
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a szczególnie Katedra 
Systemów Informacyjnych Zarządzania razem z Mazowieckim Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego serdecznie zapraszają 
zainteresowanych Pracowników i Studentów na Kwietniowy Klub 
Informatyka – „Informatyka wyzwaniem dla przyszłości”. Spotkanie 
odbędzie się 12 kwietnia 2016, na Wydziale Zarządzania ul. Szturmowa 1/3 
w Sali Rady Wydziału (B205) od godz. 18.00. 

Posiedzenie kwietniowe Klubu Informatyka PTI będzie się składało z dwóch części: 

 Dyskusji panelowej pt.” Informatyka WYZWANIEM Przyszłości”, 
 Promocji książki prof. dr hab. Jerzego Kisielnickiego „Zarządzanie i Informatyka” 

wydanej przez Placet, Warszawa w 2014 r. 

 Pierwsza część spotkania nawiązuje do wieloletnich dyskusji prowadzonych na forum 
kolejnych konferencji z serii „Informatyka w przyszłości”, które odbywały się cyklicznie w 
latach 2003-2014 w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, na 
Wydziale Zarządzania UW, Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie oraz 
w Business Center Club. Forum to przez lata służyło wymianie myśli na temat miejsca i roli 
informatyki – w szczególności systemów informatycznych – w kształtowaniu społeczeństwa 
informacyjnego i życia gospodarczego. Wielokrotnie wyrażano kontrowersyjne wówczas 
poglądy, które niestety czasem miały okazję się sprawdzić, jako że żyjemy w ciekawych 
czasach. Liczymy na to i tym razem. 

Na spotkaniu kwietniowym Klubu Informatyka dyskusja panelowa będzie dotyczyć 
następujących kwestii: 

• Czy informatyka może determinować przyszłość i dlaczego? 
• Czy informatyk, a jeżeli tak to jaka informatyka będzie w przyszłości potrzebna? 
• W jaki sposób może tą przyszłość odhumanizować? 
• Dlaczego mówi się, że może wzbogacić przyszłość dla człowieka? 
• Jakie niebezpieczeństwa czyhają na tej drodze? 

Druga część spotkania, nawiązująca do wcześniejszej dyskusji,  będzie promocją książki prof. 
dr hab. Jerzego Kisielnickiego „Zarządzanie i informatyka”. Złoży się na nią wypowiedź 
Autora publikacji, opisującej = między innymi - problemy będące przedmiotem panelu. 

Zapraszamy! Klub Informatyka odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, dnia 12 kwietnia 2016 r. w Sali Rady Wydziału 
B205. 

Dojazd: autobusem linii 193 (Bełdan, Orzycka), dojazd samochodem – wolny wstęp na 
parking, tramwajami 4, 10, 35 do ul Wałbrzyskiej. 

 Zaczynamy o 18:00.  

 Wstęp na spotkanie jest wolny, jednak ze względów logistycznych wszystkich, którzy chcą 
wziąć udział, prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa pod adresem mailowym 
omaz(at)poczta.pl 



Położenie Wydziału Zarządzania UW (dla tych co pierwszy raz)  przedstawione jest poniżej: 

 

 

 

 


