Polskie Towarzystwo
Informatyczne
 jest pierwszym w Polsce profesjonalnym stowarzyszeniem
zrzeszającym informatyków (powstało w 1981 roku)
 jest jedynym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich
informatyków, niezależnie od miejsca i rodzaju pracy
 zrzesza naukowców, twórców, użytkowników i nie tylko.

Ważne adresy:
Zarząd Główny PTI oraz Oddział Mazowiecki:
00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87,
tel. (22) 6523259, fax (22) 6246061/328
http:\\www.pti.org.pl.
Lista dyskusyjna członków PTI: PTI-L@plearn.edu.pl
Oddział Dolnośląski: 50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8. pok.18,
tel. (71) 445279
Oddział Górnośląski: 40-012 Katowice, ul.Św. Jana 10,
tel./fax (32) 2539678
Oddział Wielkopolski: Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
60-965 Poznan, ul. Piotrowo 3a

Zgodnie ze Statutem, celem Towarzystwa jest:
 popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we
wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej
efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej;
 podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji
członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby
zajmujące się informatyką;
 ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym;
 popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej
zastosowań;

 reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb,
interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz
stowarzyszeń w kraju i za granicą.

Towarzystwo osiąga swoje cele przez:
 współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi,
instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi krajowymi i zagranicznymi,
organizacjami politycznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych
działalnością Towarzystwa;
 prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie
kursów, konferencji, odczytów, wystaw, wycieczek krajowych i
zagranicznych, pokazów technicznych, konkursów, działalności
wydawniczej i popularyzatorskiej w dziedzinach objętych
działalnością Towarzystwa na podstawie obowiązujących w tym
zakresie przepisów;
 współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy
opracowywaniu metod i programów nauczania i szkolenia w zakresie
informatyki;
 prowadzenie prac mających na celu podnoszenie jakości urządzeń
informatycznych oraz inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie
norm dotyczących informatyki, a także opiniowanie państwowych
programów i planów w dziedzinie informatyki;
 organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i
naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych;
 organizowanie i prowadzenie klubów i innych ośrodków oraz akcji i
imprez mających na celu poprawę zawodowych kwalifikacji członków
Towarzystwa;
 udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z
wykonywaniem przez nich zawodu informatyka.

PTI organizuje co roku:
 Jesienne Spotkania w Mrągowie (w 2001 r. - po raz 17.)
 Szkoły Górskie w Szczyrku lub Ustroniu (po raz 13.)

 Wiosenne Szkoły w Świnoujściu (po raz 11)
 liczne konferencje i seminaria.
a także:
 ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki
(po raz 17.).
 ogólnopolskie zawody w programowaniu zespołowym dla studentow
(po raz 3.)

Członkami wspierającymi PTI mogą być osoby prawne, które są
zainteresowane działalnością Towarzystwa i zadeklarują poparcie
finansowe na rzecz PTI oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Główny na
podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający mają prawo do
korzystania z pomocy naukowo-technicznej PTI na zasadach
określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny
Towarzystwa.

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
Prezesi PTI
Władysław M. Turski (1981 - 1987)
Piotr W. Fuglewicz (1993 - 1996)

Andrzej J. Blikle (1987 - 1993)
Zdzisław Szyjewski (od 1996)

Ważne dla informatyków:
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby, które:
 ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub
związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie
informatyki lub jej zastosowań;
 posiadają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w
ciągu co najmniej 3 ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa
była ściśle związana z informatyką;
 studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z
informatyką, poczynając od trzeciego roku studiów.
Kandydaci muszą przedstawić opinię dwóch członków
wprowadzających.
Członkom PTI przysługują m.in. zniżki przy prenumeracie pism
informatycznych i ulgi w opłatach konferencyjnych. Mogą także uzyskać
uprawnienia rzeczoznawcy PTI oraz egzaminatora na Europejskie
Komputerowe Prawo Jazdy. Chętni mogą uzyskać dodatkowe
informacje i formularz w oddziałach PTI lub na stronie www.pti.org.pl.
Zapraszamy!

Ważne dla firm:

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL - European Computer
Driving License) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz
potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera
podstawowe zadania. Aby otrzymać ECDL, trzeba zdać 7 egzaminów z
następujących dziedzin:
 Podstawy technik informatycznych
 Użytkowanie komputerów
 Przetwarzanie tekstów
 Arkusze kalkulacyjne
 Bazy danych
 Grafika menedżerska i prezentacyjna
 Usługi w sieciach informatycznych.
Na początku 1996 roku Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych
Towarzystw Informatycznych (CEPIS) podjęło inicjatywę
upowszechnienia jednolitego ECDL w całej Zjednoczonej Europie.
Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła ECDL do pakietu inicjatyw
zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej
Informacji.
Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPIS organizuje
egzaminy i wydaje ECDL w Polsce. Więcej informacji można uzyskać
pod adresami oddziałów PTI lub pod adresem:
Polskie Biuro ECDL, Zakład Systemów Informatycznych Politechniki
Lubelskiej
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, tel. (81) 525 42 14 w. 36
e-mail: ecdl@antenor.pol.lublin.pl.
http://antenor.pol.lublin.pl/~ecdl

