
*'.-ryąJ ila lE sT E

ffiffiRUM
:"*Lf,iruF0RM,ĄIYKlo

Warszawa, dnia 2 paŹdziernika 2o1 4 r'

Szanowny Pan
Dr Kamil Kulesza
Kierowni k centrum Zastosowań
Matematyki i lnżynierii Systemów lBs PAN

Szanowny Panie Doktorze,
w imieniu Rady Programowej Forum uprzejmie informujemy Pana Doktora, że XX

Forum Teleinformatyki odbywające się pod Honorowym Patronatem Ministra Administracji
i Cyfryzacji. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowego Banku Polskiego oraz
Prezesa Polskiej lzby lnformatyki i Telekomunikacji zakonc7yło się sukcesem. W Forum
wzięła udział rekordowa liczba 425 uczestników.

obradom Forum towazyszyło przesłanie:
,, B ltdowa nowoczes neg o p aństllll a o p arźego na powszec h nym
wyko rzy sta n i u tec h n a I o g i i te I e i nfo r m atyc z n y c h (cyf roury c h) -
xś* j*sf *eś*gpt *mfwrymmimfymxmpsxt N$w rir&ograFśś''

W tym roku, z okazji jubileuszu, Rada Programowa po ruz pienłszy pzyznała
iwręczyła "Aotei Dwudziestce'' Honorowy Tytuł ,,Aotego HeroIda'' powyższego
pzesłania Forum. Serdecznie gratulujemy przyznania Centrum Zastosowań Matematyki
i lnżynlerii Systemów tego unikalnego Honorowego Tytułu'

Pzedstawiając Panu Doktorowi powyższe informacje, w imieniu Rady Programowej
bardzo dziękujemy za zaangaŻowanie ww. Centrum w merytoryczne i organizacyjne
przygotowanie sesji ,,Forum Młodych MistrzóW' pt. ,,Ekonomiczne aspekty informatyzacji
państwa". Gratulujemy również zakwalifikowania do finału konkursu dwóch następujących
prezentacji Centrum:

. ,,Badania nad crowdsouringiem, czyli dlaczego często lepiejjest zapytać tłum niż
ekspeńów?''

. ,,Jak zmierzyć niemierza|ne, czyliwybrane aspekty metod statystycznych rozwijanych
d la potrzeb wiel koobszarowej i nwentaryzacj i leśnej''.

Druga z tych prezentacji uzyskała wyróżnienie przyznawane przez Radę Programową
Forum w kategorii ,,Najlepsza prezentacja merytoryczna".

lnformując Pana Doktora mamy nadzieję, że nadal Pan osobiście i kierowane przez
Pana Centrum będzie wspierać idee tej sesji'

Łączy my wy r azy szacu n ku,

W imieniu Rady ProgramowejXX Forum,

Szafrański, prof. |ĄT

Sekretaiat Forum: BizTech Konsufting sA' 01-018 Warszawa, ul' Wolność 3A' tel. 22 100 10 01, fax 22 100 10 99, e-mail: forum@biztech.pl, www'forumti'pl


