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Cele Multikonferencji:  

 zaprezentowanie dorobku ośrodków naukowych  

i wyników przeprowadzonych badań w zakresie 

wspomagania zarządzania finansami jednostek 

samorządu terytorialnego, 

 kontynuacja międzyregionalnych prac badawczo-

-wdrożeniowych zwiększających efektywność 

procesów planowania, monitorowania, ewaluacji  

i optymalizowania realizowanych zadań,  

 identyfikacja ryzyk i przeszkód w ich implementacji. 

Istotą obrad jest skoncentrowanie współpracy 

samorządów, jednostek naukowych oraz 

przedsiębiorstw w nowym okresie programowania  

na lata 2014-2020, umożliwiającej opracowanie 

rozwiązań wspierających i rozwijających 

konkurencyjność polskich samorządów  

oraz dyskusja dotycząca narzędzi zwiększania 

efektywności zarządzania budżetami JST. 

Idea Multikonferencji jest odpowiedzią  

na apel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

ustanawiający rok 2015 Rokiem Samorządności. 

1. Przewodniczący Multikonferencji: 

 prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski. 

2. Przewodniczący Rady Naukowej Multikonferencji:  

 prof. dr hab. inż. Janusz Aleksander Kacprzyk.  

3. Członkowie Rady Naukowej Multikonferencji: 

 prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński,  
 prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz,  
 prof. dr hab. Bogdan Klepacki,  
 prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński,  
 prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski,  
 dr hab. inż. Waldemar Bojar. 

Sekretariat Multikonferencji: 
multikonferencja@stat.gov.pl 

tel. 52 3669381, 52 3669489 

 

Konferencja  

Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy  

oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego pt.: 
 

I.   Operacyjne i taktyczne wspomaganie        

        zarządzania finansami  
        jednostek samorządu terytorialnego  

        z zastosowaniem narzędzi  
     informatycznych w świetle badań 

 

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań 

dotyczących efektywności zarządzania finansami i długiem 

jednostek samorządu terytorialnego oraz zasobów 

informacyjnych i narzędzi informatycznych wspierających 

ten proces w praktyce, m.in. w ramach sesji warsztatowych.  

 

Spotkanie ma również na celu promocję działań 

podejmowanych przez jednostki naukowe i administrację 

publiczną, które będą stanowiły źródło wiedzy dla JST  

oraz przyczynią się do dalszego rozwoju współpracy 

wszystkich środowisk w odpowiedzi na oczekiwania 

społeczne i zmiany w gospodarce. 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI: 

 wspomaganie efektywności zarządzania finansami  
i długiem JST,  

 wpływ wprowadzania nowych uregulowań 
formalno-prawnych na stan budżetów JST,  
w szczególności partnerstwa publiczno-prywatnego, 

 wpływ cyfrowej transformacji i informatycznych 
systemów zarządzania finansami na funkcjonowanie 
JST, 

 banki danych jako narzędzie wspomagające 
zarządzanie finansami JST. 

 

Przewodniczący Konferencji: 
Wioletta Zwara 

Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. Beata Filipiak 

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja.html
mailto:multikonferencja@stat.gov.pl


IV Konferencja  

Instytutu Informatyki w Zarządzaniu  

Uniwersytetu Szczecińskiego pt.: 
 

II.   Systemy i narzędzia wspomagania           

decyzji w gospodarce  
  i administracji publicznej 

 

 

 

Celem konferencji jest upowszechnianie  

metod wspomagania decyzji w organizacjach gospodarczych 

i jednostkach samorządu terytorialnego, wykorzystujących 

nowe standardy oprogramowania,  

z uwzględnieniem warunków zmieniających się  

kryteriów oceny uzyskanych rozwiązań.  

 

W trakcie obrad zostaną zaprezentowane przykłady 

zastosowań modeli opracowanych dla istotnie 

zróżnicowanych procesów decyzyjnych  

i dziedzin zastosowań, które pozwolą przybliżyć możliwości 

ich wykorzystania w praktyce. 

 

 
 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI: 

 

 upowszechnianie metod wspomagania  
decyzji w organizacjach, 

 ocena opracowywanych rozwiązań, 
 możliwość zastosowania modeli SWD  

w gospodarce i administracji publicznej. 
 

 

Przewodniczący Konferencji: 
prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński  

Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

 XXII Konferencja 
Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno- 

-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego pt.: 
 

III.      Zastosowanie technologii  

    internetowych i usług mobilnych  
w e-administracji 

 

 

 

Celem konferencji jest poruszenie różnorodnych treści 

merytorycznych, dotyczących elektronicznej platformy usług 

w administracji publicznej – od najbardziej ogólnych 

aspektów społeczno-ekonomicznych, aż do szczegółowych 

kwestii technicznych i organizacyjnych.  

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja oferowanych  

na polskim rynku produktów i usług związanych  

z e-gospodarką. Poprzez pokazanie istoty zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych  

na konkretnych przykładach zwiększone zostaną  

efekty poznawcze konferencji.  

 

 
 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI 

 

 rozwój zastosowań elektronicznej gospodarki  
i administracji, 

 problemy badawcze i dydaktyczne związane  
z platformą elektroniczną, 

 różnorodne aspekty funkcjonowania  
społeczeństwa informacyjnego. 

 
 

Przewodniczący Konferencji: 
prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński 

Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. Jose Zupancic 

 

XII Kongres 

Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą pt.: 

I 
IV.   Systemy wspomagania decyzji  

w zarządzaniu finansami  
z zastosowaniem narzędzi  

Business Intelligence 
 

 

Celem kongresu jest prezentacja dorobku naukowego  

w zakresie rozwoju systemów wspomagania decyzji  

i zastosowania narzędzi Business Intelligence  

w jednostkach administracji publicznej  

i przedsiębiorstwach. 

Założeniem spotkania jest także przedstawienie 

korzyści z wdrożenia rozwiązań oraz ich funkcjonalności 

wspierających cały proces zarządzania, w tym 

budżetowania. 

Dodatkowo drugiego dnia kongresu odbędzie się  

zebranie sprawozdawczo-wyborcze  

Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.  

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI: 

 
 
 rozwój systemów wspomagania decyzji, 

 innowacyjne zarządzanie finansami, 

 wdrożenie narzędzi Business Intelligence 

w zarządzaniu. 

 
 
 

Przewodniczący Konferencji 
prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz  

Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. inż. Janusz Aleksander Kacprzyk 


