
Od: el-zg-request@lista.pti.org.pl w imieniu zszyjew@wneiz.pl 

Wysłano: 24 sierpnia 2015 18:40 

Do: el-zg@lista.pti.org.pl 

Temat: [el-zg] [Fwd: PIIT WAZNE PILNE: GUS - sektor ICT] 

Załączniki: untitled-[1.2].html; pismo PIIT 1.docx; pismo Załącznik 1.pdf; 

pismo  

Załącznik 2.docx; pismo Załącznik 2 dyskusja WBI.docx 

 

K & K, 

 

Wacek ma racje to jest zadanie dla PTI. 

 

Proponuje na poczatek wyslanie adresatom tego listu ksiazke o 

kwalifikacjach opracowana wysilkiem  

Rady Naukowej. 

 

Sprawy nabieraja tempa i trzeba zajac sie problemem kwalifikacji jesli 

nie chcemy zostac zaskoczeni  

decyzjami i wtedy pozostanie nam tylko nieskuteczne narzekanie :) 

 

Pozdrawiam 

Z szyjewski 

 

-------------------------- Wiadomość oryginalna -------------------------

- 

Temat: PIIT WAZNE PILNE: GUS - sektor ICT 

Od:    "Prezes PIIT" <prezes@piit.org.pl> 

Data:  Pn Sierpnia 24 2015, 6:03 pm 

Do:    "'Madey Jan'" <j.madey@mimuw.edu.pl> 

       'Maciej M Sysło' <syslo@ii.uni.wroc.pl> 

       "'Wojciech Cellary'" <cellary@kti.ue.poznan.pl> 

       "'Marek Maniecki'" <marek.maniecki@globema.pl> 

       'Marek Hołyński' <marek.holynski@gmail.com> 

       "Janusz Kacprzyk" <Janusz.Kacprzyk@ibspan.waw.pl> 

       Krzysztof Zieliński <kz@agh.edu.pl> 

       'Marciński Włodzimierz' <Wlodzimierz.Marcinski@mac.gov.pl> 

       "'Szyjewski Zdzislaw'" <zszyjew@wneiz.pl> 

       'w.halka@itl.waw.pl' 

       "'Tomasz Kulisiewicz - Studio MIT'" <t.kulisiewicz@studiomit.pl> 

-------------------------------------------------------------------------

- 

 

Szanown{e|i}, 

 

Na prośbę GUS w Szczecinie, w związku z realizacją pracy badawczej pt. 

"Zdefiniowanie zakresu podmiotowego sektora informacyjno-

telekomunikacyjnego 

(ICT) oraz opracowanie danych sektora ICT na poziomie kraju i województw 

(NTS 2)", przez Centrum  

Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, 

 

zaopiniowałem typologię kodów zawodów związanych z teleinformatyką (ICT). 

 

Nie było to proste zadanie, gdyż okazało się (ku mojemu zdumieniu), że w 

oficjalnej klasyfikacji zawodów  

(KZiS) w Polsce nie zawodu: 

 



Informatyka, Inżyniera informatyka, Ekonomisty informatyka oraz nawet 

zwykłego Programisty, ale jest  

Bioinformatyk, Informatyk medyczny, Inżynier mechatronik i nawet Inżynier 

teleinformatyk (ale jako  

obsługujący sieci telekomunikacyjne). To jak się ma rozwijać ta dziedzina 

bez tych zawodów? 

 

Wykonałem, więc dokładny przegląd przysłanego nam Załącznika nr2, [patrz 

pismo Załącznik 2 dyskusja  

WBI] pokazując braki, ale też trzymając się oficjalnej (całkiem nowej, bo 

z 2014 roku) Klasyfikacji  

Zawodów i Specjalistów (KZiS) proponując zakres podmiotowy zawodów 

sektora Teleinformatyki. 

 

Teraz proszę Was, w miarę czasu i możliwości, o komentarze i uwagi do tej 

opinii - niestety z terminem  

do 31 sierpnia 2015 roku, zanim to odeślę do GUSu. 

 

A co do braku tych zawodów - to chyba wspólnie z PTI powinniśmy 

zaproponować MPiPS dodanie ich do  

Klasyfikacji, co jest możliwe poprzez wypełnienie jednego dokumentu: 

h t t p : //psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-

zawodow-i-specjalnosci 

 

Z poważaniem 

 

Wacław Iszkowski 

 

 

From: Kamińska Magdalena [mailto:M.Kaminska@stat.gov.pl] 

Sent: Friday, August 21, 2015 12:11 PM 

To: biuro@piit.org.pl 

Cc: Orczykowska Magdalena <M.Orczykowska@stat.gov.pl>; Wegner Magdalena  

<M.Wegner@stat.gov.pl> 

Subject: GUS - sektor ICT 

 

 

 

Dzień dobry, 

 

W nawiązaniu do spotkania dotyczącego sektora ICT, które odbyło się w dn. 

20.01.2015 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym, w załączeniu przesyłam 

pismo dotyczące realizowanej  

pracy badawczej. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Magdalena Kamińska 

 

CBiES GUS 

 

 

 

------ 

... 


