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1. Forum dyskusyjne Informatyki Ekonomicznej. . 

        Podjęte przez Zarząd starania o zlokalizowanie środowiska naukowego 

Informatyki Ekonomicznej w strukturach Nauki Polskiej zaowocowały powstaniem 

Forum Dyskusyjnego powołanego w ramach Komitetu. Przewodniczącym Forum 

Dyskusyjnego został prof.dr hab. J. Kisielnicki. Naturalnie zadaniem docelowym 

dla nas jest powołanie Sekcji Informatyki Ekonomicznej przy tym Komitecie. 

Będzie to jednak dopiero możliwe w następnej kadencji kiedy kilku członków 

komitetu formalnie powoła taką sekcję. Myślę, że zogniskowanie głosów naszego 

środowiska skupionego już w całości w jednym Komitecie (patrz: biuletyn nr 5). 

Takie umiejscowienie naszego środowiska sprzyjać powinno rozwojowi 

Informatyki Ekonomicznej i skutecznemu wyrażaniu opinii tego środowiska o 

naszej opinii w kwestiach nauki i dydaktyki.  

2. Posiedzenie Zarządu NTIE. . 

        W dniu 25.06.1997r. w Klubie Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego Sopot 

ul. Armii Krajowej 119/121 odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE, które 

rozpoczęło się o godz.10.30 a zakończyło o godz. 15.00. Uczestniczyli w 

posiedzeniu: prof.dr hab. Stanisław Wrycza, prof. dr hab. Adam Nowicki, prof. dr 

hab. Wojciech Olejniczak dr Małgorzata Pańkowska, Danuta Kralewska. Porządek 

posiedzenia był następujący: 

1. Przyjęcie nowych członków Towarzystwa. 

2. Wybór logo NTIE. 

3. Pierwszy konkurs prac magisterskich z dziedziny informatyki ekonomicznej. 

4. Organizacja tegorocznego konsorcjum doktorskiego NTIE. 

5. III Zjazd Towarzystwa. 

6. Finanse NTIE. 

7. Sprawy bieżące.  

3. Nowi członkowie Towarzystwa NTIE. . 

        Na posiedzeniu przyjęto 15 nowych członków Towarzystwa: 

 Uniwersytet Szczeciński - dr Waldemar Wolski, dr Piotr Buczyński, dr 

Edward Depa, dr Ireneusz Szydłowski, dr Barbara Królikowska, mgr 

Mieczysław Patyk, mgr Mirosław Frąckiewicz , mgr Marek Karwowski.  

 Uniwersytet Gdański - dr Anna Lenart, mgr Monika Woźniak, mgr Wioletta 

Pekowska, mgr Dariusz Kralewski.  



 Uniwersytet Warszawski - dr Tomasz Gwiazda, mgr Daria Świderska - Rak, 

mgr Tomasz Parys.  

4. Logo. . 

        Pozostajemy przy dotychczasowym logo. Zarząd rozpatrzył propozycję 

proponowanego logo Towarzystwa i zaproponował pozostanie przy 

dotychczasowym , tymczasowym logo. Autor logo prof. S.Wrycza zrezygnował z 

nagrody w oznaczonym konkursie.  

5. Konkurs prac magisterskich. . 

        Zarząd przedyskutował, a następnie po poprawkach zaaprobował regulamin 

konkursu na prace magisterskie z dziedziny Informatyki Ekonomicznej. Pierwotna 

wersja została opracowana przez przewodniczącego Komisji prof. dr hab. W. 

Flakiewicza, Któremu Zarząd pragnie podziękować za włożoną pracę. Regulamin 

konkursu wraz z plakatem informującym został przesłany wszystkim 

samodzielnym pracownikom nauki, członkom NTIE. Podstawowe założenia 

konkursu zostaną rozpropagowane w pismach informatycznych tak, aby osoby i 

instytucje spoza NTIE mogły w konkursie uczestniczyć. 

6. Ważną sferą działalności NTIE . 

        jest promowanie i wspieranie rozwoju naukowego młodych pracowników 

nauki. Nowatorską formą działania w tym kierunku będą konsorcja doktoranckie z 

udziałem asystentów i doktorantów będących członkami naszego Towarzystwa. 

Tegoroczne konsorcjum zostanie zorganizowane w grudniu br. przez Ośrodek 

Wrocławski a jego przygotowaniem i realizacją zajmie się prof.dr hab. A. Nowicki. 

Postanowiono iż poszczególne ośrodki wydelegują doktorantów jak poniżej: 

1. Akademia Ekonom. Wrocław - 4 osoby, 

2. Uniwersytet Szczeciński - 3 osoby 

3. Akademia Ekonom. Poznań - 2 osoby 

4. Akademia Ekonom. Kraków - 1 osoba  

5. Akademia Ekonom. Katowice - 2 osoby 

6. Szkoła Główna Handlowa - 3 osoby 

7. Uniwersytet Warszawski - 1 osoba 

8. Uniwersytet Gdański - 2 osoby 

9. Uniwersytet Łódzki,Zakład Analizy Projekt Systemów - 1 osoba 

10.Uniwersytet Łódzki,Katedra Informatyki - 1 osoba 

7. III Zjazd NTIE. . 

         



8. Finanse . 

        Zarząd NTIE zapoznał się z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat 

Towarzystwa za rok 1996 i jednomyślnie zaaprobował obydwa dokumenty /w 

załączeniu/. 

Wynik głosowania: 

obecnych - 4 osoby 

za wnioskiem - 4 osoby 

9. Seminarium habilitacyjne. . 

        W trakcie obrad Zarządu dr M. Pańkowska zasugerowała, żeby na wzór 

konsorcjum doktoranckiego, powołać seminarium habilitacyjne skupiające osoby z 

różnych ośrodków przygotowujące prace habilitacyjne. Zarząd na następnym 

swoim posiedzeniu rozpatrzy możliwość finansowania tej inicjatywy. Wszelkie 

uwagi i propozycje na ten temat prosimy kierować do dr M.Pańkowskiej (e-meil - 

pank@legato.ae.katowice.pl.)  

10. Minimum programowe . . 

        Propozycje . 

  

Z życzeniami spędzenia miłych, pogodnych wakacji  

  

Stanisław Wrycza  

Prezes NTIE 

  

  

 


