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W czasie gdy oddajemy do
druku kolejny numer Biule-
tynu, trwają ostatnie przygo-
towania do XV Kongresu
IFIP (International Federa-
tionfor Information Proces-
sing). Hasło tegorocznego

kongresu brzmi „ Globalne społeczeństwo informacyjne w
drodze do następnego tysiąclecia ". Kongres odbędzie się w
terminie od 31 sierpnia do 4 września w dwóch pięknych,
połączonych Dunajem i bogatą historią, miastach: Wiedniu
i Budapeszcie. W trakcie siedmiu kongresowych konferencji
wygłoszonych zostanie 350 referatów, a w przeddzień i w
dzień po Kongresie odbędzie się seria imprez dodatkowych,

w tym specjalna prezentacja Europejskiego Komputerowe-
go Prawa Jazdy. Tutorial na temat „Formal Specification of
Computer Systems - Selected Methods and Supporting So-
ftware Tools" poprowadzi prof. Jan Madey. Polska jest re-
prezentowana w IFIP przez Polską Akademię Nauk, a
pośrednio także przez PTI. Warto bowiem przypomnieć, że
nasze Towarzystwo jest zrzeszone w afiliowanej przy IFIP-ie
Radzie CEPIS (Council of European Professional Informa-
tics Societies). W trakcie Kongresu CEPIS będzie uroczy-
ście obchodzić dziesięciolecie swojego istnienia.

Oba Jubileusze stanowią doskonałą okazję, by w bieżą-
cym numerze Biuletynu zamieścić krótką prezentację obcho-
dzących je organizacji. W uzupełnieniu zamieszczamy
sprawozdania z ostatnich posiedzeń Zarządu Głównego PTI.

International Federation
for Information Processing

IFIP powstał w 1960 roku pod auspicjami UNESCO. Główne cele jego działalności dotyczą promowania
informatyki w nauce i technice, głównie poprzez pielęgnowanie współpracy międzynarodowej, stymulo-
wanie badań, rozwoju i zastosowań technik przetwarzania informacji w nauce i wszelkiej innej działalności
ludzkiej, popieranie rozpowszechniania i wymiany informacji oraz wspomaganie inicjatyw edukacyjnych
w dziedzinie przetwarzania informacji. IFIP liczy 59 członków, z czego 44 członków stałych a 11 afiliowa-
nych organizacji międzynarodowych, reprezentujących wszystkie regiony świata. Władze i sekretariat
IFIP mają swoją siedzibę w Laxenburgu (Austria). Sztandarowym wydarzeniem jest odbywający się co
dwa lata Światowy Kongres Komputerowy. Jego tegoroczna piętnasta edycja została zorganizowana w
Wiedniu i Budapeszcie. Ponadto corocznie IFIP zaangażowany jest w organizacje ponad 65 międzynaro-
dowych sympozjów, z których referaty sąpublikowane w ponad trzydziestu książkach. Podstawowe prace
IFIP-u są prowadzone przez 12 Komitetów Technicznych obejmujących ponad 70 Grup Roboczych. Pełne
informacje o działalności IFIP można znaleźć pod adresem: http://www. ifip.or.at/.

Council of European
Professional Informatics Societies

CEPIS został zarejestrowany w Holandii w 1988 roku. Reprezentuje głosy około 150 000 zawodowych
informatyków - członków 23 towarzystw z 20 państw. Członkostwo w CEPIS-ie oparte jest na członkostwie
w Radzie Europy. Stowarzyszenia międzynarodowe lub paneuropejskie mogą być członkami afiliowanymi.



Polska i Węgry były pierwszymi krajami Europy Centralnej, które zasiliły szeregi CEPIS-u, a po ostatnim
spotkaniu w Lejdzie (maj 1998 r.) dołączyły do nich Litwa, Słowenia i Czechy.

Podstawowy cel działania CEPIS-u stanowi dbałość o wysoki poziom nauczania i dokształcania w
dziedzinie przetwarzania informacji w Europie, staranie o wysoki poziom kompetencji i etyki zawodowej
informatyków, a także o wysoki poziom umiejętności użytkowników oraz kształtowanie świadomości wspól-
noty europejskiej.

Jako zrzeszenie zawodowych informatyków CEPIS stawia sobie za zadanie promowanie wspólnoty
celów i możliwości swobodnego przemieszczania się zawodowych informatyków w całej Europie, współ-
pracy naukowej i technicznej w dziedzinie przetwarzania i wykorzystania informacji, doprowadzenie do
wzajemnego uznawania kwalifikacji informatyków i akceptacji standardów zawodowych w różnych kra-
jach, propagowanie postępowania zgodnego z opracowanym przez CEPIS Kodeksem Postępowania Za-
wodowego oraz sponsorowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie informatyki.

Jako reprezentant społeczności informatyków europejskich CEPIS prowadzi działalność mającą na
celu:

informowanie instytucji europejskich i znanych gremiów europejskich o poglądach zawodowych infor-
matyków i wpływanie na decyzje władz i instytucji Unii Europejskiej,
doradztwo i uczestnictwo w rozwoju legislacji ogólnoeuropejskiej w świetle dynamicznie rozwijającej
się informatyki,

• koordynacje prac legislacyjnych i standaryzacyjnych związanych z zawodem informatyka.
CEPIS utrzymuje swoją stronę WWW (http://www.cepis.org/).

LISTA CZŁONKÓW CEPIS
E.Ł. na podstawie Programu Kongresu IFIP
http://www.ifip.or.at/, http://www.cepis.org/



Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego
z dnia 2 kwietnia 1998 r.

1. Kol. Andrzej Marciniak (prezes Oddziału Wielkopolskie-
go) poinformował o piśmie „Pro Dialog", współwydawa-
nym przez ten właśnie Oddział. Pismo wychodzi dwa razy
w roku, w nakładzie od 600 do 1000 egz., jest w nim publi-
kowane sprawozdanie z pracy Oddziału.

2. Sekretarz Generalny przypomniał, że członkowie PTI, któ-
rzy chcą otrzymywać nieodpłatnie pismo „Informatyka",
muszą wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie ich da-
nych osobowych. Zgoda może być wyrażona za pośred-
nictwem poczty elektronicznej. Do tej pory złożyło j ą około
100 osób.

3. Dyskutowano nad założeniami budżetu na 1998 r. i nad
współpracą w tym zakresie z poszczególnymi oddziałami.
Zwrócono uwagę na trudną sytuację Oddziału Mazowiec-
kiego.

4. Przyjęto 5 nowych członków zwyczajnych PTI.
5. Przyjęto dwóch nowych członków wspierających: firma

Oce-Poland z Warszawy (kategoria A) oraz firma Interna-
tional Business Systems z Wrocławia (kategoria B).

6. Rozpatrzono listę 126 osób, przewidzianych do skreśle-
nia z listy członków za niepłacenie składek. Ustalono, że
zostanie do nich raz jeszcze wysłany blankiet wpłaty. W
razie niezapłacenia Zarząd Główny podejmie decyzję o ich
skreśleniu.

7. Przedyskutowano sprawę ustalania przynależności
członków PTI do oddziałów i przekazywania informacji
o opłacanych składkach. Kol. Sekretarz Generalny ma za-
proponować odpowiednią procedurę.

8. Wysłuchano informacji o konferencjach w Świnoujściu,
Szczyrku, Mrągowie i Kazimierzu nad Wisłą, a także o II
Kongresie Informatyki (30 listopada - 2 grudnia 1998 r.)

9. Wysłuchano sprawozdania o realizacji programu CRIT-2,
przedyskutowano możliwości zakupów ze środków prze-
znaczonych na dalszą realizację programu.

10. Kol. Marek Miłosz poinformował o rozwoju akcji ECDL
(Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). Wydano oko-
ło 500 kart umiejętności (EKUK), uczestnicy zdali około
700 egzaminów, w tym około 20 osób zdało wszystkie
egzaminy modułowe i otrzymało (lub otrzyma w najbliż-
szym czasie) Prawo Jazdy. Pozostała jeszcze jedna wpłata
do Fundacji ECDL. Akcja dobrze rozwija się w Lublinie,
Katowicach i Poznaniu, gorzej w Warszawie. Istnieje po-
trzeba zwiększenia liczby egzaminatorów w Krakowie.

11. Zarząd Główny w swej uchwale wyraził szczególne uzna-
nie dla Marka Miłosza za kierowanie biurem ECDL i po-

stanowił przyznać mu dyplom uznania i specjalną na-
grodę.

12. Koi. Zygmunt Mazur (Wrocław) poinformował o przygo-
towaniach do XI Konkursu Prac Magisterskich. Zarząd
Główny zaakceptował wysokość nagród: pierwsza - 1300
zł, druga -1000 zł, trzecia - 800 zł. Trzy wyróżnienia po 600
zł. Przewodniczącym jury ponownie będzie prof. Czesław
Daniłowicz.

13. Z okazji 50-lecia polskiej informatyki Zarząd Główny po-
stanowił zwolnić z opłacania wpisowego osoby, wstępu-
jące do PTI w okresie od l czerwca do 31 grudnia 1998 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego
z dnia 2 lipca 1998 r.

1. Prezes PTI zapoznał członków Zarządu z listem p. Lesława
Wawrzonka, redaktora naczelnego „Informatyki", podsu-
mowującego dotychczasową współpracę. Tegoroczny je-
denasty numer pisma ma być poświęcony II Kongresowi
Informatyki.

2. Prezes PTI przedstawił stan przygotowań do II Kongre-
su. Członkowie PTI będą prowadzili kilka sesji, poświęco-
nych różnym aspektom informatyki, m.in. związkom
informatyki z nauką, kulturą i administracją.

3. W maju 1999 r. Odbędzie się kolejny Zjazd PTI. Na na-
stępnym posiedzeniu zostaną przyjęte uchwały, określa-
jące m.in. zasady wyboru delegatów.

4. Zarząd Główny postanowił zaproponować kol. Zdzisława
Szyjewskiego, prezesa PTI, na członka Rady Informatyki
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Kolega Andrzej Marciniak przedstawił propozycję utwo-
rzenia Sekcji Studenckiej PTI. Sekcja ta gromadziłaby stu-
dentów i pozwoliłaby przywrócić tradycje wymiany
doświadczeń m.in. uczestników studenckiego ruchu na-
ukowego (coroczne seminaria „Infosem"). Zarząd Głów-
ny przyjął te informacje do wiadomości. Sekcja zostanie
formalnie powołana po przedstawieniu konkretnych form
działania. Chętni do współpracy powinni się skontakto-
wać z Oddziałem Wielkopolskim.

6. Zarząd Główny wysłuchał informacji o pracach mających
na celu reaktywowanie Oddziału Małopolskiego.

7. Przyjęto jednego nowego członka.
8. Kol. Marek Miłosz poinformował, że PTI w całości uregu-

lowało swoją składkę w Fundacji ECDL, co pozwala ubie-
gać się w Fundacji o środki na popularyzację akcji.

9. Zarząd Główny wysłuchał informacji o Szkole Górskiej w
Szczyrku.

J. Deminet


