Sprawozdanie Prezesa Oddziału Górnośląskiego PTI za okres 20032005
W okresie sprawozdawczym to jest w latach 2003-2005 Oddział
Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego skoncentrował swoją
działalność przede wszystkim
na formach działania wynikających z
obowiązków statutowych PTI.
W tym okresie w swych działaniach OG skoncentrował się na trzech
głównych czynnikach gwarantujących rozwój Oddziału , a mianowicie na
podniesieniu jakości działań, podejmowaniu nowych wyzwań jakie niesie ze
sobą rozwój technologii informacyjnej oraz zwiększeniu liczby aktywnych
członków PTI.
Z ogromną
satysfakcją
mogę stwierdzić , że te poważne i
odpowiedzialne wyzwania jakie na początku kadencji postawił przed sobą
Zarząd Oddziału Górnośląskiego zostały zrealizowane. Do tego sukcesu
przyczynili się wszyscy członkowie PTI skupieni wokół Oddziału
Górnośląskiego.
W obszarze podnoszenia jakości działania do najbardziej udanych
przedsięwzięć można zaliczyć podniesienie rangi Górskich Szkół Informatyki
organizowanych w Szczyrku do roli najważniejszego wydarzenia
informatycznego w Polsce. Kolejne publikacje będące pokłosiem tych
konferencji stanowią kompedium wiedzy o stanie informatyki w kraju jak i
współczesnych kierunkach jej rozwoju. Publikacje te spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem praktyków i teoretyków są bardzo często cytowane w
pracach inżynierskich, magisterskich i doktorskich, a także wielu innych
publikacjach naukowych i popularno-naukowych.
Oddział Górnośląski z powodzeniem zrealizował również kolejne
Jesienne spotkania PTI w Mrągowie, które corocznie poświecone są aktualnej
tematyce. Realizowane są one w formie interdyscyplinarnych sesji i paneli
problemowych. Specyfika Konferencji Mrągowskich polega na pokazaniu
implikacji
filozoficznolingwistycznych
w
rozwoju
technologii
komunikacyjno-informacyjnej.
W zakresie wyzwań wynikających z rozwoju informatyki działalność
Oddziału skupiła się na tematyce zarządzania wiedzą, doskonaleniu i rozwijaniu
e-learningu oraz skutkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Działania powyższe jak i ich działania zaowocowały wzrostem liczby
członków w Oddziale Górnośląskim PTI. Ich liczba po weryfikacji na dzień 18
marca 2005 wynosi 190 osób. W okresie minionej kadencji powołano do życia
nowe Beskidzkie Koło PTI , a ostatniej fazie przygotowań jest powołanie koła
PTI przy Politechnice Gliwickiej.
Ponadto w kadencji 2003-2005 działalność merytoryczna Oddziału
Górnośląskiego PTI obejmowała:
1. Obsługę zleceń prac z zakresu informatyki wykonywaną przez członków
PTI.
2. Wykonywanie ekspertyz przez rzeczoznawców PTI.

3. Pozyskanie sponsorów organizowanych konferencji.
4. Pozyskanie prelegentów zagranicznych i nadanie organizowanym
konferencjom charakteru międzynarodowego.
5. Działalność wydawnicza obejmująca publikacje w formie książkowej
opracowań i materiałów w ramach organizowanych konferencji.
6. Wydanie publikacji z cyklu Informatyka w Polityce Społecznej ( realizacja
systemu SYRIUSZ).
7. Propagowanie ECDL (Europeen Computer Drivers Licence) Europejskie
Komputerowe Prawo Jazdy.
8. Propagowanie idei Budowy Społeczeństwa Informacyjnego (IST).
9. Propagowanie PTI wśród młodzieży akademickiej poprzez uhonorowanie
laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie.
10. Aktywny udział członków Oddziału w innych sympozjach i konferencjach
tematycznych w kraju.
Uważam zadania OG PTI kadencji 2003-2005 za wykonane w sposób
co najmniej zadawalający. Jedynym mankamentem było przekroczenie budżetu
wynikające z obowiązywania bezsensownej uchwały Zarządu Głównego PTI
dotyczącej odprowadzania dziesięciny od przychodu na rzecz Zarządu
Głównego. Obecne realia gospodarcze przy takiej formie wewnętrznego
opodatkowania stawiają pod znakiem zapytania możliwość realizacji w
przyszłości w dotychczasowej formie i na tak wysokim poziomie jak
dotychczas. Mam nadzieję że majowy Zjazd PTI przyjmie odpowiednie
rozwiązania o co apeluję do tych, którzy zostaną wybrani delegatami na Zjazd z
Oddziału Górnośląskiego.
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