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1. Posiedzenie Zarządu
W dniu 19 czerwca 1996 w Klubie Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego w
Sopocie odbyło się posiedzenie Zarządu Naukowego Towarzystwa
Informatvki Ekonomicznej. Uczestniczyli w nim:
prof. dr hab. Stanisław Wrycza - prezes NTIE
prof. dr hab. Jan Goliński - wiceprezes NTIE
prof. dr hab. Adam Nowicki - wiceprezes NTIE
prof. dr hab. Wojciech Olejniczak - wiceprezes NTIE
dr Małgorzata Pańkowska - skarbnik NTIE
Arkadiusz Szulc
Jak widać Zarząd obradował w pełnym składzie.
Program posiedzenia był następujący:
Co osiągnęliśmy, czego nie osiągnęliśmy, co możemy osiągnąć ? (prof. S.
Wrycza).
II Ogólnopolska Konferencja Informatvki Ekonomicznej, II Zjazd NTIE w
Warszawie. (prof. J.Goliński)
Promocja Towarzystwa, sponsorzy, konkursy Towarzystwa. (prof. W.
Olejniczak)
Koła, polityka kadrowa. (prof. A.Nowicki)
Księgowość i finanse Towarzystwa. (dr M. Pańkowska)
Sprawy różne.
W kilku następnych punktach zostaną zaprezentowane najważniejsze i
najciekawsze rezultaty posiedzenia. Pełny protokół ze spotkania został
przesłany członkom wszystkich władz NTIE. Zainteresowani mogą tam
zapoznać się ze szczegółami posiedzenia.
2. II Zjazd NTlE i II Konferencja Informatyki Ekonomicznej
Z inicjatywy prof. J. Golińskiego z Katedry Informatyki Gospodarczej
Szkoły Głównej Handlowej ţv Warszawie w dniach 4-3 października 1996 w

Warszawie odbędą się II Zjazd i II Konferencja Informatvki Ekonomicznej.
Ich ramowy program przedstawia się następująco.
04.10.1996
9-13 Obrady poszczególnych władz NTIE
14:30-18:30 II Zjazd NTIE
05.10.1996
10:00-18:00 II Konferencja Informatyki Ekonomicznej
Zjazd poświęcony będzie dyskusji merytoryczno-programowej,
natomiast główną treścią Konferencji będą dwa wystąpienia prelegentów
zagranicznych - jednego z kręgu niemieckiego (Wirtschaftsinformatik) a
drugiego z kręgu angielsko-amerykańskiego (Management Information
Systems). Myślę, że konferencja przyczyni się do postępu i rozwiązania
przynajmniej pewnych problemów i wątpliwości w zakresie, prowadzonej od
szeregu lat fundamentalnej dyskusji o dziedzinie informatyki ekonomicznej.
Organizator zaprasza na Konferencję wszystkich członków założycieli oraz
nowo przyjętych członków Towarzystwa. W nawiązaniu do zainicjowanej w
Jastrzębiej Górze tradycji, uczestnicy Zjazdu i Konferencji nie ponoszą
żadnych opłat uczestnictwa (poza kosztami przejazdu). Dziękujemy prof.
Golińskiemu oraz warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Warto
wspomnieć w tym miejscu, iż prof. Wojciech Olejniczak zapowiedział
zorganizowanie III Zjazdu i III Konferencji w Julianie koło Rzeszowa jesienią
1997 roku.
3 . Rośniemy w siłę .
Na posiedzeniu przyjęto w poczet Towarzystwa 22 nowych członków
głównie z Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Ekonomicznej w e
Wrocławiu. Tak więc kolejno w poczet członków przyjęţo: mgr inż. Jacka
Unolda, mgr Iwonę Chomiak, mgr inż. Mariannę Danilewicz, mgr inż. Lidię
Jasiulewicz, mgr inż. Mariusza Kosiaka, dr Mariannę Kowalską, dr
Radosława Pruchnika, mgr Cezarego Stępniaka, mgr Marka Świątka,
Adama Kopińskiego, dr Wojciecha Domińskiego, mgr Helenę Dudycz,
Arkadiusza Szulca, dr Jacka Cypryjańskiego, mgr Izabelę Drabik, dr Marka
Mazura, dr Jadwigę Kowalską, mgr Marcina Łuczyka, prof. dr hab.
Antoniego Nowakowskiego, mgr Artura Piskałę, prof. dr hab. Tadeusza
Wierzbickiego, mgr Piotra Wilanowskiego. Serdecznie witamy!
Ze szczególną radością witamy w naszym gronie prof. Tadeusza
Wierzbickiego pamiętając o jego ţwielkim wkładzie w rozwój informaţyki
ekonomicznej w Polsce.

Bardzo proszę członków założycieli oraz nowo przyjętych do
zachęcania i opiniowania osób chętnych do wstąpienia do NTIE. 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 to jest 4 października
1996.
Ze spraw kadrowych warto nadmienić, iż na wakujące stanowisko
sekretarza NTIE Zarząd wybrał jednomyślnie Arkadiusza Szulca z
Uniwersytetu Gdańskiego.
4. Konkursy i wyróżnienia
Zarząd postanowił, iż każdy pracownik naukowy, który uzyska stopień
naukowa doktora lub doktora habilitowanego na podstawie pracyţ z
dziedziny informatyki ekonomicznej otrzymuje dyplom honorowy NTIE. W
przypadku prac dyplomowych Towarzystwo będzie organizować co roku
konkurs na najlepsze prace dyplomowe (łącznie licencjackie i
magisterskie). Organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w tym
kwestią recenzowania zgłoszonych prac oraz opracowania regulaminu
konkursu zajmie się Rada Naukowa NTIE.
5. Członkostwa honorowe
Zarząd NTIE zdecydował o złożeniu wniosku do Walnego o nadanie tytułu
członka honorowego profesorom Wiesławowi Flakiewiczowi i Jackowi
Ochmanowi. O opracowanie uzasadnień do wniosków Zarząd wrócił się do
prof. Elżbiety Niedzielskiej i prof. Tadeusza Wierzbickiego. Wnioski wraz z
uzasadnieniami zostaną przedstawione uczestnikom II Walnego Zjazdu
NTIE.
6. Składki
Pragnę poinformować, iż założone zostało konto bankowe NTIE: można (i
należy) na nie przekazywać wpisowe i składki NTIE. Przypominam, iż
stosownie do uchwały Zjazdu Założycielskiego wpisowe wynosi 50 zł,
roczna składka 30 zł, roczna składka dla studentów lOzł. Załączamy
odpowiedni blankiet przelewu bankowego. Jak sądzę, warto doradzić, iż
istnieje możliwość wniesienia tych opłat z działalności statutowej lub badań
własnych jeśli władze danej uczelni wyrażą na to zgodę. Konto NTIE:
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
81-824 Sopot
ul. Armii Krajowej 119/121

PBI S.A. O/Sopot
708401-504074-2711
7. Konkurs na logo NTIE
Czas najwyższy ustalić logo Towarzystwa. Wprawdzie dotąd używamy
pewnego znaku, to jednak ma on charakter zastępczy i tymczasowy.
Dobrze stałoby się, gdyby propozycja logo NTIE wyszła spośród jego
członków. Ogłaszam więc konkurs na logo. Propozycje należy przesłać na
adres Zarządu. W trakcie II Zjazdu propozycje zostaną poddane ocenie, a
uczestnicy w bezpośrednim głosowaniu wybiorą logo Towarzystwa.
Nagrodą dla laureata będzie 500 zł oraz zaszczyt używania
zaproponowanego znaku przez Towarzystwo.
8. Wakacje
Znając życie, wiem że jesteśmy zmęczeni rokiem akademickim. Życzę
więc udanego wypoczynku, dużo słońca, odnowy sił i zdrowia.
Do zobaczenia jesienią na II Zjeździe NTIE
Stanisław Wrycza
Prezes NTIE

