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1. Posiedzenie Zarządu NTIE
28 kwietnia 1999 r,. odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
posiedzenie Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.
W zebraniu
udział wzięli:
 prof. dr hab. Stanisław Wrycza.
 prof. dr hab. Jan Goliński,
 prof. dr hab. Adam Nowicki,
 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki,
 dr Małgorzata Pańkowska. (tuż przed bardzo udanym kolokwium habilitacyjnym)
Porządek spotkania był następujący:
1. Przyjęcie nowych członków
2. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku strat i zysków
3. Wybory do PANowskiego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania.
4. Dysertybilność informatyki ekonomicznej
5. II Konsorcjum Doktoranckie
6. Sprawy różne
Niektóre z powyższych kwestii zostaną przedstawione w niniejszym Biuletynie.
2. Wybory do PANowskiego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania
Pomijanie samodzielnych pracowników nauki z dziedziny informatyki ekonomicznej
(bądź rozporaszanie nielicznych po różnych Komitetach PANowskich)
stało się
stymulatorem powołania reprezentacji naszego środowiska NTIE. W bieżącej kadencji
Towarzystwa jego Zarząd starał się o umiejscowienie grupy naszych profesorów i doktorów
habilitowanych w Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Takie było życzenie
środowiska wyrażane na Zjazdach, Konferencjach i w tzw. rozmowach kuluarowych. Zamysł
ten niemal się udał, bowiem większość naszych samodzielnych pracowników w wyniku
wielokrotnych rozmów i spotkań z Przewodniczącym Komitetu O. i Z. znalazło się na
liście elektorów tego Komitetu. Szczególna to zasługa prof. J. Kisielnickeego. Lista
elektorów Komitetu jest długa i obejmuje około 400 nazwisk. W tym kontekście trzeba uznać
jako sukces, wybór znanego i aktywnego w ramach Komitetu prof. J. Kisielnickiego na
nową kadencję. Serdecznie gratulujemy. Informatyka ekonomiczna ma więc swego
reprezentanta w Komitecie. Jest to dobry początek. Jednak aby być bardziej widocznymi
trzeba podjąć większą aktywność w ramach Komitetu. Myślę tu o organizacji konferencji
pod jego auspicjami, a także publikacje w periodykach naukowych Komitetu. Mamy na to
kolejną kadencję.
3. Konsorcjum Doktoranckie
Tradycji natomiast dopracowało się Konsorcjum Doktoranckie NTIE. Drugie już z
kolei odbędzie się w Polanicy, a głównym organizatorem będzie również prof. A. Nowicki wiceprezes NTIE. Warto tu zaznaczyć, że drugi raz z rzędu inicjatywa Towarzystwa
zostanie dofinansowana przez KBN, który przeznaczył 5.000 zł. (a więc tyle ile na
ubiegłoroczną Konferencję NTIE) Wszelkie zapytania proszę kierować do organizatorów z
Instytutu Informatyki Ekonomicznej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
4. Konkurs prac magisterskich.

Rozstrzygnięty został III Konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny
informatyki ekonomicznej Na Konkurs zostało zgłoszonych 14 prac z pięciu ośrodków
akademickich: Uniwersytetu Łódzkiego, A.E. Kraków, SGH, Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Politechniki Poznańskiej.
Jury III konkursu ogłosiło następujący werdykt:
Nagroda I stopnia (1.500 zł) - Filip Kowalski - „Informacyjne i organizacyjne aspekty
tworzenia
Zintegrowanego Łańcucha Dostaw” , Akademia Ekonomiczna
w Krakowie,
(promotor dr M Kuraś.)
Nagroda II stopnia (1.000 zł) - Oktawian Nowak - „Przedprojektowanie procesów - źródło
trwałej przewagi
konkurencyjnej”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
(promotor dr M. Kuraś).
Nagroda III stopnia (800 zł)
- Marlena Krupa „Automatyzacja procesu
ewidencjonowania płatników
składek
ZUS
z zastosowaniem systemu zarządzania
elektronicznym przepływem
dokumentów”, Uniwersytet Gdański (promotor prof. S.
Wrycza).
Wręczenie nagród ufundowanych przez Andersen Consulting nastąpi we wrześniu br.,
tradycyjnie już w warszawskim Business Centre Club. Konkursowemu jury przewodniczył
już tradycyjnie członek honorowy NTIE Profesor Wiesław Flakiewicz.

5. Tematy prac w I Konkursie NTIE.
Na pewno wielu z nas zainteresuje tematyka
prac magisterskich w Konkursie.
Poniżej podaję tematy w porządku alfabetycznym, bez nazwisk autorów i promotorów czy
nazw uczelni. Podstawowym celem Konkursu jest podnoszenie jakości prac magisterskich
oraz propagowanie osiągnięć młodych informatyków w różnych środowiskach i mediach.
Informacja o tematach może zatem sprzyjać doskonaleniu pracy promotorów a także
inspirowaniu przyszłych magistrantów. Tak więc lista tytułów prac konkursowych jest
następująca:
- Analiza i ocena ryzyka przedsięwzięć informatycznych.
-Automatyzacja procesu ewidencjonowania płatników składek ZUS z zastosowaniem systemu
zarządzania elektronicznym przepływem pracy
i dokumentów..
- Efektywność wdrażania i stosowania systemów klasy MRPII.
- Informacyjne i organizacyjne aspekty tworzenia Zintegrowanego Łańcucha Dostaw.
- Komputerowa gra kierownicza symulująca funkcjonowanie banku komercyjnego. Aspekt:
Rachunkowość bankowa.
- Komputerowa gra kierownicza symulująca funkcjonowanie banku komercyjnego. Aspekt:
Klasyczne instrumenty polityki pieniężnej
banku centralnego i ich wpływ na działalność banków komercyjnych.
- Komputerowa gra kierownicza symulująca funkcjonowanie banku komercyjnego. Aspekt:
Rynek kapitałowy.
- Komputerowa gra kierownicza symulująca funkcjonowanie banku komercyjnego. Aspekt:
Informatyzacja banków polskich.

- Komputerowa gra kierownicza symulująca funkcjonowanie banku komercyjnego. Aspekt:
Zarządzanie płynnością i ryzykiem z nią
związanym w banku komercyjnym.
- Parametryzacja struktury produktu w zintegrowanym systemie wspomagania zarządzania.
- Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych opartych na rodzinie protokołów
TCP/IP.
- Przedprojektowanie procesów - źródło trwałej przewagi konkurencyjnej.
W ostatnich dwu konkursach dwa przodujące ośrodki informatyki ekonomicznej w Polsce Uniwersytet Szczeciński oraz Akademia Ekonomia Wroclaw niestety nie zglosiły ani
jednej pracy do swojego Konkursu.
6. Finanse Towarzystwa.
Na ostatnim posiedzeniu jednomyślnie zatwierdzono bilans i rachunek strat i
zysków za !998 rok Kondycja finansowa Towarzystwa jest dobra i działalność bieżąca nigdy
nie była zagrożona, głównie dzięki sponsorom. Mimo dużego wysiłku finansowego jakim
była Konferencja w Ustroniu rok zakończyliśmy nadwyżką 689,04 zł Nasuwa się w sposób
naturalny kwestia płacenia składek. Obok członków NTIE którzy uiścili składki z
wyprzedzeniem na kilka lat jest wiele osób którzy, nie kwapią się do wypełnienia tego
obowiązku statutowego. Kwestia ta staje na każdym posiedzeniu Zarządu i mimo dobrej
sytuacji finansowej Towarzystwa Zarząd stoi na stanowisku, iż nie może być równych i
równiejszych, a Statut NTIE winien być traktowany poważnie. Nr konta Towarzystwa (na
pewno dobry) jak zwykle pod koniec Biuletynu.
7. Zjazd NTIE.
Na ostatnim posiedzeniu Zarząd jednomyślnie stanął na stanowisku, iż Zjazd
Towarzystwa połączony z IV Konferencją NTIE powinen odbyć się jesienią 2000 roku.
Wynika to z dostosowania się do rytmu konsorcjów i konferencji (co dwa lata).
8. Nowi członkowie:
Znowu przyjęliśmy grono pracowników naukowych identyfikujących się z dziedziną
informatyki ekonnomicznej. Niektórzy z nowych członków posiadają znaczący dorobek
naukowy. Tak więc serdecznie witamy w naszym gronie:
1.Dr Małgorzatę Szatkowską - Rucińską - SGH
2. Mgr Jędrzeja Wieczorkowskiego - S.G.H.
3. Mgr inż. Mariusza Dzieciątko - S.G.H.
4. Mgr Marka Derdę - S.G.H.
5. Mgr inż. Ryszarda Szupiluk - S.G.H.
6. Dr Ewę Ziembę - Akademia Ekonomiczna Katowice
7. Dr Dariusza Dziubę - Uniwersytet Warszawski
Ogólna liczba członków Towarzystwa wynosi 132 osoby , w tym 4 członków honorowych i
kilku zagranicznych. Przy tym jaka jakość!

W wakacyjnym nastroju
odpoczynku.

pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego

