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nt.

SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZĄDZANIU FINANSAMI
Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI BUSINESS INTELLIGENCE
25 - 26 maja 2015 r. – Bydgoszcz
Zapraszam do uczestnictwa w Kongresie
organizowanym w ramach Multikonferencji
pt. „Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi Business
Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego”
Projekt zorganizowania strategicznego przedsięwzięcia w postaci spójnego tematycznie profilu
Multikonferencji, byłby niemożliwy do zrealizowania bez pozytywnych decyzji Pani Wioletty Zwary Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, poprzedzonej wcześniejszą siedmioletnią współpracą, decyzji Kolegów
Profesorów Ryszarda Budzińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego i Mariana Niedźwiedzińskiego z Uniwersytetu
Łódzkiego, którzy włączyli organizowane przez siebie wieloletnie Konferencje w jej strukturę. Powyższe decyzje
pozwoliły podjąć inicjatywę o współpracy Uczelni, Jednostek Administracji Publicznej i samorządowej oraz
organizacji pozarządowych, których wspomaganie realizowane jest na terenie całego kraju
w temacie
Multikonferencji, co może wprowadzić nową jakość w zarządzaniu finansami JST. Realizowana współpraca pozwoli
już w ramach najbliższej Multikonferencji zaprezentować możliwe do zastosowania w różnych warunkach warianty
zestawień informacyjnych i analiz porównawczych, z uwzględnieniem wieloletniego dorobku naukowego Instytutu
Badań Systemowych PAN, ułatwiających wypracowanie coraz trudniejszych wariantów procesów decyzyjnych w
warunkach zmian zachodzących w poszczególnych JST i ich otoczeniu.
Przyjęty program współpracy stanowi profil specjalizacyjny, w ramach którego, partnerzy łączą posiadane
zasoby i dorobek badawczy umożliwiające poszukiwanie wariantu rozwiązań problemu zasileń informacyjnych do
wspomagania decyzji poprzez decentralizację zasobów hurtowni danych tworzonych dla każdego zainteresowanego
JST. Realizowane prace i materiały szkoleniowe zweryfikowane we współpracy z wybranymi użytkownikami
reprezentującymi służby finansowe JST wraz z zajęciami warsztatowymi przewidzianymi w ramach Multikonferencji,
pozwolą ocenić skalę potrzeb i środki niezbędne do ich realizacji.
Przesłane materiały zamieszczone w nowym portalu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą poszerzą
Państwu informację dotyczącą inicjatyw podejmowanych dla nowych przedsięwzięć pozwalających przybliżyć
zastosowanie narzędzi Business Intelligence do wspomagania zarządzania finansami JST. W portalu Multikonferencji
dostępnym poprzez link na przesłanej w załączeniu do e-maila ulotce udostępniona jest możliwość wyboru wielu opcji
uczestnictwa i rezerwacji hoteli oraz karty zgłoszenia ulotki IV konferencji, którą stanowi XII Kongres PSZW, na
który uprzejmie zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA - WYBORY NOWYCH WŁADZ PSZW
przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014
odbędzie się 26 maja 2015 r. o godz.15.00; w siedzibie PSZW
Roczna składka członkowska wynosi 50 zł./ możliwość wpłaty na miejscu/
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