
Co daje członkostwo?
Członkowie PSSI mogą korzystać z wszelkich 
materiałów i form pomocy przeznaczonych dla 
członków Stowarzyszenia, a ponadto mogą być 
wybierani do organów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest członkiem ECCAI 
(Europejski Komitet Koordynacji dla Sztucznej 
Inteligencji), dzięki czemu członkowie PSSI 
mogą korzystać z wielu przywilejów, takich jak:
• zniżki w opłatach konferencyjnych ECAI, PAIS,
• zniżki w opłacie za szkołę letnią ACAI,
• darmowy dostęp do czasopisma 

AI Communications Journal,
• 27% upust na subskrypcję 

IEEE Intelligent Systems Magazine,
• możliwość uzyskania ECCAI travel awards 

i ECCAI dissertation awards,
• zniżki na niektóre materiały konferencyjne 

i książki wydawnictwa IOS,
• możliwość udziału w dyskusjach 

i wydarzeniach organizowanych przez ECCAI,
• dostęp do listy mailingowej ECCAI.
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Rada Naukowa
Działalność Zarządu wspierana jest przez Radę 
Naukową, skupiającą wybitnych przedstawicieli 
polskiego środowiska naukowego z obszaru 
sztucznej inteligencji.

Aktualna lista członków Rady Naukowej obecna 
jest na stronie WWW Stowarzyszenia.



Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji
Jakie są cele Stowarzyszenia?
Celem Stowarzyszenia PSSI jest promowanie 
i wspieranie działalności naukowej, 
dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie 
popularyzacji, rozwoju i stosowania teorii, 
metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz 
innych dziedzin nauk informatycznych, 
a także upowszechnianie w społeczeństwie 
ich osiągnięć.

Kto może być członkiem? 
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby 
fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawione praw 
publicznych, pracujące naukowo lub 
zawodowo w dziedzinie informatyki, w tym 
zwłaszcza sztucznej inteligencji lub też 
interesujące się sztuczną inteligencją. 
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce 
zamieszkania, mogą być członkami 
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami 
obowiązującymi obywateli polskich. 

Instytucje i firmy mogą być członkami 
wspierającymi Stowarzyszenia. Członkowie 
wspierający są zobowiązani opłacać   
składkę członkowską w zadeklarowanej 
przez siebie wysokości. Członkowie 
wspierający mają prawo brać czynny udział 
w działalności Stowarzyszenia, nie posiadają 
jednak czynnego ani biernego prawa 
wyborczego, a w Walnym Zebraniu 
uczestniczą z głosem doradczym. 

Jak wstąpić? 
Aby wstąpić do Stowarzyszenia wystarczy 
złożyć podpisaną deklarację członkowską. 
Deklarację można otrzymać w siedzibie 
Stowarzyszenia lub wydrukować ze strony 
internetowej Stowarzyszenia.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?
Planowane działania obejmują organizację 
konferencji, kongresów naukowych, szkoleń, 
seminariów i inne formy upowszechniania 
nauki. Stowarzyszenie planuje inicjować 
i opiniować projekty badawcze, przyznawać 
oraz opiniować nagrody naukowe, a także 
prowadzić działalność badawczą, naukową, 
wydawniczą, wystawienniczą i prasową.
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Informacje o Stowarzyszeniu
Data powstania: 27 listopada 2009

Data rejestracji: 22 marca 2010

Numer KRS:    351975

REGON:    121186011

NIP:     6772343358

Adres:    Al. Mickiewicza 30

    30-059 Kraków

Nr konta bankowego:

PL 97 1160 2202 0000 0001 6433 7525

Millenium Bank, SWIFT CODE: BIGBPLPW


