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1.       Sprawozdanie z III Zjazdu i III Konferencji NTIE 

  

W dniach 30 listopada i 1 grudnia br. odbył się w Gdańsku III Zjazd Naukowego Towarzystwa Informatyki 

Ekonomicznej połączony z III Konferencją NTIE. W pierwszej części obrad uczestnicy mogli wysłuchali dwóch 

interesujących prezentacji. Prof. dr hab. Józef Oleński z Uniwersytetu Warszawskiego wystąpił z wykładem 

„Ekonomika informacji”, a przedstawiciele Wirtualnej Polski zaprezentowali „Strategie rozwoju portali 

internetowych”.  

W drugiej części tegorocznego spotkania odbył się Zjazd NTIE. Jego przewodniczącym został wybrany Prof. 

dr hab. inż. Jan Goliński. Tegoroczny Zjazd miał szczególne znaczenie, gdyż odbywał się w piątą rocznicę 

powstania Towarzystwa. Po oficjalnym otwarciu Zjazdu wysłuchano sprawozdania Prezesa NTIE Prof. dra 

hab. Stanisława Wryczy z działalności Zarządu I kadencji. Następnie swoje sprawozdania przedstawiły 

Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński i Rada Naukowa. W czasie dyskusji na temat działalności pierwszych 

władz NTIE przypomniano najważniejsze inicjatywy Towarzystwa oraz podkreślono sprawność organizacyjną 

organów statutowych. W szczególny sposób podziękowano Prof. S.Wryczy, wyrażając wdzięczność za 

olbrzymie zaangażowanie i skuteczność działania. Ustępującym władzom NTIE jednogłośnie udzielono 

absolutorium. 

Pełne sprawozdanie pierwszego Zarządu NTIE wraz ze wszystkimi biuletynami Towarzystwa 

zostały zamieszczone w drugim tomie opracowania „Informatyka jako dziedzina dydaktyki”, 

wydanego pod redakcją Prof. S.Wryczy specjalnie na okoliczność tegorocznego Zjazdu. 

Kolejna część Zjazdu została poświęcona wyborom nowych władz NTIE. Bezpośrednio po 

wyborach nowe władze ukonstytuowały się oraz odbyły swoje pierwsze posiedzenia robocze. 

W drugim dniu obrad odbyła się dyskusja panelowa pod przewodnictwem Prof. dr hab. Jerzego 

Kisielnickiego nt. nowych tendencji nauczania Informatyki Ekonomicznej. 

Należy podkreślić bardzo wysoki poziom organizacyjny oraz sympatyczną atmosferę tegorocznego 

spotkania. Serdecznie dziękujemy Organizatorom! 

  

  

2.       Skład nowych organów Statutowych NTIE 

  

Zarząd NTIE 
Prezes:    prof. dr hab. inż. Andrzej Baborski 

Wiceprezes:   prof. dr hab. Stanisław Wrycza 

Członkowie Zarządu:  prof. dr hab. inż. Jan Goliński 

prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński 

   prof. dr hab. Wojciech Olejniczak  



Skarbnik:  dr inż. Dorota Jelonek 

Sekretarz:  dr inż. Jacek Unold 

  

Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca:  prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska 

Członkowie Komisji:  dr Andrzej Kobyliński  

dr Ewa Ziemba 

   . 

  

  

Sąd Koleżeński: 

Przewodniczący:  prof. dr hab. Józef Oleński, 

Członkowie:  prof. dr hab. Antoni Nowakowski, 

prof. dr hab. Henryk Sroka. 

  

  

Rada Naukowa: 

Przewodniczący: 

Członkowie:  prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki 

   prof. dr hab. Edward Kolbusz, 

prof. dr hab. Bernard Kubiak, 

   prof. dr hab. Adam Nowicki 

dr Małgorzata Pańkowska. 

prof. dr hab. Jerzy Zieliński, 

  

  

3.       Zmiany w Statucie NTIE 

  

W związku ze zmianami personalnymi w składzie nowego Zarządu, postanowiono przenieść siedzibę NTIE do 

Wrocławia. Uchwalono, że § 3. Statutu NTIE otrzymuje brzmienie: 

„Terenem działalności NTIE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą władz we Wrocławiu”. 

  

  

4.       Nadanie godności członka honorowego NTIE 

  

W czasie tegorocznego Zjazdu, działając w oparciu o pkt. 1 § 11. Statutu NTIE,  nadano godność członka 

honorowego trzem osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie informatyki ekonomicznej. Są to: 

         Prof. zw. dr hab. Elżbieta Niedzielska 

         Prof. zw. dr hab. Jacek Ochman 

         Prof. zw. dr hab. Wiesław Flakiewicz 

         Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wierzbicki 

Serdecznie gratulujemy! 

  

  

5.       Witamy nowych członków NTIE 

  



Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu NTIE w dniu 30 listopada 2000 roku przyjęto 

nowych członków: 

         dr Grażyna Billewicz, A.E. Katowice 

         mgr Radosław Łukasiewicz, A.E. Wrocław 

         mgr Łukasz Radliński, Uniwersytet Szczeciński 

         mgr inż. Damian Dziembek, Politechnika Częstochowska 

         mgr inż. Ilona Pawełoszek, Politechnika Częstochowska 

         mgr Aleksander Wassilew, SGH 

         mgr Maciej Puchalski, SGH 

Witamy w naszym gronie! 

  

6.       Powołanie Komisji do spraw V Konkursu prac magisterskich 

  

Na swoim posiedzeniu konstytucyjnym Zarząd powołał Komisję do spraw V konkursu prac 

magisterskich, w składzie: 

  prof. Witold Chmielarz, 

  dr Małgorzata Nycz, 

  dr Małgorzata Pańkowska. 

  

  

7.       List Prezesa NTIE 

  

Szanowne koleżanki i koledzy 

  

W dniu 30 listopada zostałem wybrany prezesem NTIE. Przyjmując ten obowiązek zdaję sobie sprawę z 

ogromu odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Dlatego chciałbym powiedzieć o swoich zamierzeniach i o 

tym, jak widzę pracę na tym stanowisku.  

Przede wszystkim chciałbym utrzymać te formy działalności, jakie NTIE podejmowało dotychczas. Nie 

zrezygnujemy z konkursu prac magisterskich z zakresu informatyki, będziemy się natomiast starali 

ufundować nagrody poprzez pozyskanie sponsorów. Powinno to zwiększyć zainteresowanie 

studentów i promotorów tym konkursem. 

Utrzymamy również konsorcja doktorskie, które stały się już tradycją w NTIE i były bardzo 

pozytywnie oceniane przez ich najważniejszych uczestników – doktorantów. To, czy będziemy w 

stanie je organizować co rok, czy co dwa lata jak dotychczas, zależy od środków finansowych jakie się 

na uda zgromadzić. Na Zjeździe wysunięto kilka propozycji odnośnie organizacji przyszłych 

konsorcjów, sprowadzających się do tego czy organizować je stale w Polanicy (tradycja), czy w 

różnych ośrodkach (możliwość wykazania się innych ośrodków poza wrocławskim). Tego nie chcę w 

tym momencie przesądzać. 

Sprawą o kluczowym znaczeniu jest sprawa podniesienia rangi informatyki ekonomicznej. 

Powinniśmy zrobić wszystko aby doprowadzić do uczynienia informatyki ekonomicznej dziedziną 

dysertabilną lub aby na wydziałach ekonomicznych uniwersytetów i akademii ekonomicznych można 

było bronić prac doktorskich i przeprowadzać kolokwia habilitacyjne z informatyki, w powiązaniu z 

naukami o zarządzaniu, jako najbliższymi informatyce ekonomicznej. Temu zagadnieniu nowy zarząd 

musi poświęcić uwagę. 



Następną sprawą jest zwiększenie ilości członków naszego Towarzystwa. Obecna liczba jest zbyt 

mała wobec ilości kadr informatyków w katedrach. Większa liczba członków pozwoli na 

występowanie w imieniu środowiska w sposób bardziej stanowczy niż jest to możliwe obecnie.  

Z powyższymi uwagami wiąże się sprawa stylu sprawowania „władzy” jaka została mi dana przez 

Zjazd. Chciałbym aby wszystkie istotne decyzje zapadały po ich przedyskutowaniu i wysłuchaniu 

wszystkich poglądów. Nie czuję się bowiem władcą, raczej koordynatorem. 

  

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i końcem dwudziestego wieku składam 

Państwu najlepsze życzenia pomyślności tak w życiu osobisty, jak na niwie zawodowej. 

  

  

Prezes NTIE 

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Baborski 

  

  

  

  

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 
  

53-345 Wrocław   tel. /71/ 36-80-503 

ul. Komandorska 118/120  fax: /71/ 36-80-503 

    e-mail: baborski@manager.ae.wroc.pl 

    www:http://panda.bg.univ.gda.pl/~ntie 

    lista dyskusyjna: ntie-l@panda.bg.univ.gda.pl 
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Poza protokołem 

  

Moi drodzy 
 Proszę Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń na Święta Bożego Narodzenia. 

Bądźcie, dzieląc się opłatkiem w gronie rodzinnym, pełni tego ciepła i wzajemnej życzliwości, które te 

Święta niosą. Niech się Wam darzy! 

Kończy się wiek dwudziesty, nasz wiek, w którym wszyscy się urodziliśmy, wyrośli i 

ukształtowali się. Był to wiek dwóch straszliwych wojen, tyranii, demokracji, nadziei i zawodów. Był 

to też wiek informatyki, która jest wciąż nauką burzliwie się rozwijającą. Czym będzie nadchodzący 

wiek XXI? Nikt tego dokładnie nie wie, miejmy jednak nadzieję, że dzięki zbiorowemu wysiłkowi 

ludzkości, problemy dziś przed nami stojące zostaną rozwiązane. 

Z tym przekonaniem zwracam się do Was, życząc na ten niezwykły Nowy Rok wszystkiego 

najlepszego, spełnienia życiowych planów i, generalnie, zadowolenia z życia. 

  

  Andrzej Baborski 

 


