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1. Rejestracja Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
(Wyciąg z postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18
marca 1996 r.)
Sąd wojewódzki w Gdańsku Wydział I Cywilnv w składzie następującym:
Przewodniczący poSSW - A. Dominiak
po rozpoznaniu w dniu 15 marca 1996r. w Gdańsku na posiedzeniu
niejawnym sprawy wniosku Komitetu Założycielskiego Naukowego
Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej o rejestrację Stowarzyszenia
postanawia:
I. Zarejestrować Stowarzyszenie p.n. Naukowe Towarzystwo Informatyki
Ekonomicznej z siedzibą w Gdańsku.
II. Wpisać do rejestru Stowarzyszeńä.
Uzasadnienie
(...) Sąd stwierdzając, że statut Stowarzyszenia po uwzględnieniu uwag
organu nadzorującego zgodny jest z przepisami prawa oraz, że założyciele
spełniają wymagania określone ustawą Prawo o stowarzyszeniach, na
mocy art. 16 i 18 w/w ustawy orzekają jak w sentencji.
W kontekście powyższego oświadczenia warto zaznaczy, iż postanowienie
Sądu ulega uprawomocnieniu po 3 tygodniach. Dopiero po
uprawomocnieniu Towarzystwo może podjąć działalność statutową.
2. ComputerWorld o nas
Zapewne nie uszedł uwadze Koleżanek i Kolegów, poświęcony naszemu
Towarzystwu artykuł w ComputerWorld nr 18 z 29 kwietnia 1996r. Artykuł
Iwony D. Bartczak zatytułowany jest
"Informatycy bliżej gospodarki". Duża w jego ukazaniu się zasługa
wiceprezesa Towarzystwa Prof. dr hab. Jana Golińskiego, który udzielił w
artykule obszernej wypowiedzi. Warto zacytować niektóre stwierdzenia
Pana Profesora:
"Nie mieściliśmy się w ramach istniejącego towarzystwa, ponieważ nasze
zainteresowania wykraczają poza sprawy sprzętu, inżynierii
oprogramowania, itp. Marny kontakt .. przedsiębiorstwami. Pracujemy nad

rozwiązaniami ţ dziedziny ir informatki i zarządzania, które nie umacniają
dotychczasowych nieefektywnych struktur w przedsiębiorstwach, lecz
przeciwnie - zmuszają do zmiany, modyfikacji, unowocześnień. "
"Mimo że dopiero zarejestrowaliśmy nasze stowarzyszenie, jeszcze nie
przeprowadziliśmy żadnej akcji informacyjnej, a już zgłaszają się chętni z
przemysłu do uczestnictwa i współpracy. "
3. Najbliższe kroki
Zgodnie ze Statutem i Prawem o Stowarzyszeniach dopiero fakt
uprawomocnienia pozwala na zainicjowanie działalności Towarzystwa. W
działaniach po uprawomocnieniu postanowienia Sądu mieszczą się również
pewne kroki organizacyjne jak zarejestrowanie władz Towarzystwa.
Dopiero po ich zarejestrowaniu w Sądzie można uzyskać REGON, co z
kolei umożliwia założenie konta bankowego i zbieranie składek.
4. II Zjazd Towarzystwa i Konferencja Naukowa
Pan Prof. Goliński uzyskał środki na zorganizowanie II Konferencji
Informatvki Ekonomicznej. Odbędzie się ona jesienią. Chcemy aby w
trakcie teţo spotkania odbvł się również II Zjazd Towarzystwa.
O ile dotychczas koncentrowaliśmy się na uzgodnieniu jego nazwy, a
następnie realizacji procedur organizacyjno-prawnych, to sugerujemy aby
na II Zje«dzie skoncentrować się wokół zagadnień merytorycznych konkretnych zadań, które powinniśmy realizować. Na przełomie maja i
czerwca przewiduję posiedzenie Zarządu Towarzystwa w Gdańsku. Jego
głównym celem będzie przygotowanie Konferencji i Zjazdu.
5. E-mail i okolice
Pragnę przypomnieć, iż witryna Towarzystwa znajduje się pod adresem:
http:llwww.bg.univ.gda.pll~ntie
Do korespondencji służy adres e-mailowy:
ntie@panda.bg.univ.gda.pl
Do pełni szczęścia brakuje listy dyskusyjnej, o której uruchomieniu
powiadomimy w najbliższym czasie.
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Zachęcam Koleżanki i Kolegów do nadsyłania krótkich notek o
charakterze organizacyjnym czy informacyjnym. Pragnę je zamieszczać w
kolejnych wydaniach Biuletynu. Zapraszam więc do jego
współredagowania.
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