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1. WSTĘP: 
Zainteresowanie tematyką XV Górskiej Szkoły  
PTI -   Szczyrk'2003  spowodowało, że Oddział 
Górnośląski PTI w Katowicach przystępuje do 
organizowania  XVI Jubileuszowej Górskiej 
Szkoły PTI - Szczyrk'2004 - termin 21-25 
czerwca 2004. Z racji wejścia do Unii Europej-
skiej nasza konferencja będzie mieć charakter 
międzynarodowy i zgodnie z tematyką - inter-
dyscyplinarny (wg nomenklatury KBN) - języki 
konferencji polski i angielski. Zamierzeniem 
organizatorów jest dokonanie szerokiego prze-
glądu efektów zastosowań informatyki w latach 
2001-2004 i wskazanie przyczyn trudności we 
wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Organi-
zatorzy konferencji w 2004 r. są szczególnie 
zainteresowani artykułami i referatami na te-
maty: 

• strategii informatyzacji i organizacji 
informatyki w przedsiębiorstwach. 

• wpływ Internetu na efektywność 
systemów informatycznych, 

• jakość w informatyce jako warunek 
efektywności zastosowań 

 

 

 

 

2. TEMATYKA  
Tematem przewodnim  Szkoły jest: 
EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWAŃ SYSTE-
MÓW  INFORMATYCZNYCH - 2004,  
a w szczególności:  

 strategia informatyzacji firmy, 
 organizacja informatyki w firmie i 

instytucji (w tym: problematyka ou-
tsourcingu) 

 integracja aplikacji i nowe kierunki 
rozwoju informatyki 

 obliczanie efektów informatyzacji i 
problematyka TCO, 

 kierowanie projektem informatycz-
nym, 

 metodyki wdrożenia systemów in-
formatycznych 

 "case study", 
 zastosowanie metod matematycz-

nych 
 efektywność zarządzania wiedzą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ARTYKUŁY: 
 normalny 10-12 stron 

 monografia 25-35 stron 

Przyjmujemy wersje elektroniczne - MS Word; 
PowerPoint mile widziany  przy  prezentowaniu 
referatu w trakcie Szkoły.  

Artykuły i monografie kwalifikuje do druku Ra-
da Programowa konferencji, której przewodni-
czy prof.dr hab. Jerzy Kisielnicki. Organizato-
rzy zastrzegają sobie prawo wydania materia-
łów również w wersji elektronicznej (CD).  

Otrzymane artykuły zostaną wydane w postaci 
książki w Wydawnictwach Naukowo-
Technicznych wg standardu wypracowanego 
w 2003 r. ze spełnieniem wymagań KBN – 
autorzy mogą liczyć na 4 – 6 punktów KBN. 

4. ORGANIZACJA KONFERENCJI 
 przewiduje się szereg wystąpień ple-

 rzewidujemy 

 łe 

 ie-

 

narnych (30-45 minut) i zwykłych 
 sesyjnych po ok. 20 min. 
panele tematyczne – p
kilka paneli 1,5  -2 godz.; po 5 minut 
dla autorów – reszta czasu dla sali, 
sesja plakatowa obejmie pozosta
wystąpienia - ilość sesji plakatowych 
zależy od nadesłanych materiałów 
w pierwszym i ostatnim dniu (pon
działek 9 - 15, piątek 9-15) konferencji 
odbędą się tutoriale i warsztaty dla 
zainteresowanych. 

5. WAŻNE DATY: 
 15 STYCZNIA 2004 – zgłoszenie tematu 

ZNIA 2004 - akceptacja artykułu, 

 

artykułu 

 31 STYC

 15 KWIETNIA  2004 - nadesłanie artykułu. 

 

 

6. ADRESY: 
Za przygotowanie wydawnictwa konfe
nego i opracowanie scenariusza konferencji 
odpowiadają: 

rencyj-

Janusz GRABARA - 
grabara@czestochowa.net.pl 

Jerzy S. NOWAK - Jerzy.Nowak@pti.org.pl; 
jnowak@jsn.neostrada.pl;  

Biuro XVI Szkoły PTI  

40-012 Katowice, ul.Sw.Jana 10  

tel/fax 0-32-2539678  
e-mail: Szczyrk2004@ptiog.neostrada.pl  

Aktualne informacje o postępie prac o
cyjnych  zamieszczane będą na stronie  
www.pti

rganiza-

.org.pl. 

 
7.   UWAGI 
Organizatorzy proszą autorów o zgłaszanie 
pomysłów ciekawych wystąpień, prelekcji  i 
prezentacji w celu podniesienia poziomu    
merytorycznego imprezy i jej uatrakcyjnienia, 
Zwracamy się z prośbą do wszystkich o wska-
zanie potencjalnych autorów z krajów Unii 
(warunek - niewysokie koszty przyjazdu do 
Polski) 
Prosimy o poinformowanie osób zaintere-
sowanych ta problematyką, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników uczelni, firm 
przemysłowych, banków i instytucji admi-
nistracyjnych itp. 
Informujemy, że egzemplarze obowiązkowe 
wydawnictw konferencyjnych przekazujemy do 
17 głównych bibliotek w kraju 
Osoby, które do tej pory nie miały okazji zapo-
znać się z materiałami konferencyjnymi 2001-
2003 informujemy, ze na stronie www.pti.org.pl 
można znaleźć spis autorów i tytułów ich prac.  
 
 

 
 
 
UWAGA:  SPONSORZY  MILE WIDZIANI 
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