Laureaci Nagrody im. Marka Cara
2016 - XXII Forum Teleinformatyki

Sebastian Christow
Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.
Za:
– współautorstwo koncepcji funkcjonalnej oraz nadzorowanie procesów projektowych, wdrożeniowych
i eksploatacyjnych systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednego
z najlepszych projektów zrealizowanych w administracji publicznej w ostatnich latach;
– propagowanie wiedzy informatycznej, w tym na sesjach plenarnych Forum Teleinformatyki;
– stwarzanie korzystnych warunków oraz promowanie udziału polskich firm
w międzynarodowych targach informatycznych (np. CEBIT).

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich.
Za:
– wieloletnie działania na rzecz aktywnego udziału sektora bankowego w rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce;
– działania na rzecz wykorzystania metod i narzędzi informatyki w procesach zapewniania
bezpieczeństwa transakcji bankowych, w tym za inicjatywę powołania „cyfrowego” Biura Informacji
Kredytowej;
– promowanie bankowości elektronicznej;
– wsparcie aktywnego udziału sektora bankowego w obsłudze programu 500+;
– wieloletnią współpracę z Forum Teleinformatyki, współtworzenie sesji ubezpieczeniowej.

2015 - XXI Forum Teleinformatyki
Prof. Michał Kleiber
Pierwszy w historii Minister do spraw informatyzacji.
Za:
- istotny i wieloletni wpływ na rozwój informatyzacji naszego kraju.
Pod jego rządami - w roku 2005 - weszła w życie kluczowa dla branży informatycznej ustawa
o informatyzacji i pierwsza grupa kluczowych rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Po zakończeniu
funkcji Ministra, prof. M. Kleiber był społecznym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw
informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego. Był także Prezesem PAN i również z tej pozycji aktywnie
interesował się informatyzacją w Polsce. Swoją wiedzą i autorytetem ukształtował wielu uczniów, którzy
w czasie ostatniej dekady byli i są wciąż aktywni w obszarze informatyzacji państwa.
Dr Anna Beata Kwiatkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Za:
- aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informatycznej zarówno wśród uczniów i studentów,
jak i nauczycieli;
- organizowanie wielu uznanych inicjatyw w obszarze edukacji informatycznej.
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Laureatka nagrody InfoStar 2010 w kategorii Propagowanie Informatyki. Wybitny dydaktyk zarówno
akademicki, jak i szkolny (nauczycielka informatyki w Liceum Akademickim Zespołu Szkół Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika – szkoła eksperymentalna dla uczniów szczególnie uzdolnionych). Współautorka
programu nauczania studentów wszystkich kierunków w zakresie przedmiotu Technologie ICT.
Organizatorka wielu inicjatyw edukacyjnych, m.in.: cykliczna konferencja „Informatyka w Edukacji”,
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr, olimpiady informatyczne, próbna matura z informatyki,
otwarte seminaria informatyczne dla nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego. Współautorka
dokumentu „Standardy przygotowania nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie stosowania
technologii informacyjnej”. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze
Edukacji Narodowej.
2014 - XX Forum Teleinformatyki
Jarosław Deminet
Absolwent Wydziału Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Carnegi-Mellon Wydziału
Computer Science. Doktor nauk informatycznych, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie
Warszawskim. Autor wielu książek i opracowań z dziedziny informatyki. Od zera budował informatykę
w Senacie. Członek pierwszej Rady Informatyki przy Urzędzie Rady Ministrów, oraz następnej Rady
Informatyki powołanej przez Premiera RP, na czele której stał Marek Car. Jeden z najbardziej aktywnych
członków ówczesnej Rady. Tworzył podwaliny pod informatykę w administracji. Po wielu latach pracy
w firmach komercyjnych wrócił do pracy w administracji i stworzył niezawodnie funkcjonujący system
Rządowego Centrum Legislacji, publikujący elektroniczny Dziennik Ustaw i Monitor Polski. Wieloletni
aktywny działacz PTI.

Prof. Krzysztof Diks
Profesor UW, nauczyciel akademicki i naukowiec z dziedziny informatyki.
Wieloletni propagator zdobywania wiedzy wykraczającej poza program studiów. Opiekun zespołów
studenckich rywalizujących w konkursach światowych z dziedziny informatyki.
Za:
- wieloletnią i bardzo skuteczną działalność na rzecz młodych polskich informatyków osiągających
światowe sukcesy w konkursach programistycznych, w badaniach naukowych i także w biznesie.
W szczególności prof. Krzysztof Diks jest od lat przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady
Informatycznej, współopiekunem drużyn Uniwersytetu Warszawskiego zdobywających laury
w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym, opiekunem kilku wyróżniających
się prac doktorskich młodych informatyków, wieloletnim Dyrektorem Instytutu Informatyki UW, który
w rankingach światowych zajmuje wysoką pozycję.
2013 - XIX Forum Teleinformatyki
Prof. dr hab. Grażyna Szpor
Kierownik Katedry Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, autorka wielu
publikacji naukowych, w tym komentarzy do ustaw i podręczników, redaktor naukowy wielu książek,
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członek rad naukowych czasopism z zakresu prawa i informatyki, współautor projektów ustaw, ekspert
prawny w pracach komisji Sejmu i Senatu RP, organizator i lider Centrum Badań i Edukacji PrawnoInformatycznej. Prowadzone badania naukowe dotyczą problemów prawa publicznego, w tym:
informatyzacji wykonywania zadań publicznych, barier e-administracji, ochrony danych osobowych,
kontroli administracji, infrastruktury informacji przestrzennej, dostępu do informacji publicznej i jej
wykorzystania.
Za:
- długotrwałą pracę nauczyciela akademickiego w dziedzinie podstaw prawnych dla systemów
informacyjnych;
- inspiracje i kierowanie kołami zainteresowań naukowych studentów i doktorantów na styku informatyki
i prawa;
- przewodnicząca Rady Programowej dorocznej konferencji „Bezpieczeństwo w Internecie” oraz redaktor
naukowy monografii wydanych z okazji tej konferencji; inicjatorka i prowadząca Sesji Eksperckich nt.
zagadnień prawno-informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów granic jawności
danych;
- wspieranie administracji publicznej w dziedzinie stanowienia prawa dotyczącego informatyki, w tym
zwłaszcza prac eksperckich wykonanych w procesie tworzenia i nowelizacji ustawy o informatyzacji
podmiotów realizujących zadania publiczne;
- otwartość w przekazywaniu unikalnej wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego, niezbędnej
w procesach informatyzacji;
- przygotowywanie merytoryczne i organizacyjne grup studentów do aktywnego udziału w sesji
„Młodych Mistrzów” Forum Teleinformatyki.

dr n. med. Leszek Sikorski
Za:
- wieloletnią i konsekwentną pracę na rzecz rozwoju informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce;
- kluczowe przyczynienie się do zbudowania podstaw systemowych, finansowych i merytorycznych dla
informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce;
- przyczynienie się do rozwoju systemów telemedycznych i pozostałych systemów e-zdrowia w Polsce.
2012 - XVIII Forum Teleinformatyki
Anna Streżyńska
Za:
- konsekwencję w działaniach na rzecz dywersyfikacji rynku telekomunikacyjnego zmierzających do
zwiększenia dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce, będącego bazą infrastrukturalną dla
rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego.
Streżyńska od lat zajmuje się regulacją rynku telekomunikacyjnego, a w latach 2006-2012 jako Prezes
UKE skutecznie i trwale zmieniła na korzyść strukturę tego rynku w Polsce.
Mariusz Madejczyk
Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim w Białymstoku.
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Za:
- wkład pracy w rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa podlaskiego oraz
w wymiarze ogólnopolskim w okresie pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- wiodącą rolę w stworzeniu koncepcji „Linii Współpracy Rządu i Samorządów” rozumianej jako
platforma wymiany wiedzy nt. projektów rządowych i samorządowych oraz określającej niezbędne
mechanizmy koordynacji. Koncepcja Linii Współpracy została obecnie reaktywowana. Mariusz Madejczyk
był aktywnym organizatorem i prowadzącym merytorycznych warsztatów, które się odbyły w ramach
ww. Linii Współpracy;
- opracowanie pod jego kierunkiem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), który
jest wdrażany przez stworzony przez niego Zespół PUW w 12 innych urzędach wojewódzkich (w sześciu
wdrożenie zostało zakończone). Łącznie wdrożenie obejmuje 9000 stanowisk w samych urzędach
wojewódzkich. Niezależnie M. Madejczyk prowadzi zaawansowane rozmowy z innymi podmiotami
administracji publicznej. Jest bardzo duża szansa, że system EZD stanie się standardem w administracji.
2011 - XVII Forum Teleinformatyki
prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki
Za:
- aktywny udział w procesach informatyzacji państwa;
- udział w stworzeniu Ogólnopolskiego Seminarium pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji
państwa” oraz pełnienie funkcji członka Rady Naukowej tego Seminarium;
- pracę na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego;
- organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu edukacji informatycznej;
- aktywność związaną z popularyzacją edukacji i informatycznej i teleinformatycznej;
- długotrwałą pracę nauczyciela akademickiego w dziedzinie systemów informacyjnych, zastosowań
ekonometrii badaniach procesów informatyzacji państwa;
- wspieranie Forum Teleinformatyki.
Beata Wanic
Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
Za:
- duży wkład pracy organizacyjnej i merytorycznej w całym procesie wytworzenia i wdrożenia Systemu
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP oraz za otwartość dzielenia się
doświadczeniem w tym zakresie ze środowiskami samorządowymi i rządowymi;
- popularyzację e-usług i systematyczną pracę nad ich doskonaleniem;
- aktywną pracę przy opracowaniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Woj. Śląskiego;
- współorganizację konferencji dla administracji publicznej.
2010 - XVI Forum Teleinformatyki
Lesław Bańdur
Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa
Za:
- kompleksową i pomyślną organizację – pomimo czasowych i finansowych ograniczeń – regionalnej
sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan", która jest nowoczesnym, innowacyjnym
i przyszłościowym rozwiązaniem, mogącym znaleźć zastosowanie w innych miastach;
- szczególny wkład kandydata w praktyczne zastosowanie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Upowszechnienie dobrych wzorców pozwoliłoby ewentualnym naśladowcom pokonać problemy,
wydające się niemożliwymi do pokonania.
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prof. Maciej M. Sysło
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Za wieloletnie i wielostronne zaangażowanie w problemy informatycznej edukacji, na wszystkich
szczeblach kształcenia (od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe), zarówno młodzieży szkolnej, jak
i nauczycieli, a w szczególności za:
- opracowanie standardów kształcenia nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej (zdobyta wiedza
w tym zakresie umożliwi nauczycielom wykorzystywanie narzędzi teleinformatycznych w edukacji -współpracuje na tym polu z PTI);
- autorstwo/współautorstwo wielu bardzo dobrych podręczników szkolnych;
- organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, wyróżniającą się aktywność w wielu ciałach
zajmujących się problematyką edukacji informatycznej;
- wyróżniające się popularyzowanie problematyki edukacji informatycznej;
- wiodącą rolę w opracowaniu kierunkowych rozwiązań w dziedzinie edukacji narodowej z punktu
widzenia społeczeństwa informacyjnego oraz niestrudzone ich propagowanie.
2009 - XV Forum Teleinformatyki
Piotr Kołodziejczyk
Nagrodę otrzymał za skuteczne wprowadzanie e-usług do administracji samorządowej w dużym
mieście i otaczających je gminach.

Jerzy S. Nowak
Nagrodę otrzymał za:
- za wieloletnie organizowanie kuźni talentów informatycznych i wspaniałej platformy wymiany
doświadczeń, jaką jest Szkoła Górska Informatyki w Szczyrku,
- za ciągłe poszukiwanie prawdy w dążeniu do rozwoju informatyki i społeczeństwa informacyjnego
w Polsce,
- za pomysł i zorganizowanie Koła Historycznego PTI oraz za skuteczną aktywizację środowiska wokół
zagadnień historii polskiej informatyki,
- za wieloletnią działalność w służbie informatyki - rozumianej nie tyle jako dziedziny przemysłu, ile jako
nieuniknionej konieczności, wszechobecnej w każdym środowisku pracy - w nauce, edukacji, przemyśle.
Jest autorem lub współautorem szeregu cennych publikacji - w tym obszernej bibliografii obejmującej
problematykę społ. informacyjnego z szerokim uwzględnieniem implementacji tych spraw
w administracji publicznej. Szczególnie warte podkreślenia jest jego ogromne zaangażowanie
w zachowanie pamięci o początkach informatyki w Polsce, o ludziach, którzy wkład w tę informatykę
wnosili.
2008 rok - XIV Forum Teleinformatyki
dr inż. Grzegorz Bliźniuk - W latach 2005-2007 Podsekretarz Stanu w MSWiA odpowiedzialny za
informatyzację administracji publicznej, społeczeństwo informacyjne i za informatyczne, organizacyjne
i legislacyjne przygotowania Polski do wejścia do strefy Schengen
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prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki - Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki
Poznańskiej
2007 rok - XIII Forum Teleinformatyki
prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Cellary
Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
2006 rok - XII Forum Teleinformatyki
Edwin Bendyk - Dziennikarz i publicysta tygodnika Polityka
Jan Maciej Czajkowski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Informatyzacji Miasta
2005 rok - XI Forum Teleinformatyki
Kajetan Wojsyk - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Częstochowy
2004 rok - X Forum Teleinformatyki
Zbigniew Olejniczak - Dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy

2003 rok - IX Forum Teleinformatyki
prof. dr hab. Jan Madey - Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji Dydaktyki i Zarządzania Uczelnią,
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Informatyki UW
Krzysztof Głomb - Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie
2002 rok - VIII Forum Teleinformatyki
Konrad Makomaski - Prezes Zarządu firmy Marketplanet
Tadeusz Ołdakowski - Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej
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