SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TPO
KADENCJI 2001.06.15-2003.09.29
NA VII WALNE ZEBRANIE

1. Sprawy członkowskie
W dniu zebrania poprzedniego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania:
Członków wspomagających: 1
Członków zwyczajnych:
69
w tym zawieszonych:
19
W dniu zebrania:
Członków wspomagających: 1
Członków zwyczajnych:
67
w tym zawieszonych:
38
Podczas kadencji przyjęto do TPO 5 osób (K.Krawiec, M.Wysocki, B.Cyganek, J.Borgosz,
J.Bobulski).

2. Działalność
Wspieranie i realizacja badań naukowych
Projekty badawcze
W czasie kadencji TPO zrealizowało następujące projekty badawcze:
• Pamięć Polski-Pamięć Świata, zleceniodawca, Sekretariat Generalny Polskiego Komitetu
ds. UNESCO, koszt realizacji 47 000 zł. Wersje na nośniku CD i wersja internetowa
• Organizacja interaktywnego portalu internetowego przeznaczonego dla zdalnego szkolenia
i prezentacji materiałów edukacyjnych dotyczących SIP-etap I projekt wstępny portalu, w
ramach projektu celowego KBN nr 10T12 0472001, koszt realizacji 44 000 zł.
• Organizacja interaktywnego portalu internetowego przeznaczonego dla zdalnego szkolenia
i prezentacji materiałów edukacyjnych dotyczących SIP-etap II realizacja portalu, w
ramach projektu celowego KBN nr 10T12 0472001, koszt realizacji 45 000 zł.
• Open Model for Network-Wide Heterogeneous Intersection-Based Transport Management
(OMNI), 5 Program Ramowy, nr IST-11250, maksymalny koszt realizacji 21540 euro na
cały projekt, w tym 3336 Euro narzutu; zrealizowano zadania za 21 356.39 euro, w tym
3 515.70 narzutu.
Projekt Pamięć Polski-Pamięć Świata został wysoko oceniony przez Sekretariat Generalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Sekretariat UNESCO w Paryżu i rozesłany do
wszystkich światowych ośrodków UNESCO.
Projekt Organizacja interaktywnego portalu internetowego przeznaczonego dla zdalnego
szkolenia i prezentacji materiałów edukacyjnych dotyczących SIP został przyjęty przez Urząd
Marszałkowski w Katowicach z dobrą oceną merytoryczną.
Projekt OMNI trwał od poprzedniej kadencji (01.03.2001-28.02.2003) i został zakończony.
Różnice pomiędzy kosztem maksymalnym a zrealizowanym wynikają z różnic kursowych.
Oczekujemy na wpłatę sumy należnej za ostatni rok rozliczeniowy projektu ze strony Komisji

Europejskiej, która, po potrąceniu odpowiadającej jej części zaliczki, powinna wynieść
5 896.20 euro.
Nagrody
Towarzystwo ufundowało nagrody za najlepszą prezentację na konferencjach: International
Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2002 (2 nagrody i 4 wyróżnienia), IV
Sympozjum Naukowe – Techniki Przetwarzania Obrazu TPO 2002 (1 nagroda),
Komputerowe Systemy Rozpoznawania KOSYR 2003 (1 nagroda) (nagrody rzeczowe:
monografie z dziedziny przetwarzania obrazów i rozpoznawania obiektów; wyróżnienia dyplomy). Ufundowano razem 4 nagrody. Podczas ICCVG proces selekcji laureatów
pozostawał w gestii Zarządu TPO i Komitetu Naukowego konferencji, w pozostałych
przypadkach TPO fundowało nagrody pozostawiając organizatorom konferencji decyzję
o wyborze laureata.
Przyznano nagrody za najlepszą pracę doktorską w dziedzinach działalności Towarzystwa za
lata 2001 i 2002 (wręczone w latach 2002 i 2003). Przyznano 3 nagrody (za 2001: dwie
równorzędne po 1000 zł, za 2002: jedna za 2000 zł) i 2 wyróżnienia (dyplomy).
Konferencje
TPO było głównym organizatorem dwóch międzynarodowych konferencji:
• Electronic Imaging & Visual Arts (EVA), 18 – 19 listopad, 2001, Archiwum Główne
Akt Dawnych, Warszawa,
• International Conference on Computer Vision and Graphics with Special Session for
Young Scientists (ICCVG), 25-29 wrzesień, 2002, Zakopane,
TPO było współorganizatorem
• Komputerowe Systemy Rozpoznawania (KOSYR), 2003, Miłków
Czasopisma
TPO nie uczestniczy obecnie w redagowaniu czasopism naukowych..
Monografia
W 1999 roku Komitet Biocybernetyki PAN zainicjował wydanie serii „Biocybernetyka
i Inżynieria Biomedyczna 2000”. Tom VIII tej serii: „Obrazowanie Medyczne” będzie
wydawany przez TPO w tym sensie, że TPO jako towarzystwo naukowe uzyskało w MNiI
(d. KBN) dotację na jego wydanie w wysokości 21 150 zł, z obowiązkiem uczestniczenia
w kosztach wydawnictwa w co najmniej około 48%. Towarzystwo zgromadziło środki
z innych źródeł (instytucje redaktorów tomu, darowizna prywatna) w wysokości 7 000 zł,
przeznaczyło na druk ze środków własnych 2000 zł, oraz włoży pracę o wartości 9 500 zł na
zasadzie woluntariatu.
Informacja/promocja w Internecie
Strona www Towarzystwa jest odwiedzana średnio 300 razy miesięcznie. Pocztą
elektroniczną rozsyłane są dość liczne informacje o konferencjach i innych wydarzeniach,
mogących zainteresować Członków i Sympatyków TPO.
Zebrania naukowe
W kadencji nie było własnych zebrań naukowych TPO.

Kontakty z IAPR
Przedstawicielem TPO w IAPR jest dr Leszek Chmielewski, realizowane są standardowe
działania: rozsyłanie IAPR Newsletter, rozsyłanie e-mailowych informacji o konferencjach
i czasopismach otrzymywanych z IAPR, wystawiane są certyfikaty członkowskie IAPR
uprawniające do zniżek na konferencjach IAPR, przedstawiciel TPO bierze udział w
głosowaniach Rady Zarządzającej IAPR konsultując swoje decyzje z Zarządem TPO.
Realizacja Uchwały Programowej poprzedniego Walnego Zebrania
Uchwały Programowe VI Walnego Zebrania dotyczyły aktywizacji działalności i promocji
TPO oraz koncepcji włączenia studentów do prac Towarzystwa. Szczegółowe postulaty
uczestników VI Walnego Zebrania zapisane w uchwale programowej przedstawiono poniżej
wraz z komentarzem dotyczącym stopnia ich realizacji.
Stworzenie folderu promującego działalność TPO, stworzenie w Internecie listy dyskusyjnej
dla Członków TPO w celu ułatwienia wymiany fachowych informacji.
Z wymienionych postulatów udało się zrealizować tylko ten który był bezpośrednio
użyteczny dla prowadzonych prac naukowych i dla dydaktyki, mianowicie systematyzację i
wymianę informacji dotyczących wizji komputerowej z wykorzystaniem Internetu. W tym
zakresie planuje się włączenie TPO do prac nad systemami kształcenia na odległość. Wydanie
folderu promującego działalność TPO jest nadal aktualne.
System wzajemnej pomocy w zdobywaniu grantów z Unii Europejskiej z 6 PR
System wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu grantów działał w formie konsultacji
udzielanych przez dr inż. Leszka Chmielewskiego. Nie udało się zorganizowanie szerszego
i bardziej formalnego trybu wzajemnej współpracy zainteresowanych ośrodków.
Utworzenie studenckiej sekcji TPO, przyznawanie przez TPO nagród honorowych studentom
za prace dyplomowe.
Realizowane przez studentów prace dyplomowe magisterskie w których promotorami są
członkowie TPO stanowią istotny przejaw naukowej działalności Towarzystwa. Z tego
powodu postulowano utworzenie studenckiej sekcji TPO. Okazało się, że realny czas
aktywności studenta realizującego pracę dyplomową wynosi około roku i tyle mogłoby
również trwać jego członkostwo w TPO co wydaje się okresem zbyt krótkim. Sprawdziło się
natomiast w powiązaniu z obniżoną wysokością składki członkostwo studentów doktorantów.
Wprowadzenie dwóch wysokości składek członkowskich: składki członkowskiej zwykłej
wynoszącej 20 zł. i składki członkowskiej dla studentów i doktorantów wynoszącej 5 zł.
Postulat ten został zrealizowany.
Aktywne lokowanie środków finansowych TPO.
Komplikacja rynku finansowego w połączeniu z brakiem w składzie Zarządu osób
posiadających wiedzę w zakresie lokowania środków finansowych i wynikającego z tego
stopnia ryzyka spowodowały odejście od realizacji tego postulatu. Zrealizowano natomiast
elektroniczną formę zarządzania finansami TPO.

3. Finanse
Sprawozdanie finansowe Skarbnika – w załączeniu.

4. Podsumowanie
Towarzystwo dobrze wpisuje się w obecny system nauki, w którym towarzystwa naukowe
mają ważną rolę pomocniczą. Widoczność TPO jest dosyć duża, głownie poprzez realizowane
projekty badawcze oraz konferencje. Nagrody TPO, będące inicjatywą doc. Wojciecha
Mokrzyckiego, na stałe wpisały się w polski krajobraz naukowy.
Aby utrzymać akcje fundowania nagród potrzebne jest generowanie dochodów Towarzystwa.
Za Zarząd
Prezes TPO
Prof. Konrad Wojciechowski

Zał.:
1. Sprawozdanie finansowe.
2. Zestawienie sprzętu posiadanego przez TPO.

