\
/
Z a r z ą d z e n i e

Nr ..1..

Przewodniczącego Komitetu Nauki 1 Techniki
z dnia .A. . stycznia 1970 r. '

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania projektu komplek
sowego programu rozwoju elektronicznej teohniki obliozenlowej
w latach 1971-1075

\

/

Na podstawie S 11 ust. 2 statutu Komitetu Nauki 1 Techniki
wprowadzonego uohwsłą nr 331/63 Bady Ministrów z dnia 8.X.1963
zarządza slę^co następuje:

S 1
\
Powołuje się Zespół dla zaopiniowania projektu kompleksowego
programn rozwoju elektronloznej teohniki obliczeniowej w latach
1971-1976 w składzie:
Przewodniczący:

- proi.dr ini. Zbigniew Jasickl
Politechnika Poznańska
przewodnloząoy Polskiego Komitetu
Automatowego Przetwarzania
Informacji NOT

Z-ey przewodnloząoego

- prof. dr Tadeusz Peche
Szkoła Główna Planowania
1 Statystyki
przedBtawlolel Uin.Oświaty
1 Szkolniotwa Wyższego
— inż. Jan Bursche
Biuro Studiów 1 Projektów
Systemów Elektronicznego
Przetwarzania Danych

Sekretarz

— mgr lnż. Kazimierz Wasilewski
- Zakłady Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej
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Członkowie

- mgr inż. Wincenty Balaslński
Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Elektro
nicznej Techniki Obliczeniowej

- doc* dr Kazimierz Porwltt
Instytut Planowania Komisji Planowania
przy Radzie Ministrów

- mgr inż. Tadeusz Bednarek
Ośrodek Obliczeniowy Ministerstwa
Łąoznośoi

- dr inż. Włodzimierz Radzikowski
instytut Organizacji
Przemysłu )Jaszynowego

- dr inż. Mieczysław Dworczyk
Politechnika Warszawska

- mgr lnż. Włodzimierz Szurmak
Ośrodek Obllozenlowy "Promasz"

- dr Marek Greniewskl
Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr
Kierowniczych

- doc, dr Władysław Turski
Centrum Obliczeniowe PAN

- mgr inż. Grzegorz Halak
Komitet Nauki i Techniki
- płk dr inż. Andrzej Janicki
Polski Komitet Automatowego
Przetwarzania Informaoji

- mgr Zygmunt Wojcieszak
Główny Urząd Statystyczny

- mgr ind* Dariusz Kucharski
Centralny Resortowy Ośrodek Przetwarzania
Informacji MPM
*» ppłk dr Inż. Roman Kuleszą
Wojskowa Akademia Techniczna
- mgr Zdzisław Ładoś
Centrum Obliczeniowe NBP
- doc. Romuald Marozyńskl
Centrum Obliczeniowe PAN
- mgr Inż. Alfons Myś liński
Centrum Obliczeniowe
Komisji Planowania
- mgr B, Olechowski
Centrum Elektronioznej
Techniki Obllozenlowej

- dr Bolesław Warzecha
Hutnicze Przedsiębiorstwo Maszynowyoh
Obliczeń Analltyoznyoh

- płk dr inż. Henryk Woźniaokl
Sztab Generalny Wojska Polskiego
§ 2

,
Do zadań Zespołu należy przeanalizowanie 1 wydanie opinii
merytoryoznej dotyczącej projektu kompleksowego programu
rozwoju <elektronloznej techniki obllozenlowej w kraju w okre
sie lat 1971-1975f który obecnie opraoowuje Biuro Pełnomocnika
Rządu d/s Elektronicznej Techniki Obllozenlowej.
W szczególności Zespół zaopiniuje słuszność 1 celowośó wyboru
przyjętyoh do rozwiązania następująoyoh problemów wohodzącyoh
do w/* programu kompleksowego:
- ramowa i perspektywiczna koncepcja rozwoju zastosowań
elektronicznej techniki obllozenlowej w Polsce,
- preferowane w okresie lat 1971-1975 przedsięwzięcia na
tle perspektywicznego rozwoju eto,

- kryteria wyboru problemów stanowiących treść merytoryczną
tyeii przedsięwzięć, rozwój dotychczasowych ośrodków obliczenio
wych wraz z lokalizacją nowych organizowanych ośrodków obli
czeniowych, oraz zastosowania emc do sterowania procesów
technologicznych,
- plan potrzeb wyposażenia teohnloznego ośrodków obliczenio
wych /zestawy maszyn matematyoznyoh i urządzeń zewnętrznych
z nimi związanych/,
- plan pokrycia tych potrzeb /produkcja krajowa i import
środków technicznych eto/,
- problemy s y s t e m łączności ośrodków obllczanlowyoh 1 urzą
dzeń transmisji danych,

o

- zagadnienia przygotowania organizacyjnego użytkowników eto
- zagadnienia szkolenia i doskonalenia kadr dla potrzeb eto
1 w zakresie eto,
■ podstawowa tematyka prao badawczyoh 1 rozwojowych w zakresie
eto, wyznaozenle jej wykonawców,
- zestawienie potrzeb finansowych na reallzaoję programu rozwoju
eto w latach 1971-1975,.

uchwały nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r w spra
wie trybu powoływania komisji resortowych i wynagrodzenia za
udział w posiedzeniach /lI.P. Nr 30 poz. 442/.
§ 5
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane będą z
budżetu Biura Pełnomocnika Rządu d/s Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej.

H
Nadzór nad działalnością Zespołu powierza się Pełnomocnikowi
Rządu d/s Elektronicznej Techniki Obliozeniowej prof.
St. Kielanowi.
S 7
Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewni Biuro Pełno
mocnika Rządu d/s Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.

5 8
Zarządzenie wchodżi w życie z dniem podpisania.

- problemy koordynaojl rozwoju zastosowań eto, udoskonalanie
systemu zarządzania przy pomocy eto.
2. Prace wymienione w ustępie 1 Zespół zakończy do dnia 25 stycznia
1970 r.

Przewodnie ząoy
Komitetu Nauki i Techniki

5 3
/profTar inż. J.Kaczmarek/
Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenia Zespołu
przedstawicieli zainteresowanych instytucji 1 specjalistów.
S 4
Za udział w posiedzeniach odbytych poza godzinami służbowymi
ozłonkom Zespołu przysługuje wynagrodzenie określone w § 5 ust. 3

