
Co ja tutaj robię

Liczne gratulacje, które odebrałem w związku z moim zeszłorocz-
nym wyborem na funkcję wiceprezesa CEPIS ds. profesjonalnych - za
które raz jeszcze hurtem dziękuję - były często okraszone, zwłaszcza
przez bliskich przyjaciół, pytaniem, czy aby CEPIS nie jest w istocie
jeszcze jedną europejską organizacją kanapową? Być może nie jestem
najwłaściwszą osobą do udzielania odpowiedzi na to pytanie, ale — mo-
nitowany uporczywie, acz z dużym wdziękiem przez miłą Panią Naczel-
ną Redaktor naszego Biuletynu - postanowiłem przypomnieć strukturę
CEPIS i opisać ważniejsze działania tej organizacji.

Zacznijmy od liczb: członkami CEPIS jest 29 towarzystw infor-
matycznych z 24 krajów Europy. Łączna liczba członków tych stowa-
rzyszeń przekracza 150,000 osób. Oczywiście to nie CEPIS liczy sto
pięćdziesiąt tysięcy członków, ale poprzez swoich-przedstawicieli we
władzach Rady mają oni możliwość nadania swojej lokalnej działalności
szerszego wymiaru. Obowiązuje przy tym reguła, którą w PTI konse-
kwentnie realizujemy od lat: „niemych nie słychać". CEPIS może brać
pod uwagę wszelkie inicjatywy i, w miarę posiadanych środków oraz
możliwości (o tych za chwilę), podejmować próby ich realizacji.

Najwyższą władzą CEPIS jest Rada (Council), której przewodni-
czy Prezydent CEPIS. Jest nim w tej chwili Roger Johnson w Wielkiej
Brytanii, jego następcą będzie Irlandczyk Peter Morough. W skład
Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich, na
ogół w randze prezesa lub wiceprezesa lokalnego stowarzyszenia, dele-
gowani przez swoje towarzystwa. Rada spotyka się dwa razy do roku.
Prezydent przewodzi również Komitetowi Wykonawczemu (Executi-
ve Committee), w skład którego wchodzą z wyboru Rady: trzej Wice-
prezydenci, Skarbnik Honorowy i Sekretarz Honorowy. Sekretarz
Generalny, który również uczestniczy w posiedzeniach nie ma w nich
prawa głosu. Komitet Wykonawczy spotyka się cztery razy do roku
i odpowiada za bieżące działanie CEPIS.

Wraz ze spotkaniami Rady odbywają się również spotkania Forum
Stowarzyszeń (Member Societies Forum), którego delegatami są na
ogół sekretarze generalni, dyrektorzy wykonawczy lub inni przedstawi-
ciele stowarzyszeń zarządzający nimi na co dzień. Jak sama nazwa wska-
zuje jest to forum wymiany informacji o charakterze operacyjnym,
dotyczących: konferencji, wydawnictw i innych akcji, które mogą być
w ten sposób lepiej koordynowane na szczeblu międzynarodowym.

Codzienna praca CEPIS wykonywana jest w grupach roboczych
(Task Forces) i sieciach tematycznych (Special Interest Networks).
Więcej informacji na temat ich działania można znaleźć w witrynie:
http://www.cepis.org/. To właśnie w ramach CEPIS-owskiej grupy ro-
boczej powstał dokument określający matrycę stopni zawodowych
w informatyce.

Przez pierwszych dziesięć lat istnienia CEPIS jego działalność była
finansowana głównie ze składek towarzystw członkowskich. Polskę
w tym roku czeka wydatek 3000 ECU, państwa o większym potencjale
gospodarczym płacą więcej, Niemcy i Wielka Brytania, na przykład,
po 9000 ECU. Obowiązuje klucz, według którego płacone są składki
w ONZ. W sumie budżet roczny CEPIS nie przekraczał 100 000 ECU.
Koszty udziału swoich przedstawicieli na zebraniach Rady pokrywają
towarzystwa członkowskie. Członkowie Komitetu Wykonawczego pra-
cują społecznie, Sekretarz Generalny - na fragment etatu.

Nadchodzący rok niesie duże nadzieje CEPIS-owi. Będzie rokiem
pierwszej wypłaty tantiem przez Fundację ECDL. Sprzedaż Europej-
skiego Komputerowego Prawa Jazdy przekroczyła w skali europej-
skiej ćwierć miliona egzemplarzy. Powyżej tej liczby Fundacja ECDL,
której fundatorem jest CEPIS wraz z towarzystwami członkowskimi,
będzie odprowadzać tantiemy na konto CEPIS. Pozwoli to prawie
trzykrotnie zwiększyć budżet i podjąć szersze niż do tej pory działania.

Jednym z nich będzie przeniesienie Biura CEPIS do Wiednia oraz
zatrudnienie pełnoetatowego Sekretarza Generalnego, który mamy na-
dzieję lepiej będzie koordynował działania Rady. Rząd austriacki, zainte-
resowany obecnością międzynarodowych organizacji (Wiedeń jest już
między innymi siedzibą IFIP) zaoferował bardzo korzystne warunki
wynajmu lokalu, a nawet dotację pieniężną na przeprowadzkę.

Na posiedzeniu Rady w Wiedniu we wrześniu ubiegłego roku podję-
to decyzje na temat strategii działania CEPIS. Komitet Wykonawczy
realizuje obecnie trzy kierunki strategiczne, określone na tym spotka-
niu. Są nimi:

1. Promocja umiejętności i standardów zawodowych;
2. Tworzenie produktów dla członków indywidualnych;
3. Zwiększanie publicznej widoczności problemów związanych

z informatyką.
Za pierwszy wątek odpowiada niżej podpisany. Planujemy w jego

ramach wprowadzenie Certyfikatu Minimalnej Kompetencji Zawodo-
wej (Certificate of Minimum Professional Informatics Competence).
Próby wprowadzenia złożonego systemu specjalizacyjnego opracowa-
nego przez CEPIS w skali europejskiej nie powiodły się, postanowili-
śmy więc zacząć od dokumentu prostszego, który będzie mógł pełnić
funkcję prawa jazdy dla początkujących zawodowców. Wiadomo skąd-
inąd, że sensowność realizacji takiego programu nie cieszy się po-
wszechnym poparciem. Niniejsza notatka nie jest miejscem do szerszej
dyskusji na ten temat, CEPIS w każdym razie uznał takie działanie za
sensowne i konsekwentnie będzie je realizował. Ten projekt będzie
również korzystał z European Informatics Continuous Learning pro-
gramme (EICL - Europejskiego Programu Ustawicznego Podnosze-
nia Kwalifikacji Zawodowych), opracowanego przez grupę roboczą
CEPIS. CEPIS uważa również istnienie, a zwłaszcza przestrzeganie
Kodeksu Etycznego (Code of Conduct), za podstawowy element pro-
fesjonalizmu.

Drugi obszar działania obejmuje produkty, którymi mogą być za-
interesowani członkowie towarzystw skupionych w CEPIS. Jedną z waż-
niejszych ofert jest elektroniczne czasopismo, zawierające najciekawsze
artykuły oraz informacje pochodzące z krajowych biuletynów i cza-
sopism towarzystw skupionych w CEPIS. Odpowiada za nie Wollfried
Stucky, Vice-President (Public Affairs).

Trzeci nurt, koncentruje się na dyskusji o prawach obywatela spo-
łeczeństwa informatycznego. Dostęp do Internetu wydaje się być czymś
tak powszechnym, jak dostęp do publicznych sieci wodociągowych
i elektrycznych. Społeczna akceptacja Internetu, wraz z handlem i in-
nymi obszarami zależy od społecznego zaufania. Obywatel musi ufać
dostępności, spójności i spolegliwości połączenia internetowego, tak
jak ma to miejsce w innych mediach publicznych. CEPIS bierze udział
w przygotowaniu dokumentów: Information Society Citizen's Char-



ter oraz Information Society Citizen's Bill of Rights. Za ten obszar
działania odbowiada Sven Bentsen, Vice-President (Technology and
its Applications).

W mojej ocenie, choć jak już zauważyłem, nie musi ona być spe-
cjalnie obiektywna CEPIS dobrze wypełnia funkcję „przedstawiania jed-
nolitego głosu europejskich informatyków" zapisaną w jego misji.
Będę wdzięczny Czytelnikom za uwagi i komentarze na ten temat.

Piotr Fuglewicz <piotr.fuglewicz@pti.org.pl>

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTI
w dniu 20 lutego 1999 r.

1. Prezes PTI poinformował o powołaniu wspólnie ze Stowarzysze-
niem Księgowych zespołu do kontynuowania prac nad normą
zawodową dla informatycznych systemów finansowo-księgowych.
Szefem zespołu jest dr Andrzej Świerczyński ze Szkoły Głównej
Handlowej. Zakończenie pracy zespołu jest planowane na I kwar-
tał 2000 r.

2. Kol. Borys Czerniejewski złożył rezygnację z członkostwa w Za-
rządzie Głównym PTI ze względów rodzinnych. Zarząd Główny
wyraził kol. Czerniejewskiemu podziękowanie za dotychczasową
aktywną działalność w PTI.

3. Prezes PTI poinformował o poszukiwaniu osoby na funkcję Se-
kretarza Generalnego PTI, gdyż kol. Leszek Bogusławski zdecy-
dował nie kandydować na tę funkcję na Zjeździe PTI.

4. Przyjęto do wiadomości protokoły z dotychczasowych zebrań
wyborczych oddziałów i kół PTI.

5. Kol. Elżbieta Lipka, skarbnik PTI, przedstawiła wstępny projekt
budżetu PTI na 1999 rok. Członkowie ZG zgłosili do niego uwagi.
Kolejna wersja zostanie przekazana Zarządowi Głównemu na ko-
lejnym posiedzeniu.

6. Przyjęto ośmiu nowych członków (siedmiu z Gdańska i jednego ze
Zgierza).

7. Zarząd Główny PTI zatwierdził decyzję Sekcji Inżynierii Opro-
gramowania PTI dotyczącą współorganizowania z Komitetem
Informatyki PAN Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramo-
wania KKIO'99. Przewodniczącym Komitetu Programowego
będzie prof. Janusz Górski z Politechniki Gdańskiej, a Komitetem
Programowym będzie kierował dr Marek Miłosz z Politechniki
Lubelskiej.

8. Przedyskutowano zasady organizowania przez PTI konferencji,
zwłaszcza wspólnie z innymi podmiotami. Ustalono, że na na-
stępne posiedzenie Prezydium przygotuje propozycję uchwały
regulującej te zasady, a szczególnie kompetencje w tym zakresie
dla zarządów oddziałów.

9. Kol. Teresa Tomaszewska, Przewodnicząca Głównej Komisji Rewi-
zyjnej, zwróciła uwagę zarządom oddziałów na konieczność uchwa-
lenia przez oddziałowe komisje rewizyjne swoich regulaminów pracy.
Ustalono, że w ciągu tygodnia Główna Komisja Rewizyjna przekaże
do oddziałów swój regulamin jako wzorcowy i w ciągu następnych
trzech tygodni oddziałowe komisje rewizyjne uchwalą swoje regula-
miny i przekażą je do GKR.

* Jarosław Deminet

Informatyka w administracji samorządowej

W dniach 26 — 28 maja br. w domu wczasowym Tulipan w Ustroniu koło
Bielska Białej odbędzie się trzecia konferencja pod nazwą Informaty-
ka w administracji samorządowej.

Dwie poprzednie konferencje poświęcone informatyce w zasto-
sowaniu do obsługi urzędów gmin odbyły się w latach 1996-1997.
Organizatorem był Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Fundacją Roz-
woju Demokracji Lokalnej reprezentowaną przez Ośrodek Kształce-
nia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.
Imprezy tradycyjnie odbywały się jesienią w Ustroniu.

Pomysł organizowania konferencji wynikał z obserwacji stale wzra-
stającego zainteresowania ze strony samorządu terytorialnego komplek-
sowym oprogramowaniem dla wspierania pracy urzędów. Konferencja
ma służyć przedstawieniu tej oferty, a w miarę możliwości dać podstawy
do oceny proponowanych rozwiązań w kontekście obecnego rozwoju
techniki i zmieniających się regulacji prawnych i administracyjnych.

O ile pierwsza konferencja, która odbyła się w dniach 16-17 wrze-
śnia 1996 r., była poświęcona bardzo różnym programom dla gmin -
zarówno prezentacji całych pakietów oprogramowania (np. progra-
my RATUSZ, KASZTEL, BURMISTRZ, MAGISTRAT II), jak i pro-
gramom z zakresu systemów informacji przestrzennej, o tyle druga
(15-17 października 1997 r.) w znacznej części dotyczyła programów
zarządzania dokumentami i ich obiegiem. W każdej z konferencji
uczestniczyło ok. 100 osób z całego kraju.

W roku ubiegłym, mimo wysiłków organizatorów, trzecia już kon-
ferencja nie doszła do skutku. Przeszkodą stała się zbieżność terminów
wyborów do trzech szczebli samorządu i naszej imprezy.

Organizatorzy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, planują zor-
ganizowanie trzeciej konferencji. Po zeszłorocznych wyborach do władz
samorządowych oferta udziału w konferencji będzie już skierowana do
pracowników administracji samorządowej gmin, powiatów i województw.
Ostatnio coraz więcej firm oferuje różne rozwiązania systemów prze-
znaczonych do usprawnienia obiegu dokumentów w urzędzie. Dotychczas
systemy tego rodzaju były stosunkowo drogie przy zakupie i w czasie
eksploatacji. Obecnie są one na tyle tanie, że zaczynają je wdrażać urzędy
miast o wielkości około 100 tys. mieszkańców.

Przewidujemy także dyskusje na temat „Rok 2000", co skłoni
urzędy do wymiany starego sprzętu i systemów. Zaproponujemy udział
w konferencji firmom, które zaangażowały się w opracowanie syste-
mów dla Ośrodków Pomocy Społecznej. Konkurencja w tym zakresie
pojawiła się w ubiegłym roku i ciekawe będzie porównanie ofert, gdy
brak jest kryteriów homologacji tego rodzaju rozwiązań narzuconych
przez administrację rządową.

Stałym tematem rozmów na konferencji jest Internet i użycie
środków technologii internetowej do rozproszonych systemów apli-
kacyjnych. Postaramy się o wykładowców z tego zakresu, licząc na
zainteresowanie słuchaczy rzeczywistymi kosztami i zaletami użyt-
kowymi tego rodzaju rozwiązań.

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Fundacja Rozwoju De-
mokracji Lokalnej - Ośrodek w Katowicach zgodnie współpracują nad
organizacją i dalszym rozwojem konferencji, traktując to jako realiza-
cję swoich celów statutowych. PTI organizuje reprezentację firm i wy-
kładowców niezależnych w sprawach dotyczących ogólnie pojętej
informatyki. Fundacja zaprasza słuchaczy, a także tych prelegentów,
którzy wypowiadają się na tematy związane z rozwojem samorządno-
ści, aktualnych uregulowań prawnych, zmianami w polityce rządu wo-
bec administracji samorządowej czy też podejmowanymi przez rząd
akcjami, w których zaangażowani są pracownicy urzędów odpowie-
dzialni za informatykę.

Informacje nt. konferencji można uzyskać w biurze organizatora,
którym jest biuro Fundacji w Katowicach (tel./fax +32 206 98 43,
e-mail: kokst@silesia.top.pl) lub w biurze Oddziału Górnośląskiego
PTI tel./fax +32 253 96 78, e-mail: ptiog@netpol.pl).

Wojciech Głazek, PTI - Oddział Górnośląski Katowice

Koło PTI w Lublinie serdecznie zaprasza na II Konferencję
z cyklu: INFORMATYK ZAKŁADOWY, która odbędzie się w Ka-

zimierzu Dolnym w dniach 29-30 kwietnia 1999 r.

Tematem wiodącym będzie ROK 2000 Y2K.

Informacje uzyskać można u mgr. Jana Trzcianki, e-mail:
jan@cpn.lublin.pl oraz u dr. inż. Marka Miłosza, e-mail: ma-
rekm@pluton.pol.lublin.pl


