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1. Zjazd i Konferencja.
Tuż przed wakacjami przesłałem Biuletyn NTIE nr 2 (2) , w którym
zawarta była informacja dotycząca drugiego zjazdu i II Konferencji
Informatyki ekonomicznej w terminie 4 i 5 października 1996. Ponieważ jest
to początek roku akademickiego termin ten nie wszystkim odpowiadał.
Powstała więc propozycja odbycia obydwu imprez w terminie późniejszym
tj. 29-30 listopada 1996 r. Zapraszamy wszystkich członków NTIE. Poniżej
zamieszczamy list prof. Jana Golińskiego w tej sprawie.
2. Prof. Jan Goliński do Koleżanek i Kolegów
W Biuletynie nr 2 (2) podaliśmy informacje o terminie Zjazdu i
Konferencji. Z powodów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy przesunąć
termin . Konferencja i Zjazd odbędą się 29 - 30 listopada 1996 r. W
Jadwisinie pod Warszawą.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zjazd poświęcony będzie
dyskusji merytoryczno-programowej, natomiast zmienia się koncepcja
Konferencji. Prelegenci zagraniczni z powodów finansowych i terminowych
nie są dla nas w tej chwili osiągalni. Zastanawiamy się nad zaproszeniem
firmy konsultingowej z kręgu Arthur Andersen , Coopers & Lybrand, EDS ,
Ernst & Young , która przedstawiłaby nam profil działania , metody realizacji
systemów, kryteria doboru i wyboru pracowników.”
3. Nowi członkowie
Miło mi poinformować , Że znowu wpłynęło ponad 20 wniosków o
przyjęcie w poczet członków Towarzystwa. Załączamy formularz deklaracji
członkowskiej do kopiowania. Wypełnione deklaracje należy przesłać na
adres Zarządu Towarzystwa bądź wręczać członkom Zarządu NTIE.
Kolejne decyzje o przyjmowaniu do Towarzystwa będą podejmowane na
najbliższym posiedzeniu Zarządu , które odbędzie się w przeddzień II
Zjazdu.
4. Składki
Bardzo delikatnie chciałbym przypomnieć o przekazywaniu na konto NTIE
wpisowego i składek członkowskich . Wprawdzie aktualnie nie mamy
poważnych wydatków , ale po II Zjeździe w pełni realizowana działalność
statutowa będzie wymagała nakładów. Dotychczasowe wydatki wiążą się z

kosztami korespondencji , zakupami materiałów biurowych i opłatami
rejestracyjnymi oraz obsługa sekretarsko-księgowo-bankową Pani Danuty
Kralewskiej - 60 zł miesięcznie. Warto wiedzieć , że składki towarzystw
naukowych można pokrywać z działalności statutowej za zgoda rektora
danej uczelni. Naturalnie zaznaczyć należy , że cały szereg osób z pośród
nas spełniło już ten statutowy obowiązek.
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5. Życzenia
W nadchodzącym roku akademickim życzę wielu sukcesów w pracy
naukowej i dydaktycznej.
Niech się nam informatyka ekonomiczna pięknie w Polsce rozwija. Do
zobaczenia w listopadzie w Jadwisinie !
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