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ZARZĄDZANIE INFORMATYZACJĄ - KURS WYŻSZY
Słowa „kurs wyższy" w tytule konferencji nawiązują do głośnego stwier-
dzenia Toma DeMarco, że na kursach zarządzania uczy się powszech-
nie spraw prostych, ale rzadko naucza się spraw ważnych. Za ważne
w gronie PTI uważamy: społeczne skutki zastosowania informatyki,
realistyczne szacowanie korzyści płynących z jej użycia, inżynierską
rzetelność w jej wdrażaniu. Zakładając znajomość rudymentarnych
technik i metod zarządzania u Słuchaczy, mamy nadzieję, że w trakcie
konferencji będą mieli okazję zastanowić się nad tym, co naprawdę
może pomóc w Ich pracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy menedżerów, którym powie-
rzono nadzór nad stosowaniem informatyki w organizacjach. Zapra-
szamy również informatyków, którzy wykonują ich polecenia. Mamy
nadzieję, że spotkanie z konfraternią czołowych polskich informaty-
ków zaowocuje wzajemnym lepszym zrozumieniem problemów sto-
sowania środków techniki dla dobra organizacji.

W Y K Ł A D Y ZAPROSZONE
* Prof. Aleksy Awdiejew (Uniwersytet Jagielloński) „Lingwistyczne

problemy interakcji z maszyną";
* Prof. Andrzej Blikle (A.Blikle Sp. z o.o.) „Doktryna jakości w zarzą-

dzaniu";
* Prof. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski) „Retoryka wystą-

pienia publicznego";
* Jakub Chabik „Obiektowość: technologia, technika, praktyka";
* Andrzej Florczyk (Zespół Informatyki Wyborczej Krajowego Biura

Wyborczego), Borys Stokalski (InfoViDE Sp. z o. o., Warszawa)
„Skazani na sukces. Jak prowadzić projekty, które nie mogą się nie
udać, czyli zarządzanie ryzykiem w praktyce";

* Prof. Jan Malicki (Biblioteka Śląska) „Jak zrealizować przedsięwzię-
cie wartości kilkuset milionów dolarów w założonym czasie i bez
przekraczania budżetu";

* Mec. Marcin Maruta (Firma Prawnicza Kuczek & Maruta) „Prawa
i obowiązki osób zarządzających".

PREZENTACJE FIRM INFORMATYCZNYCH
Lista 20 prezentacji firm informatycznych znajduje się pod adresem http:/
www.pti.org.pl/MRA99/ptinfo.htm. W prezentacjach wezmą udział przed-

stawiciele firm: Altkom Matrix S.A, Polkomtel S.A., Citrix, COMPAREX,
Computer Associates, EMAX, Gartner Group, IBM, IFS Poland, ICL Po-
land, Logotec, Novell, Oce-Poland Ltd. Sp. z o.o, (Oracle), Qumak Inter-
national, Progress Software Polska, SAP Polska, Spin, Softex Data.

DYSKUSJE PANELOWE
* Czy my się uczymy od komputerów, czy one od nas?

Moderator: Jarosław Deminet, uczestnicy: Krzysztof Król, Bogu-
sław Jackowski, Romuald Kępa;

* Na diabła nam społeczeństwo informacyjne - zwłaszcza globalne?
Moderator. Tomasz Kulisiewicz, uczestnicy: Michał Goliński, Wacław
Iszkowski, Jan Malicki, Jacek Pacholczyk, Grażyna Staniszewska.

Patronat prasowy: TELEINFO

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
wdn.9.10.1999r.

1. Prezes Z. Szyjewski poinformował o projekcie założenia przy PTI
sekcji „Stowarzyszenie SAP". Projektem tym ma się zająć koi. Maciej
Wierzba.

2. Sekretarz Generalny Jacek Staworzyński poinformował o decyzji spółki
POLIXEL o nie wypłacaniu w tym roku dywidendy. Dla PTI jako
udziałowca tej spółki stanowi to znaczny uszczerbek w dochodach.

3. Zarząd Główny zatwierdził stanowisko na temat wdrażania infor-
matyki w administracji publicznej. Stanowisko będzie rozesłane
do mediów celem rozpropagowania.

4. Skarbnik, kol. Maciej Wierzba przedstawił projekty nowych do-
kumentów sprawozdawczości finansowej kół i oddziałów, jakie
mają obowiązywać. Dyskutowano również nad sposobami popra-
wy sytuacji finansowej Towarzystwa.

5. Kol. A. Marciniak poinformował o rozesłaniu do wszystkich człon-
ków Towarzystwa aktualnego numeru czasopisma „Pro Dialog".
Uzgodniono kontynuację wydawania czasopisma jako formy dzia-
łalności statutowej.

6. Kol. M. Miłosz zreferował temat ECDL. Pomimo zastoju w miesią-
cach letnich inicjatywa ECDL rozwija się dynamicznie. W l ipcu
i sierpniu przeszkolono dużą kadrę nauczycieli, którzy zostaną
egzaminatorami ECDL.

7. Uzgodniono następujący zakres obowiązków:
Kol. P. Fuglewicz - sprawy międzynarodowe,
Kol. M. Miłosz - sprawy gospodarcze,
Kol. A. Marciniak - sprawy naukowe, wydawnicze,
Kol. J. Nowak - sprawa rzeczoznawców PTI,
Kol. S. Kwiecień - sprawa koordynacji konferencji.

8. Przyjęto trzech nowych członków - z Lublina, Szczecina i Gdańska.

O WIELKOPOLSKIM KONKURSIE
NANAJLEPSZĄSZKOLNĄSTRONĘWWW

W ramach odbywającego się w Poznaniu, w dniach 14-17 października
1999, II Festiwalu Nauki i Sztuki, Oddział Wielkopolski Polskiego To-
warzystwa Informatycznego wraz z Instytutem Informatyki Politechniki
Poznańskiej zorganizował konkurs na najlepszą stronę WWW dla szkół
średnich Poznania i województwa wielkopolskiego. Sponsorami kon-
kursu były Wydawnictwo NAKOM oraz firma informatyczna HARDS.

Celem konkursu było propagowanie Internetu i stron WWW wśród
młodzieży, umiejętności prezentacji własnego środowiska szkolnego
w Internecie oraz nawiązanie kontaktów młodzieży szkól średnich z aka-
demickim środowiskiem informatycznym. Przedstawione do konkursu
strony miały pełnić rolę informatora internetowego dla uczniów, rodziców
i nauczycieli. Ocenie podlegały następujące aspekty prezentowanych stron:
* użytkowy (istotne informacje dotyczące szkoły, jej historii, profi-

lu, osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, kół zainte-
resowań, inicjatyw, działań bieżących itp.);

* techniczny (efektywne stosowanie szeroko dostępnych narzędzi
intrenetowych, takich jak HTML, Java Script itp.);

* estetyczny (czytelny interfejs z użytkownikiem, właściwe, umiar-
kowane stosowanie elementów multimedialnych, ogólne wrażenia
estetyczne).
Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac z Poznania, wojewódz-

twa wielkopolskiego oraz, niespodziewanie, prace ze Szczecina i Su-
chej Beskidzkiej. Lista uczestników, wraz z innymi informacjami
dotyczącymi przebiegu konkursu, znajduje się pod adresem interneto-
wym: http://www.cs.put.poznan.pl/~konkurswww. Uroczyste wręcze-
nie nagród zwycięzcom konkursu oraz spotkanie z organizatorami
odbyło się w sobotę, 6 listopada 1999. E. Ł.


