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ŻYCZYMY MU SATYSFAKCJI ZE SWOJEJ PRACY ORAZ EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY
ZE ŚRODOWISKIEM INFORMATYKÓW SKUPIONYCH WOKÓŁ PTI

Od Prezesa
Koleżanki i Koledzy !

Tegoroczny przełom roku byt szczególny dla informatyków1. Oczekiwa-

nie na skutki „pluskwy milenijnej" spowodowało nagłe, duże zaintereso-

wanie mediów problemami stosowania nowoczesnych technologii

w różnych obszarach działalności. Problem „Roku 2000", wynikający

z braku profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu informatyka, spowo-

dował konieczność poniesienia wysokich nakładów na przeciwdziałanie

sytuacji, kiedy oszczędność miejsca w sposobie pamiętania daty mogła

spowodować nieobliczalne skutki. Każde wydarzenie można wykorzy-

stać na wiele sposobów. Przygotowania do nadejścia roku 2000 i stałe

zainteresowanie tym opinii publicznej, również było można wykorzystać

do promocji problematyki technologii informatycznych. Wydaje się, że

rozpoczynające się tysiąclecie będzie pod znakiem powszechnego wyko-

rzystania technologii informatycznych, co nakłada na środowisko jesz-

cze większe wymagania w zakresie profesjonalizmu wykonywania

zawodu. Mam nadzieję, że uda nam się spełnić te wysokie wymagania.

W życiu Towarzystwa mijający rok to przede wszystkim siódmy Zjazd

PTI. Majowy Zjazd podsumował poprzednią kadencję i dokonał wybo-

ru nowych władz, które zamierzają kontynuować działalność Towarzy-

stwa, realizując niezmienne ideały. W nowych władzach pojawiły się

nowe twarze, co pozwała przypuszczać, że pojawią się nowe inicjatywy.

Podobny kierunek miały zmiany dokonane w trakcie wyborów władz

w Oddziałach. Obserwujemy napływ oraz dużą aktywność studentów

informatyki, którzy u boku starszych Kolegów włączają się

w działalność statutową. Obserwujemy wzrost aktywności w działalno-

ści Kól terenowych oraz Sekcji tematycznych. Nie są to może spektakular-

ne działania, które zwracają powszechną uwagę, ale normalna praca,

taka jakiej oczekują członkowie Towarzystwa.

1 Pisząc ten list w grudniu pozostaje mieć jedynie nadzieję, że deklarowane powszech-
nie dobre przygotowanie do nadejścia roku 2000 okazało się prawdą a katastroficzne
prognozy nie spełniły się. Często porównywałem działania informatyków do roli
meteorologów, którzy mogą jedynie zapowiadać nadejście kataklizmu, a nie skutecz-
nie mu przeciwdziałać. Wydaje się, że rolę tą spełniliśmy dobrze.

Kontynuowane są tradycyjne imprezy konferencyjne. Tegoroczne

Mrągowo pobiło kolejny rekord popularności oraz odnotowało znacz-

ny wzrost liczby nowych uczestników, co pozwala przypuszczać, że

liczba fanów tej konferencji rośnie. Koledzy z Lublina oprócz wła-

snych konferencji pomogli zorganizować l Krajową Konferencję In-

żynierii Oprogramowania, która zaskoczyła wszystkich wysokim

poziomem i wysoką frekwencją. Sekcja Inżynierii Oprogramowania

kontynuuje bardzo pożyteczną działalność statutową skupiając wielu

młodych programistów. Pojawiają się inicjatywy powałania nowych

Sekcji tematycznych.

Dobrze układa się współpraca PTI z innymi Stowarzyszeniami.

W wyniku współpracy przy organizacji 2. Kongresu Informatyki oraz

imprezy związanej z opublikowaniem Raportu Kongresu, która od-

była się na Zamku w Warszawie, PTI wspólnie z Polską Izbą Infor-

matyki i Telekomunikacji planuje zorganizować wspólną konferencję

poświęconą przemianom w życiu społecznym wynikającym ze stoso-

wania technologii teleinformatycznych. Konferencja planowana

w styczniu ma na celu dalszą integrację środowiska i artykułowanie

ważnych problemów przez cale środowisko informatyczne.

Kontynuowane jest wydawanie Biuletynu, chociaż niespodziewana

śmierć Redaktora Naczelnego Informatyki mogła zakłócić te działania.

Przedłużyliśmy prenumeratę Informatyki dla wszystkich członków PTI

w ramach działalności statutowej a ponadto, dzięki Kolegom

z Poznania, zaczynamy wydawać periodyk „Pro-Dialog", który ma

być pismem naukowym Towarzystwa i również będzie dostarczany

wszystkim członkom Towarzystwa. Pierwszy numer w nowej formule,

mam nadzieję dotrze do wszystkich, chociaż dystrybucją obciążone

zostały struktury terenowe Towarzystwa. Pozostaje życzyć wysokiego

poziomu naukowego i wytrwałości osobom redagującym.

Realizując postanowienia Zjazdu oraz spełniając oczekiwania śro-

dowiska uruchomiliśmy działalność rzeczoznawców PTI. Pierwsze eks-

pertyzy, oraz wypracowywanie zasad organizacyjnych pozwalają mieć

nadzieję, że będzie to, podobnie jak ECDL, czynnik mobilizacji członków

do większej aktywności. Rozwijający się ECDL oraz liczne zapytania



napływające od Szkół Wyższych i Ośrodków Szkolenia uczących infor-

matyki, skłoniły nas do podjęcia inicjatywy związanej z certyfikacją oraz

akredytacją ośrodków i programów nauczania informatyki. Prace te są

w początkowym etapie. Mamy nadzieję na popularyzację tej formy wery-

fikacji sposobu nauczania informatyki przez niezależny zespól profesjo-

nalistów, tak jak jest to praktykowane w innych krajach.

Nowe władze Towarzystwa podzieliły zadania między członków

Zarządu, czyniąc odpowiedzialnym za różne obszary aktywności po-

szczególnych członków. Z informacji w Biuletynie można dowiedzieć

się, jak zadania te są realizowane i włączyć się do prac we własnych

obszarach zainteresowań. Niezmienna pozostaje zasada, że aktyw-

ność Towarzystwa wynika z aktywności jego członków. Dziękując

wszystkim aktywnie działającym Koleżankom i Kolegom zapraszam

innych do wspólnych działań, które zawsze stanowiły podstawę funk-

cjonowania Towarzystwa przynosząc zadowolenie i rozwój.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z okazji Nowego Roku 2000 życzę wszystkim członkom PTI
oraz naszym sympatykom, wszystkiego najlepszego w życiu
osobistym i zawodowym oraz pogody ducha i sukcesów na
polu działalności informatycznej.

Prezes PTI grudzień 1999
Zdzisław Szyjewski

REDAKCJA BIULETYNU RÓWNIEŻ ŻYCZY
SWOIM CZYTELNIKOM

POMYŚLNEGO ROKU 2000

Konferencja
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
i Polskiego Towarzystwa Informatycznego

„E-GOSPODARKA"

Pośród wielu konferencji z obecnie coraz modniejszym tematem

o Internecie i gospodarce elektronicznej, ta konferencja wyróżnia się

celem, dla którego została zorganizowana. Zadaniem PTI oraz PIIT

jest również promowanie nowych technik informatycznych wśród

kadry zarządzającej oraz władz gospodarczych naszego kraju. Śladem

Prezydenta USA wskazującego na spotkaniu we Florencji nową dro-

gę rozwoju społeczeństwa - zamiast socjalizmu czy kapitalizmu, po

prostu internetalizm, czyli budowa nowoczesnego społeczeństwa

w oparciu o powszechne wykorzystywanie internetu w elektronicz-

nej gospodarce - również Unia Europejska proponuje nowy program

rozwoju eEurope.

Powstaje więc pytanie, kiedy i jak polska gospodarka może być

przekształcana w e-gospodarkę? Odpowiedź leży w decyzjach władz

ustawodawczych i wykonawczych, ale żeby decyzja mogła być pod-

jęta, decydujący muszą mieć okazję poznać zalety i wady oraz możli-

wości i zagrożenia z tego wynikające. Powinni oni też uzyskać

odpowiedzi między innymi na następujące pytania.

• Jaki jest rzeczywisty rozwój internetu oraz e-gospodarki w świecie?

• Na czym polega e-handel i e-banki?

• Jakie warunki muszą być spełnione dla rozwoju e-gospodarki?

• Czy możliwe są bezpieczne transakcje?

• Czy nasza infrastruktura telekomunikacyjna jest wystarczająca

dla rozwoju e-gospodarki?

• Jakie profesjonalne e-usługi są dostępne na polskim rynku ?

• Jakie są polskie i światowe perspektywy rozwoju e-gospodarki?

To tylko część pytań na jakie będą chcieli uzyskać odpowiedź

uczestnicy Konferencji, którą organizuje w styczniu 2000 roku dla

decydujących o przyszłym kształcie społecznym i gospodarczym Polski

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo

Informatyczne.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że pomoże ona wszyst-

kim włączonym w proces tworzenia e-gospodarki zaobserwować

uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne tego procesu.

Pomoże również stworzyć właściwą hierarchię zadań - z zakresu

nowelizacji prawa cywilnego, podatkowego, celnego, administracyj-

nego, a także stworzenia zachęt dla inwestorów i klientów. Konfe-

rencja powinna też wskazać szansę rozwoju dla polskich firm

teleinformatycznych. Na ile te zamierzenia się spełnią - zobaczymy po

konferencji w następnych miesiącach 2000 roku.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Od Redakcji: O przebiegu konferencji poinformujemy w następnym
numerze Biuletynu.

Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTI, 9.12.99 r.

1. Prezes PTI, kol. Zdzisław Szyjewski zrelacjonował wynik swo-

jej rozmowy z Prezesem Wydawnictwa SIGMA NOT, wydawcy

Informatyki, na temat dalszej współpracy po nieoczekiwanej

śmierci Redaktora Leszka Wawrzonka oraz poinformował zebra-

nych o kandydaturze na stanowisko Redaktora Naczelnego.

2. Dyskutowano program konferencji nt. gospodarki elektronicz-

nej, organizowanej przez PTI wraz z Polską Izbą Informatyki

i Telekomunikacji, w przeddzień targów komputerowych „Kom-

puter-Expo 2000" (dnia 24 stycznia 2000).

3. Dyskutowano zasady udzielania przez PTI certyfikatów i akredyta-

cji programów nauczania informatyki w niepaństwowych szko-

łach wyższych na wzór praktykowany w innych krajach. Prace te

są w początkowej fazie i są odpowiedzią na sugestie Szkół Wy-

ższych i Ośrodków Szkolenia. Temu zagadnieniu poświęcone zo-

stanie spotkanie Rektorów, które odbędzie się w ramach styczniowej

konferencji.

4. Podjęto uchwałę dotyczącą wysokości składki dla członków PTI

na rok 2000. Wyniesie ona 60 zł. Koła i Oddziały zostały zobo-

wiązane do wskazania konta, na które wpłacane mają być składki.

5. Poinformowano o wynikach Jesiennych spotkań PTI w Mrągowie

oraz I Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania w Kazi-

mierzu Dolnym; oba przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem.



6. Przedstawiono propozycję zasad kwalifikowania konferencji, jako

„konferencji PTI" oraz udzielania pomocy organizatorom konfe-

rencji PTI; do przygotowania ostatecznej formy zasad zobowią-

zano odpowiedzialnego za koordynację konferencji kol. Sławomira

Kwietnia.

7. Przyjęto informację o planowanych w 2000 roku konferencjach

PTI:

Jurata 27-29.04.2000

Świnoujście potowa maja

Szczyrk 26-30.06.2000

Mrągowo 20-24.11.2000

Kazimierz Dolny 17-18.05.2000 (III Konferencja Informatyk

Zakładowy)

II Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania - termin

w ustaleniach.

8. Potwierdzono decyzję ZG dotyczącą przeniesienia od 1.01.2000

księgowości Oddziału Górnośląskiego do Biura ZG w Warszawie.

9. Poinformowano o odbytym dnia 1.12.1999 posiedzeniu reakty-

wowanego Oddziału Mazowieckiego, którego Prezesem wybra-

ny został kol. Jarosław Deminet.

10. Przyjęto jednego nowego członka PTI z Gdańska.

1 1 . Dyskutowano rozwijającą się inicjatywę powołania Izby Rzeczo-

znawców przy PTI. Członkowie Izby wydawać będą indywidual-

ne opinie i oceny na potrzeby administracji rządowej i samorządowej,

użytkowników i producentów. Do przygotowania regulaminu Izby

zobowiązany został kol. J. Deminet, za całość przedsięwzięcia od-

powiedzialnym został kol. A.M. Wierzba. Lista rzeczoznawców

PTI zostanie umieszczona na stronie www Towarzystwa.

12. Po wstępnej dyskusji nad budżetem PTI na rok 2000 uzgodniono

jego przyjęcie na następnym posiedzeniu ZG.

13. Przedstawiono propozycję prof. Agnieszki Szewczyk ze Szczecina

utworzenia Sekcji Problemów Społeczeństwa Globalnej Informa-

cji przy PTI.

14. Kol. Sekretarz Generalny poinformował, że 15 grudnia planowa-

ne jest spotkanie w Sandomierzu mające na celu reaktywowanie

koła PTI w tym mieście.

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Mazowieckiego

Dnia l grudnia 1999 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Od-
działu Mazowieckiego. Obrady prowadził kol. Lech Szyngwelski. Wy-
brano nowego Prezesa Oddziału. Został nim kol. Jarosław Deminet.

Do Zarządu Oddziału wybrano ponadto kol.:
Agnieszkę Boboli,
Annę Cetnarowicz-Jutkiewicz,
Małgorzatę Kalinowską-Iszkowską,
Stanisława Jaskólskiego,
Andrzeja Króla,
Andrzeja M.Wierzbę.
Nowo wybrany Prezes zapowiedział, że Oddział Mazowiecki

będzie prawdopodobnie organizował konferencję dla administracji
publicznej. Przewidywany termin to marzec - kwiecień. Kol. Demi-
net ma również pomysł na zaktywizowanie członków Oddziału Ma-
zowieckiego - planuje organizowanie spotkań przy lampce wina (kilka
w roku), które byłyby sponsorowane przez firmy komputerowe.

W zamian za sponsoring firmy mogłyby na spotkaniu zaprezentować
swoje osiągnięcia.

Gratulacje dla nowego Prezesa OM.
Jacek Staworzyński

Sekretarz Generalny PTI

Spotkanie w Tarnobrzegu

Dnia 15 grudnia 1999 r. odbyło się w Tarnobrzegu spotkanie, na któ-
rym postanowiono reaktywować koło PTI w Sandomierzu (obie miej-
scowości leżą o 5 km od siebie). W zebraniu wzięło udział 3 członków
PTI z tego regionu, jedna osoba, która wyraziła chęć reaktywacji swo-
jego członkostwa oraz 7 osób zainteresowanych wstąpieniem do PTI.
Animatorem spotkania był kol. Jan Kocój. Aktywnie w spotkaniu uczest-
niczyli m.in. Roman Kutyna, Kazimierz Leśniak, Aleksander Pasz-
kowski i Maria Długosz-Kędziora. Jednym z poruszanych tematów
był ECDL. Pan Paszkowski poinformował że w liceum, w którym
pracuje (I LO w Sandomierzu) przystąpiło do egzaminu 27 uczniów,
a szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie na stronę intemeto-
wą dla powiatu i zajęła w nim 3. miejsce. Stwierdzono, że jeszcze w zbyt
małym stopniu pracodawcy interesują się ECDL i nie wymagają tego
egzaminu od przyjmowanych osób. Pojawił się głos, że PTI powinno
zabiegać, aby w administracji państowej wymagano egzaminu z ECDL.
Jednym z zadań, które widzą przed sobą członkowie przyszłego koła
jest lobbing samorządowy - współpraca z samorządem lokalnym
w zakresie promocji informatyki.

Na zebraniu uzgodniono, że deklaracje nowowstepujących człon-
ków wpłyną do Zarządu do końca stycznia, tak więc powołanie koła
nastąpi po następnym posiedzeniu ZG.

Z inicjatywą powołania koła PTI wystąpiły także osoby z pobli-
skiej Stalowej Woli - m.in. Mieczysław Wroński z Huty Stalowa
Wola. Wstępne zebranie informacyjne ma się odbyć 15 stycznia.

Jacek Staworzyński
Sekretarz. Generalny PTI

Sukcesy polskich studentów na Międzynarodowych
Zawodach w Programowaniu Zespołowym ACM

W dniach 12-13 listopada 1999 roku odbył się w Pradze finał Mię-
dzynarodowych Zawodów w Programowaniu Zespołowym dla Eu-
ropy Środkowej (ACM International Collegiate Programming Contest,
Central European Regional Contest). W zawodach brało udział 47
zespołów z różnych krajów regionu Europy Środkowej. Z satysfak-
cją odnotowujemy fakt, że wśród laureatów znalazły się cztery druży-
ny z Polski reprezentujące:
• Uniwersytet Warszawski - 2. miejsce
• Politechniką Poznańską - 5. miejsce
• Uniwersytet Jagielloński - 6. miejsce
• Uniwersytet Wrocławski - 7. miejsce

Gratulujemy zwycięskim zespołom i życzymy dalszych sukcesów.


