
z ostatniej chwili
Trzeci numer Biuletynu dotarł do mnie w czasie, gdy redagowałam dzisiejszy Biuletyn. Zamieściliśmy w nim artykuł Kol. Macieja Drozdow-
sklego, Prezesa OW PTI pt. „Należę do PTI i jestem z tego dumny". Zacytowany tytuł, w moim przekonaniu, powinien przejść do historii PTI
z powodu swojej wymowności. Być może jednak niektórzy z Państwa nie skojarzyli tego tytułu, jak również nazwiska Autora z treścią artykułu,
który wydrukowany został na następnej stronie. Przepraszamy kol. Drozdowskiego. Chciałabym poinformować, że natychmiast po ukazaniu
się Informatyki były pierwsze reakcje ze strony Czytelników na argumenty w nim zawarte. Tak szybkie sprzężenie zwrotne bardzo cieszy.
Miejmy nadzieję, że rozwinie się żywa dyskusja na temat aktualnego i przyszłego statusu naszego Towarzystwa. Liczymy na dalsze wypowiedzi
w tej sprawie. Chętnie je przedstawimy w Biuletynie.

Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTI
w dniu 17 lutego 2000

Uroczyście wręczono Certyfikat Jakości PTI dla Ośrodka Szkoleń
COMBIDATA POLANO w Sopocie (więcej piszemy poniżej).
Prezes Zdzisław Szyjewski zdał relację z konferencji, które odby-
ły się w dniu 24 stycznia w Warszawie w przeddzień wystawy
Komputer-Expo. Zarówno Konferencja poświęcona certyfikacji
Ośrodków Szkoleniowych, jak i wspólna konferencja PTI i PIIT
poświęcona e-Gospodarce cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Prezes miał liczne zastrzeżenia do pracy Biura Reklamy w czasie
trwania Komputer - EXPO odnoszące się do zasad współpracy:
Biuro Reklamy nic traktowało PTI jak odpowiedzialnego partnc-
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ra, mimo że oficjalnie byliśmy współorganizatorem Targów. Na-
leży w przyszłości precyzyjniej ustalić zasady współpracy lub
zrezygnować ze współorganizacji.

3. A.M Wierzba został zobowiązany do dopilnowania zamknięcia
budżetu na rok 2000 do kwietnia br.

4. Przeprowadzono dyskusję i uchwalono Tymczasowy Regulamin
Izby Rzeczoznawców PTI. Powołano również 11-to osobową
Komisję ds. rzeczoznawców (więcej o Izbie Rzeczoznawców, tekst
regulaminu, uchwała i skład Komisji poniżej). Tymczasowym Peł-
nomocnikiem Izby wybrany został kol. Jarosław Deminet.

5. Potwierdzono konieczność rozdzielenia certyfikacji szkól wy-
ższych, za którą odpowiedzialny jest kol. Wojciech Olejniczak od
certyfikacji ośrodków szkoleniowych, za którą odpowiedzialny
jest kol. Marek Miłosz.

6. Podjęto uchwałę o zmianie opłat związanych z ECDL-cm. Opłata
za EKUK i ECDL będzie wynosiła 50 zł (dla uczniów 40 zł),
natomiast opłata egzaminacyjna - 30 zł (dla uczniów 25 zł). Nowy
cennik będzie obowiązywał od września br.

7. Poinformowano o porządkowaniu i aktualizacji przez kol. A. Króla
bazy danych członków PTI, która będzie zweryfikowana przez
koła i Oddziały.

8. Przyjęto 21 nowych członków PTI.
E.Ł.

Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Przy wielu stowarzyszeniach profesjonalnych istnieją izby rzeczo-
znawców. Pomysł powołania takiej izby przy Polskim Towarzystwie
Informatycznym powstał już wiele lat temu, ale został zrealizowany
dopiero niedawno. Zarząd Główny PTI na posiedzeniu 17 lutego 2000 r.
powołał Izbę Rzeczoznawców jako sekcję tematyczną PTI.

Potrzeba powołania Izby stawała się ostatnio coraz bardziej paląca
w związku z lawinowym rozwojem zastosowań informatyki. W ciągu
ostatnich lat coraz więcej firm wprowadza techniki informatyczne, nie
zatrudniając żadnych informatyków. Techniki te znajdują zastosowa-
nie w obszarach krytycznych dla istnienia firm. Przewidywany roz-
wój e-gospodarki będzie ten stan pogłębiać. Stosunki między dostawcą

a klientem dodatkowo komplikują się wraz z rozpowszechnieniem
kontraktów outsourcingowych. Wszystko to powoduje, że spory do-
tyczące dostawy, wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych
będą coraz częstsze, a coraz więcej firm i organizacji będzie potrzebo-
wało obiektywnych i rzetelnych opinii.

W ciągu ostatnich dwóch lat PTI realizowało już zamówienia na
wydanie opinii w sprawie planowania budżetu na informatykę, przygo-
towania specyfikacji w zamówieniu publicznym, oceny sprzętu ofero-
wanego w przetargu, określenia wartości używanego sprzętu i
oprogramowania. Członkowie PTI występowali także jako biegli w



sądach. Powołanie Izby Rzeczoznawców ma usprawnić proces realiza-
cji takich zleceń oraz zapewnić wysoki poziom wydawanych opinii.

Szczególnie ważne są opinie sporządzane na potrzeby admini-
stracji rządowej i samorządowej. Opinia publiczna była wiele razy
bulwersowana doniesieniami o źle przeprowadzonych przetargach,
braku prawidłowej dokumentacji projektowej, wyborze nieprawidło-
wej technologii. Rzeczoznawcy PTI będą mogli wspomóc organiza-
torów przetargu np. przy definiowaniu przedmiotu postępowania
i technicznych kryteriów oceny ofert. Należy zwrócić uwagę, że wg
projektowanej nowej ustawy o zamówieniach publicznych w przy-
padku odwołania ostateczną instancją będzie sąd powszechny, a nie
zespół arbitrów. To spowoduje zapewne zwiększone zapotrzebowa-
nie na opinie biegłych.

Oczywiście istnieje wiele firm, świadczących usługi doradcze
i audytorskie. PTI, jako największe profesjonalne zrzeszenie informa-
tyków, różni się od nich bardzo istotnie. W szczególności dysponuje
wiedzą i doświadczeniem tych swoich członków, którzy w ramach
swojej działalności zawodowej nie zajmują się doradztwem i opiniowa-
niem, np. ze środowisk akademickich. Członkowie PTI, a więc i rze-
czoznawcy, są na co dzień zatrudnieni w różnych firmach, jednak przy
wydawaniu opinii reprezentują wyłącznie siebie. Aby uniknąć zagrożeń
konfliktem interesów, każdy rzeczoznawca ma obowiązek ujawnienia
ewentualnego konfliktu interesów, a zleceniodawca może nie zgodzić
się na zaproponowanego rzeczoznawcę.

Izba Rzeczoznawców PTI nie stanie się kolejną firmą doradczą
ani prawniczą. Izba nie będzie podejmować się zarządzania przedsię-
wzięciami informatycznymi, wydawać firmowych atestów czy certy-
fikatów ani opiniować umów.

Regulamin Izby, uchwalony przez ZG PTI, zapewnia wysoki po-
ziom wykonywanych opinii. Rzeczoznawcami mogą być wyłącznie człon-
kowie PTI, którzy otrzymali poparcie od dwóch wprowadzających,
Komisji ds. Rzeczoznawców i ZG PTI. Jest wymagane wyższe wy-
kształcenie informatyczne i wieloletni staż w wybranej specjalizacji. Treść
opinii zwykle będzie opiniowana przez tajnego recenzenta i dopiero po
zaakceptowaniu będzie przekazywana zamawiającemu. Wgląd do opinii
będą również mieli członkowie Komisji ds. Rzeczoznawców. Jeśli Ko-
misja uzna, że rzeczoznawca przy pisaniu opinii rażąco naruszył Regula-
min, np. napisał ją niezgodnie z aktualnym stanem wiedzy, to może wystąpić
do ZG PTI o skreślenie rzeczoznawcy z listy rzeczoznawców.

Zarząd Główny PTI ma nadzieję, że nowo powołana Izba stanie
się ważnym elementem na polskiej mapie informatycznej i że opinie
wydane przez rzeczoznawców PTI staną się symbolem bezstronności
i wysokiego profesjonalizmu.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem Izby należy zwra-
cać się do ZG PTI, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, tel/fax (22) 652
32 59, PTI@pti.org.pl.

Jarosław Deminet

Uchwała ZG PTI z dnia 17 lutego 2000 r.
1. Powołuje się Izbę Rzeczoznawców jako sekcję tematyczną PTI.
2. Wprowadza się Tymczasowy Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI,

stanowiący Załącznik nr l do Uchwały, który będzie obowiązywał do
czasu uchwalenia Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI.

3. Wprowadza się Listę Specjalności Rzeczoznawców PTI, stanowią-
cą Załącznik nr 2 do Uchwały.

4. Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI będzie przyjęty w formie
uchwały przez Walny Zjazd PTI w 2002 r.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr l
Tymczasowy Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI

§ 1
1. Izba Rzeczoznawców działa jako sekcja tematyczna zgodnie ze Sta-
tutem PTI, w szczególności §4 ust. 2 i 3 oraz §9 pkt l, 3, 4.
2. Członkami Izby Rzeczoznawców są rzeczoznawcy PTI.

3. Celem Izby Rzeczoznawców jest wydawanie opinii w zakresie infor-
matyki.

§2
Izbą Rzeczoznawców kieruje ZG PTI.

§3
ZG PTI powołuje i odwołuje Pełnomocnika ds. Izby Rzeczoznawców,
który:
a) przyjmuje zlecenia i podpisuje (lub akceptuje) umowy na ich wyko-
nanie, z zachowaniem §59 Statutu;
b) przydziela rzeczoznawcę do otrzymanego zlecenia;
c) przydziela recenzenta i superrecenzenta.

§4
1. ZG PTI powołuje Komisję ds. Rzeczoznawców. Zadaniem Komisji jest:
a) przygotowywanie wniosków o wpis na listę rzeczoznawców lub skre-
ślenie z listy;
b) kontrola przydziału opiniodawców i recenzentów;
c) kontrola jakości wykonanych ekspertyz.
2. Członkowie Komisji ds. Rzeczoznawców są zobowiązani do zachowa-
nia w tajemnicy informacji szczegółowych, w szczególności o powoła-
nych recenzentach.
3. Komisja ds. Rzeczoznawców składa raz w roku sprawozdanie ZG
P T I .

§5
ZG PTI dokonuje wpisu na listę rzeczoznawców PTI oraz skreślenia
z listy.

§6
1. Rzeczoznawcą PTI może zostać członek PTI, który:
a) ukończył wyższe studia i uzyskał stopień lub tytuł naukowy ze spe-
cjalności informatycznej;
b) uzyskał pozytywną opinię od dwóch wprowadzających, którymi
mogą być rzeczoznawcy PTI, członkowie ZG PTI lub Zarządu Oddzia-
łu, do którego należy kandydat;
c) ma co najmniej 5-letni staż w specjalności, w której ma być rzeczo-
znawcą;
d) ma nienaganną opinię zawodową.
2. Opinie wprowadzających są przekazywane przez nich bezpośrednio
do biura ZG PTI i pozostają tajne.
3. W przypadku osób, które zakończyły studia przed 1981 r., wymóg
specjalności informatycznej nie jest stosowany w przypadku wykony-
wania co najmniej od 1981 r. zawodu informatyka.

§7
1. Skreślenie z listy rzeczoznawców PTI następuje:
a) na własną prośbę rzeczoznawcy;
b) po ustaniu członkostwa rzeczoznawcy w PTI;
c) po prawomocnym wyroku sądu, orzekającym utratę praw publicz-
nych lub prawo wykonywania zawodu związanego z informatyką;
d) w przypadku rażącego naruszenia przez rzeczoznawcę niniejszego
Regulaminu, w sposób umyślny lub wskutek oczywistej niedbałości.
2. Rzeczoznawca ma prawo odwołać się od decyzji ZG PTI o skreśleniu
z listy do Walnego Zjazdu Delegatów PTI.

§8
Wykonanie opini i przez rzeczoznawcę PTI następuje na podstawie
umowy między Zamawiającym a PTI.

§9
Wysokość wynagrodzenia za opinię jest ustalana przez Pełnomocnika na pod-
stawie przewidzianej pracochłonności prac oraz cennika, z uwzględnieniem zło-
żoności zamówienia i innych istotnych okoliczności. Wzorzec umowy będzie
zatwierdzony przez ZG PTI (albo tylko Prezesa i Sekretarza Generalnego).

§10
1. Wyznaczenie rzeczoznawcy do realizacji zlecenia następuje w formie
decyzji Pełnomocnika, zgodnie ze specjalizacją rzeczoznawcy i jego moż-
liwości.
2. O decyzji o przydzieleniu rzeczoznawcy jest informowany Zamawia-
jący, który może nie wyrazić zgody, jeśli ma umotywowane powody do
uznania, że proponowany rzeczoznawca:
a) nie ma odpowiedniej wiedzy w dziedzinie, której dotyczy opinia;
b) prowadzi działalność, która może wywołać wątpliwość co do jego
bezstronności.
3. W przypadku niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na wyzna-
czonego rzeczoznawcę. Pełnomocnik może wyznaczyć innego rzeczo-
znawcę. W przypadku braku zgody w sprawie doboru rzeczoznawcy,
Zamawiający może rozwiązać umowę.



§ 1 1
Przed wykonaniem opinii Rzeczoznawca jest zobowiązany do ujawnie-
nia okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co
do jego bezstronności.
§12
1. Rzeczoznawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staran-
ności w czasie wykonywania swoich czynności.
2. Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonania powierzonej mu opi-
nii samodzielnie.
3. Rzeczoznawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, które zostały oznaczone przez Zleceniodawcę jako niejawne,
chyba że z mocy przepisów prawa jest zobowiązany do ich ujawnienia.

§13
Rzeczoznawca wydając opinię musi uwzględnić:
a) aktualny stan wiedzy informatycznej;
b) obowiązujące normy techniczne i przepisy ekonomiczno-prawne;
c) powszechnie stosowane standardy i metody.

§14
1. Opinia wydana przez rzeczoznawcę powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko
zawodowe rzeczoznawcy,
b) czas przeprowadzanych czynności oraz datę wydania opini i ,
c) opis wykorzystywanych źródeł informacji,
d) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz
oparte na nich wnioski,
e) podpis rzeczoznawcy.
2. Komisja ds. rzeczoznawców może określić szczegółową zawartość
(spis treści) opinii oraz instrukcje dotyczące sposobu ich wykonywania.

§15
1. Projekt opinii jest poddawany recenzji wewnętrznej przez innego
rzeczoznawcę. Recenzja wewnętrzna jest anonimowa.
2. Od recenzji wewnętrznej można odstąpić za zgodą zamawiającego,
jeśl i :
a) opinia dotyczy sprawy o niewielkiej wartości lub nieskomplikowa-
nej;
b) powołanie anonimowego recenzenta byłoby sprzeczne z zasadami
zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej.
3. Recenzent wewnętrzny może zaproponować
a) przyjęcie opinii bez zmian,
b) ponowne sporządzenie opinii,
c) wprowadzenie zmian do opinii.
§16
1. W przypadku, gdy autor opinii nie zgadza się z proponowanymi
zmianami, Pełnomocnik powołuje spośród rzeczoznawców super re-
cenzenta, który ustala ostateczne brzmienie opini i .
2. Super recenzent podpisuje opinię swoim nazwiskiem.
§17
Recenzentów i super recenzentów obowiązują przepisy § 1 1 , 12 i 13.

Załącznik nr 2
SPECJALIZACJE:
Metodyka i nauczanie informatyki w szkołach podstawowych i średnich,
Metodyka i nauczanie informatyki w szkołach wyższych,
Organizacja i eksploatacja systemów informatycznych,
Prowadzenie zamówień publicznych,
Zamawianie, dostawa i wycena sprzętu komputerowego,
Zamawianie, dostawa i wycena oprogramowania,
Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci komputerowych,
Bezpieczeństwo i ochrona danych,
Prowadzenie przedsięwzięć informatycznych,
Wdrażanie systemów informatycznych,
Szkolenia w zakresie systemów informatycznych,
Audyty systemów informatycznych i oprogramowania,
Obliczenia naukowo-techniczne.

Uchwala ZG PTI z dnia 17 lutego 2000 r.
§1
Na podstawie z §3 Tymczasowego Regulaminu Izby Rzeczoznawców
PTI ZG PTI powołuje kol. Jarosława Demincta na Pełnomocnika ds.
Izby Rzeczoznawców.

§2
Na podstawie §4 Tymczasowego Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI
ZG PTI powołuje Komisję ds. Rzeczoznawców w składzie:
Jarosław Deminet, Piotr Fuglewicz, Andrzej Marciniak, Zygmunt Ma-
zur, Marek Miłosz, Alicja Myszor, Jacek Niwicki, Jerzy Nowak, Jacek
Staworzyński, Zdzisław Szyjewski, Maciej Wierzba.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Procedura certyfikacji ośrodków szkoleniowych
na CERTYFIKAT JAKOŚCI

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

1. Wstęp
Procedura certyfikacji ośrodków szkoleniowych obejmuje kom-
pleksową ocenę jakości kształcenia w ośrodkach szkoleniowych,
świadczących usługi szkoleniowe z zakresu informatyki. Certyfi-
kat jakości PTI jest przyznawany tym ośrodkom, które wdrożyły
u siebie procedury projakościowe. Certyfikat świadczy o tym, że
specjaliści PTI dokonali przeglądu procedur, materiałów, a także
wyposażenia ośrodka i uznali je za zgodne z wymaganiami, sta-
wianymi systemowi zapewnienia jakości szkoleń lansowanemu
przez PTI. Ośrodek po uzyskaniu certyfikatu Jakości PTI może
używać go w działaniach marketingowych. PTI będzie upublicz-
nialo listę certyfikowanych ośrodków.

2. Procedura certyfikacji jest wzorowana na normach ISO i Euro-
pejskiej Normie Doskonałości w Biznesie, zapewniając jedno-
cześnie „miękkie" traktowanie norm bez zbędnego biurokratyzmu
i formalizacji. Certyfikacja ośrodków dotyczy dwóch zakresów
szkoleń i wyróżnia się w nim dwie klasy:
A - szkolenia profesjonalne (tj. przeznaczone dla zawodowych
informatyków),
B - szkolenia użytkowników (tj. przeznaczone dla użytkowni-
ków informatyki) w zakresie podstawowym i zaawansowanym.

3. Procedura certyfikacji.
3.1.Procedurę certyfikacji ośrodków szkoleniowych realizuje

Komisja Certyfikacyjna PTI, powołana każdorazowo przez
Koordynatora Programu Certyfikacji z grona członków PTI.
W skład Komisji wchodzą m.in. Rzeczoznawcy PTI w licz-
bie dwóch dla szkoleń profesjonalnych (klasa A) i jednego -
użytkowych (klasa B).

3.2.Procedurę inicjuje formalne zgłoszenie się ośrodka do certy-
fikacji. Zgłoszenie to powinno być skierowane na adres Za-
rządu Głównego PTI. Powinno ono zawierać klauzulę, że
dany ośrodek przyjmuje procedurę certyfikacji, a także dekla-
rację o zakresie szkoleń, mających podlegać certyfikacji.

3.3.Podstawą do certyfikacji są następujące materiały, przygoto-
wane przez ośrodek i zweryfikowane przez Komisję Certyfi-
kacyjna:
3.3.1. Zakres szkoleń i ich odbiorca,
3.3.2. Szczegółowe programy szkoleń,
3.3.3. Materiały używane do szkoleń i przekazywane słu-

chaczom,
3.3.4. Inne materiały wspomagające proces edukacyjny w ośrod-

ku (np. materiały multimedialne, książki, skrypty, taśmy
wideo, tablice, pytania egzaminacyjne itp.),

3.3.5. Lista wykładowców z ich charakterystyką zawodową,
3.3.6. Opis procedur zapewnienia jakości szkoleń,
3.3.7. Stan bazy technicznej (sale wykładowe, laboratoria,

pomieszczenia socjalne itp.),
3.3.8. Informacje nt. ośrodka (ilość kursów, liczba uczest-

ników, inne certyfikacje).
3.4.Komisja Certyfikacyjna na podstawie udostępnionych przez

ośrodek materiałów i wizyty referencyjnej w ośrodku spo-
rządza Raport. Komisja Certyfikacyjna PTI zastrzega sobie
prawo wizytacji w czasie zajęć szkoleniowych.

3.5.Formalna decyzja Komisji jest dostarczona do ośrodka, łącz-
nie z certyfikatem.



3.6.W przypadku odmowy certyfikacji Raport Komisji Certyfi-
kacyjnej jest przesłany do ośrodka, który ma dwa tygodnie na
zgłoszenie ewentualnych uwag i odwołanie się od opinii
Komisji do ZG PTI. Odwołania rozpatruje ZG PTI w trybie
indywidualnym.

3.7.Certyfikat jest ważny 3 lata od daty jego wydania.
3.8. Zmiany w statusie ośrodka szkoleniowego, które dotyczą oce-

nianych elementów powinny być zgłaszane do ZG PTI. PTI
zastrzega sobie możliwość unieważnienia certyfikatu w przy-
padku zajścia okoliczności, które zmieniają w istotny sposób
warunki jego wydania.

4. Procedura certyfikacji i używanie znaku Certyfikat Jakości PTI
jest płatne.
4. l. Opłata za proces certyfikacji zależy od klasy certyfikatu (A i B)

i liczby miejsc szkoleniowych. Wniesienie opłaty warunkuje
rozpoczęcie procesu certyfikacji.

4.2. Aktualne ceny zawiera Załącznik 1.
4.3.PTI zastrzega sobie prawo do zmiany cen po ogłoszeniu tego

faktu z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Załączniki.
Opłaty za proces certyfikacji ośrodków szkoleniowych przez PTI

Póz.
1
la
Ib
Ic
2
2a
2b
2c

Typ ośrodka
Klasa A

- ma te
- średnie
- duże

Klasa B
- małe
- średnie
-duże

Inne parametry

1 lokalizacja
2-5 lokalizacji

Ponad 5 lokalizacji

1 lokalizacja
2-5 lokal izacj i

Ponad 5 lokalizacji

Cena netto, zł

4.000
8.000

15.000

2.500
4.000
6.000

Uwagi:
1. Powyższe ceny są cenami netto.
2. Pod pojęciem lokalizacja ośrodka rozumie się miejsce, gdzie przeprowadza

się szkolenia (sale wykładowe i/lub laboratoryjne należące lub dzierżawione
przez ośrodek niezależnie od ich liczby). Lokalizacje o różnych adresach
pocztowych traktowane są jako różne.

3. Członkowie wspierający PTI mają zniżkę w wysokości 10% od powyż-
szych cen.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu Jakości PTI
Ośrodkowi Szkoleń COMBIDATA POLANO w Sopocie

Na posiedzeniu ZG PTI w dniu 17 lutego 2000 odbyła się uroczy-
stość wręczenia Certyfikatu Jakości PTI dla Ośrodka szkoleń COM-
BIDATA Poland, spółka z o.o. w Sopocie. Certyfikat przyjęli z rąk
Prezesa PTI - Zdzisława Szyjewskiego Prezes firmy - Krzysztof
Koszewski oraz Dyrektor Pionu Logistyki i Realizacji Szkoleń -
Anna Koszewska. Współuczestniczyła ona ze strony ośrodka w pra-
cach związanych z certyfikacją. Prezes Krzysztof Koszewski krótko

przedstawił działalność Ośrodka. Na zdjęciach przedstawiamy uro-
czystą chwilę wręczenia certyfikatu oraz składającego podziękowanie
Prezesa wśród członków ZG.

Edukacja informatyczna prowadzona w formie szkoleń jest stra-
tegicznym kierunkiem rozwoju firmy COMBIDATA POLAND.

Prowadzone są kursy na poziomie podstawowym i zaawanso-
wanym: autoryzowane oraz własne, szkolenia aplikacyjne, zaawan-
sowane szkolenia użytkowe, administrowanie systemami sieciowymi
oraz szkolenia przygotowywane oraz prowadzone na zlecenie. COM-
BIDATA posiada już autotyzację Sylvan Prometic Testing Center .
Ma również uprawnienia poddawania egzaminom i wydawania cer-
tyfikatów obejmujących znajomość produktów wielu firm. COMBI-
DATA ma bazę szkoleniową i dydaktyczną umożliwiającą indywidualne
szkolenie ponad 700 osób jednocześnie, a także sieć Oddziałów
w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Bia-
łymstoku oraz Szczecinie. Posiada również sieć szkół Sopockiej Szkoły
Informatyki o uprawnieniach szkoły publicznej i kształcącej słucha-
czy zgodnie z programami zatwierdzonymi przez MEN i Komitet
Badań Naukowych.

Warto dodać, że jest to już drugi wydany certyfikat Jakości PTI.
Otrzymało go na konferencji 24 stycznia Polsko-Amerykańskie Cen-
trum Szkoleń Zawodowych przy Fundacji Gospodarczej NSZZ - Soli-
darność jako ośrodka szkolenia użytkowników informatyki na poziomie
podstawowym, o czym informowaliśmy w poprzednim Biuletynie.

Jubileuszowe dziesiąte wydanie Pro Dialogu
Kol. Andrzej Marciniak, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
oficjalnego pisma naukowo-dydaktycznego PTI Pro Dialog,
poinformował, że zosta) przekazany
do drukarni kolejny dziesiąty jego nu-
mer. Niebawem Koleżanki i Koledzy
otrzymają czasopismo w odnowionej
szacie. Pro Dialog ma bowiem teraz
nowy, angielski podtytuł: „Computer
Programming and Applications", jako
że został otwarty na artykuły w języ-
ku angielskim (w numerze dziesiątym
są dwa artykuły w tym języku, a na
publikację czekają kolejne dwa tek-
sty angielskojęzyczne). Tym samym ••••••••••••••••••••••••••i

nasze pismo będzie mogło zamiesz-
czać artykuły autorów zagranicznych
i być może jego dystrybucja rozszerzy się poza Polskę. Komitet Re-
dakcyjny liczy na duży udział autorów z grona członków PTI. Do
września można przesyłać artykuły do numeru jedenastego, który
ukaże się pod koniec roku.
Gratulujemy prężności działania!

E. Łukasik



ZAPRASZAMY DO JURATY

W dniach 27-29 kwietnia 2000 w Juracie odbędzie się II Kon-
ferencja: Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Fi-
nansach organizowana przez Koło Gdańskie PTI.

Na konferencji zostaną poruszone między innymi nastę-
pujące tematy:
O jak przygotować strategię rozwoju systemu informacyjne-

go przedsiębiorstwa, aby zapewnić wsparcie przez syste-
my informatyczne nie tylko teraźniejszych, ale i przyszłych
procesów biznesowych na poziomie strategicznym zarzą-
dzania,

O jak wykorzystać posiadane już systemy do zmieniającego
się otoczenia konkurencyjnego,

O jak wybrać właściwe rozwiązanie informatyczne.
Odbiorcami konferencji są służby finansowe i informa-

tyczne przedsiębiorstw, które stoją przed podjęciem decyzji
o wyborze systemu, które są w trakcie jego implementacji
i muszą pokonać jeszcze wiele trudności oraz do przedsię-
biorstw mających to już za sobą i poszukujących nowych ko-
rzyści z ich zastosowania.

Zapewniamy ciekawe seminaria, dyskusje panelowe, a
przede wszystkim wykłady prowadzone przez wybitnych spe-
cjalistów nie tylko z dziedziny informatyki, ale również rachun-
kowości i finansów.

Jurata przywita nas z pewnością ładną, wiosenną pogodą
oraz urokiem morza.

Członkowie PTI, którzy wezmą udział w konferencji,
otrzymują 10% rabatu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:
http://www.kgpti.rodan.pl lub są do uzyskania w Biurze

Konferencji - tel. (058) 305 19 33.
Alicja Myszor

Redaktor Jerzy Szyller w Poznaniu

W dniu 3 marca 2000 redaktor Jerzy Szyller odwiedził Poznań.
Spotkał się między innymi z gronem studentów ze specjalności
magisterskiej Inżynieria Oprogramowania kierunku informatyka
Politechniki Poznańskiej. Spotkanie zorganizował pomysłowy jak
zawsze były prezes koła poznańskiego PTI, kol. Jurek Nawrocki,
a obecni byli również: aktualny Prezes OW Maciej Drozdowski,
były Prezes OW, obecnie wiceprezes ZG - Andrzej Marciniak, były
członek Sądu Koleżeńskiego ZG - Kol. Tadeusz Pankowski, oraz
członkowie sekcji studenckiej PTI, a także pisząca te słowa Ewa
Łukasik. Spotkanie trwało prawie 2 godziny. Redaktor przedstawił
swoje plany wydawnicze i zachęcił studentów, by opisywali swo-
je doświadczenia z pracy w firmach informatycznych. Członkowie
PTI przekazali swoje pomysły związane z „Informatyką", a studenci
wyrazili chęć pisania artykułów. Są już inżynierami i niejedną prace
wykonali (wśród studentów był nawet już autor książki). Wszyscy
mamy nadzieję, że w ślad za słowami pójdzie pióro (klawiatura).
Spodziewamy się też, że w Oddziale Wielkopolskim PTI po tym
spotkaniu pojawią się nowe młode twarze.

XII Górska Szkoła PTI - Szczyrk 2000
26-30.06.2000

„Architektura systemów informacyjnych
dla potrzeb gospodarki elektronicznej,

czyli zarządzanie troską o klienta w dobie e-konomii".

W imieniu prezesa Oddziału Górnośląskiego PTI Jerzego No-

waka oraz własnym mam zaszczyt zaprosić do zgłaszania refe-

ratów, prezentacji, opcji sponsorskich oraz inicjatyw nietypowych,

które złożą się na tegoroczne spotkanie w Szczyrku. Szkoła

adresowana jest do projektantów systemów informacyjnych,

analityków i konsultantów biznesowych oraz menedżerów od-

powiedzialnych za wprowadzanie środków informatyki w orga-

nizacjach użytkownika systemów informatycznych.

Tematem Szkoły będą problemy inżynierii wymagań zwiaj-

zane z tworzeniem systemów dla potrzeb gospodarki elek-

tronicznej, architektury systemów informatycznych, wdrażania

technologii e-gospodarki w organizacjach.

Wzorem roku ubiegłego Szkoła będzie zorganizowana

w ten sposób, że rozpoczną ją półdniowe równoległe tutoriale,

następnie od poniedziałkowego popołudnia do czwartku od-

będą się zajęcia samej Szkoły składającej się jak co roku

z wykładów akademickich, prezentacji sponsorowanych, dys-

kusji panelowych oraz wieczoru autorskiego. Piątek zajmą tuto-

riale całodniowe. Mamy nadzieję dostarczyć uczestnikom

wyważonej mieszanki teorii i zwłaszcza praktyki tworzenia sys-

temów informatycznych w dobie gospodarki elektronicznej.

Uprzejmie zapraszam do zgłaszania propozycji wykła-

dów i prezentacji sponsorskich pocztą elektroniczną lub kon-

taktując się z biurem OG PTI (32)-253-96-78.

Termin zgłaszania upływa po wypełnieniu całego pro-

gramu, który w chwili obecnej wypełniony jest mniej więcej

w połowie.

Pozdrawiam

Liczę na odpowiedź

Piotr Fuglewicz


