
Biuletyn NTIE 

Nr 5(5) Rok 1 Gdansk grudzien 1996 

1. II Zjazd NTIE. 

        W ekspresowym tempie odbywają sie Zjazdy naszego Towarzystwa. Dzieki 

determinacji i konsekwencji Katedry Informatyki Gospodarczej warszawskiej SGH 

(a w szczególności prof. Jana Golinskiego i dr Andrzeja Kobylinskiego) odbył sie 

w Jadwisinie pod Warszawą II Zjazd NTIE. Liczebnośa dochodziła w porywach do 

50 osób. Zjazd potwierdził potrzebe corocznego spotykania sie członków naszego 

Towarzystwa. W trakcie obrad zgłoszono wiele pomysłów których realizacja może 

przyczynia sie do rozwoju informatyki ekonomicznej w Polsce. Optymistyczną 

cechą tego Zjazdu był znaczący udział asystenckiej młodzieży. Dobrze to rokuje 

rozwojowi naszej dyscypliny. 

2. Członkowie honorowi. 

        Stosownie do uchwały Zarządu NTIE na II Zjeździe wreczono po raz 

pierwszy dyplomy Członków Honorowych NTIE Prof. Jackowi Ochmanowi z A.E 

Wrocław i Prof. Wiesławowi Flakiewiczowi z SGH. Odpowiednie laudacje 

wygłosili prof. Jadwiga Sobieska-Karpinska i prof. Jan Golinski. Prace naukowe i 

działalność obydwu Laureatów przyczyniły sie do rozwoju informatyki 

ekonomicznej w Polsce. Ten uroczysty moment był radosnym przeżyciem zapewne 

nie tylko dla laureatów, ale i dla wielu osób obecnych na Zjeździe. 

3. Konkurs prac magisterskich. 

        W przyszłym roku zostanie przeprowadzony konkurs prac magisterskich z 

informatyki ekonomicznej. Dotyczy on prac obronionych w 1996 roku. Na 

Zjeździe powołano Komisje konkursową w składzie: prof. Wiesław Flakiewicz i 

prof. Jacek Ochman oraz mgr Andrzej Pielak. Komisja opracuje regulamin 

konkursu, a nastepnie go przeprowadzi pod auspicjami Rady Naukowej NTIE, co 

umożliwi ogłoszenie wyników I konkursu prac magisterskich na III Zjeździe NTIE. 

4. NTIE i Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania. 

        W br. odbyły sie wybory do różnych organów i struktur nauki polskiej. 

Kwestie te bardziej szczegółowo scharakteryzowano w Biuletynie nr 4. 

Towarzystwo podjeło aktywne działania dla promowania przedstawicieli naszych 

specjalności w tych organach. Wiekszej skuteczności w tej sprawie przeszkadzał 

fakt niezintegrowania samodzielnych pracowników naukowych z żadnym z 

Komitetów PAN. Na II Zjeździe podjeliśmy decyzje, że powinniśmy 



współpracowaa z Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Stosownie do 

tej decyzji przygotowałem liste samodzielnych pracowników naukowych naszej 

specjalności i przesłałem ją przewodniczącemu Komitetu Nauk Organizacji i 

Zarządzania z prośbą o dołączenie do gremium osób zintegrowanych z tym 

Komitetem. Zasugerowałem również powołanie sekcji informatyki ekonomicznej 

przy tym Komitecie z propozycją, aby jej inicjatorem i przewodniczącym był prof. 

Jerzy Kisielnicki. Sądze, że przyjete działania i rozwiązania zapobiegną na 

przyszłośa rozczarowaniom i niezadowoleniu naszego środowiska, wynikających 

chociażby z faktu pomijania nas przy ustalaniu minimum programowego. Jest 

jeszcze kilka tematów wynikających z posiedzenia Zarządu NTIE jak i obrad 

Zjazdu. O nich jednak w nastepnym już przyszłorocznym numerze Biuletynu 

NTIE. 
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