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I   Posiedzenie Zarządu NTIE 

 
W dniu 22 września 2005 w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu 

Łódzkiego odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE. W spotkaniu wzięli udział członkowie Za-
rządu oraz zaproszeni goście. Obecni byli: 

Prof. A. Nowicki 
Prof. J. Goliński 
Prof. W.  Abramowicz 
Prof. J. Gołuchowski 
Prof. M. Niedźwiedziński 
Prof. Z. Szyjewski 
Prof. B. Stefanowicz 
Dr M. Pańkowska 
Dr I. Chomiak 

Obradom przewodniczył prof. A. Nowicki. 
  
Przebieg posiedzenia: 
 

1. Wprowadzenie do posiedzenia – Prezes NTIE 
2. Prezes przekazał informacje od sponsora dotyczące propozycji nowego sposobu spon-

sorowania oraz nowej formuły dotyczącej przyznawania dyplomów. W toku dyskusji 
ustalono, iż zmiany takie nie będą korzystne, gdyż dyplom ten ma już swoją tradycję  
i jest już rozpoznawalny w środowisku. Zaproponowano, by Prezes jeszcze raz podjął 
rozmowy ze sponsorem i skłonił do zachowania tradycji. 

3. Prof. M. Niedźwiedziński przedstawił program uroczystości wręczenia dyplomów 
oraz dalszej części konsorcjum.  

4. Prof. J. Goliński omówił koncepcję organizacyjną i programową przyszłorocznej jubi-
leuszowej konferencji NTIE. Planowany termin październik 2005.  

5. Refleksje nad przebiegiem Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu infor-
matyki ekonomicznej przedstawili prof. J. Gołuchowski i dr M. Pańkowska. Pani dok-
tor poinformowała o liczbie nadesłanych prac z poszczególnych ośrodków oraz wyra-
ziła uznanie, iż prace recenzentów w tegorocznej edycji przebiegały bardzo sprawnie. 
Zwrócono uwagę na fakt, iż w konkursie uczestniczą wciąż te same ośrodki naukowe  
i warto byłoby skierować tę propozycję także do innych ośrodków. Prezes postawił 
wniosek, aby następną edycję Konkursu ponownie przeprowadził ośrodek Katowice w 
tym samym składzie Komisji Konkursowej. 

6. Prezes przypomniał wszystkim zebranym o zbliżającym się 10 leciu NTIE i zachęcił, 
aby już teraz planować obchody tej wspaniałej rocznicy. 
Propozycję połączenia obchodów 10 lecia NTIE ze 100 leciem AGH złożył prof. J. 
Goliński. Najważniejszym wydarzeniem będzie Konferencja i za jej organizację bę-
dzie odpowiadał także Zarząd NTIE.  



 

Zgłoszono propozycję uhonorowania osób, które najbardziej aktywnie tworzyły i rozwi-
jały Towarzystwo. Prezes poprosił prof. M. Niedźwiedzińskiego o przygotowanie pro-
jektu regulaminu dotyczącego uhonorowania członków NTIE. 

7. Profesor B. Stefanowicz przedstawił projekt Kodeksu Honorowego członków NTIE, 
który będzie poddany do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

8. Prezes poprosił prof. W. Abramowicza o przedstawienie propozycji współudziału w 
czasopiśmie Wirtshaft Informatic. Profesor W. Abramowicz stwierdził, że uzyskali-
śmy 11 prenumerat tego czasopisma, natomiast wykorzystaliśmy tylko 2. Zachęcił do 
przesyłania artykułów, natomiast nie ukrywał, że recenzenci są bardzo wymagający. 

9.  Podjęto dyskusję nad utworzeniem własnego czasopisma NTIE. Prezes złożył propo-
zycję, aby prof. B. Stefanowicz został pierwszym redaktorem naczelnym tego czaso-
pisma. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Prof. B. Stefanowicz zaproponował, 
aby materiały do druku były recenzowane w różnych ośrodkach naukowych. Złożył 
także propozycję powołania Kolegium oceniającego kolejne powstające numery cza-
sopisma. 

10. Prof. W. Abramowicz zaprosił wszystkich członków NTIE do udziału w 10 Konferen-
cji BIS w 2007r. 

11. Przyjęcie siedmiu nowych członków z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
12. Pani dr I. Chomiak przedstawiła stan wpłat składek członkowskich 
13. Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w styczniu 2006r. w Poznaniu.  

 
II    Informujemy o wynikach Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu in-
formatyki ekonomicznej w roku 2004. 
 

W tym roku ogółem na Konkurs przysłano 12 prac magisterskich. Wszystkie nadesła-
ne prace zostały zrecenzowane.  

W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski  
Sekretarz: dr Małgorzata Pańkowska  
Członkowie: dr Barbara Filipczyk i dr Grzegorz Filipczyk.  

Decyzją Komisji Konkursu Prac Magisterskich NTIE prace nadesłane na Konkurs były oce-
niane według następujących kryteriów: 

1. Aktualność i ważność tematyki pracy 
2. Przydatność dla praktyki 
3. Badania własne 
4. Oryginalność 
5. Wykorzystana literatura 
6. Język i forma pracy 

Biorąc pod uwagę oceny recenzentów Komisja  Konkursu Prac Magisterskich ustaliła: 
I miejsce :  Artus Mandas, „Metody analizy ryzyka w projektach informatycznych”, Szko-

ła Główna Handlowa, Warszawa, promotor prof. zw. dr hab. Jan Goliński; 
miejsce pracy promotora:   Katedra Informatyki Gospodarczej SGH  

II miejsce: Anna Borkowska, „Architektura i zastosowania oprogramowania agenckiego”, 
Szkoła Główna Handlowa Warszawa, promotor dr Anna Rokicka-
Broniatowska; miejsce pracy promotora: Zakład Multimedialnych Systemów 
Wiedzy Katedra Informatyki Gospodarczej SGH  

III miejsce: Filipowska Agata, „Wykorzystanie informacji zewnętrznej do wspomagania 
procesu powszechnej taksacji nieruchomości”, Akademia Ekonomiczna Poznań, 
promotor prof. dr hab. Witold Abramowicz, miejsce pracy promotora: Katedra 
Informatyki Ekonomicznej A.E. w Poznaniu  



 

  Równocześnie Jury Konkursu Prac Magisterskich NTIE przyznało wyróżnienie dla. 
Kazanowskiej Aleksandry za pracę pt „Silent commerce – technologie i zastosowania na 
przykładzie Electronic Product Code” napisanej pod kierunkiem dr Anny Rokickiej-
Broniatowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  
  Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest już po raz kolejny firma ACCENTURE 
Sp. z o.o. Więcej informacji o sponsorze na stronie http://www.accenture.com 

Nagrody pieniężne oraz dyplomy gratulacyjne zostały wręczone zwycięzcom w dniu  
22 września br. na V Konsorcjum Doktoranckim w Łodzi. Zdjęcia z tej uroczystości można 
obejrzeć na stronie NTIE http://bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie 

Nowością  tegorocznej edycji Konkursu i ogromną niespodzianką były nagrody pie-
niężne także dla promotorów. Serdecznie dziękujemy firmie ACCENTURE Sp. z o.o. za 
sponsoring !!!  Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz wszystkim tym, którzy wzięli 
udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu.  
 
III   V Konsorcjum Doktoranckie 

 
Organizację V Konsorcjum Doktoranckiego po raz kolejny powierzono prof. Marianowi 

Nidźwiedzińskiemu. Merytoryczny program V konsorcjum obejmował przede wszystkim 
wystąpienia doktorantów i dyskusje nad nimi. Zaplanowano dwie kategorie wystąpień w za-
leżności od etapu zaawansowania prac nad doktoratem:  

- przedstawienie koncepcji pracy,  
- próbne obrony.  

Konsorcjum odbyło się w dniach 22-23 września 2005 w Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyło w nim ponad 40 osób w tym 11 
profesorów i 6 doktorów. 

W pierwszym dniu odbyły się trzy sesje w trakcie których przedstawiono i poddano 
dyskusji 11 koncepcji prac doktorskich. W drugim dniu dyskutowano nad 7 przyszłymi dok-
toratami. W imieniu doktorantów dziękujemy zwłaszcza gronu profesorskiemu za wszystkie 
uwagi i sugestie zmian w tworzonych pracach doktorskich.  
 
IV    Projekt Kodeksu Honorowego członka NTIE opracowany przez prof. B. Stefanowi-
cza 
 

Prof. B. Stefanowicz zaprasza do dyskusji nad przedstawionym poniżej projektem Ko-
deksu Honorowego członka NTIE. Proszę o uwagi i komentarze na adres:   
stebog@sgh.waw.pl 

 
K o d e k s  h o n o r o w y   

C z ł o n k a  T o w a r z y s t w a  N a u k o w e g o  I n f o r m a t y k i  E k o n o m i c z n e j  
 

W s t ę p  
Członkostwo w Naukowym Towarzystwie Informatyki Ekonomicznej jest zaszczytem. Na-

kłada też na każdego Członka obowiązki formalne, określone w statucie Towarzystwa, jak i honoro-
we, wynikające z udziału w NTIE: naukowe, towarzyskie, społeczne, kulturowe.  

W dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu naukowego, obyczajowego i etycznego NTIE 
przyjmuje następujące zasady postępowania honorowego, określone w poszczególnych rozdziałach.  

 
P l a g i a t y  

Historia rozwoju naszej cywilizacji dostarcza wielu przykładów przywłaszczania i wykorzy-
stania dorobku intelektualnego innych autorów. Fakty te pojawiają się od czasu do czasu także w śro-
dowisku NTIE w formie plagiatów. Wykradanie cudzego dorobku i publikowanie go pod swoim na-
zwiskiem jest szczególnie łatwe w epoce technologii informatycznych, ułatwiających “odwoływanie 



 

się“ do cudzych tekstów bez wysiłku, często przez zwykłe kopiowanie całego tekstu lub jego części za 
pomocą kilku operacji na klawiaturze.  

W celu zapobieżenia temu zjawisku NTIE przyjmuje następujące zasady postępowania. 
1. Zadaniem honorowym Członka NTIE jest upowszechnianie dorobku swojego i swoich Kolegów.  
2. Dopuszcza się i zachęca do upowszechniania dorobku innych autorów przez cytowanie ich prac  

i przytaczanie odpowiednich fragmentów w nowo powstających dziełach.  
3. Odwołanie się do cudzego tekstu wymaga podania imienia i nazwiska autora oryginału oraz jed-

noznacznej notki bibliograficznej ze wskazaniem cytowanych stron. Cały cytowany tekst, okre-
ślany jako cytat, musi być wyróżniony – najlepiej inną czcionką, a przynajmniej ujętych w cudzy-
słów.  

4. Wkomponowanie do własnej pracy tekstu cudzego w sposób uniemożliwiający rozpoznanie gra-
nic między tekstem cytowanym a nowym tekstem jest plagiatem. 

5. Do uznania za plagiat nie trzeba dowodu na złe intencje osoby popełniającej go: wystarczy sam 
fakt zaistnienia plagiatu.  

6. Nieznajomość zasad niniejszego Kodeksu Honorowego nie może być usprawiedliwieniem wobec 
popełnienia plagiatu.  

7. Plagiaty popełniane przez Członków NTIE, niezależnie od posiadanych tytułów i stopni nauko-
wych, są napiętnowane przez Towarzystwo i podlegają osądowi przez Sąd Koleżeński.  

8. Napiętnowaniu podlega szczególnie osoba utytułowana popełniająca plagiat w stosunku do osoby 
bez takich tytułów. 

9. Sąd Koleżeński może w szczególności zalecić: 
a) Ogłoszenie stwierdzonego faktu z podaniem nazwiska osoby pokrzywdzonej i osoby 

popełniającej plagiat z potępieniem tego faktu na forum Towarzystwa. 
b) Publiczne przeproszenie osoby pokrzywdzonej przez osobę, która dopuściła się plagiatu. 
c) Bojkotowanie osoby popełniającej plagiat i pomijanie jej nazwiska w publikacjach.  

10. Członkowi Towarzystwa oskarżonemu o popełnienie plagiatu przysługuje prawo obrony i złoże-
nia stosownych wyjaśnień przed Sądem Koleżeńskim. 

11. Członkowi Towarzystwa oskarżonemu o popełnienie plagiatu przysługuje prawo odwołania się do 
Zarządu Towarzystwa jako wyższej instancji.  

 
NTIE podejmuje działania wspierające dochodzenie swoich praw przez Członków Towarzystwa,  
w stosunku do których został popełniony plagiat przez osoby niebędące członkami Towarzystwa. 

 
P a m i ę ć  o  z m a r ł y c h  C z ł o n k a c h  N T I E  

Każda społeczność ma dwa wymiary czasowe: przeszłość i przyszłość. Przyszłość trzeba pla-
nować i kreować, natomiast o przeszłości trzeba pamiętać. NTIE musi pamiętać o swoich Członkach, 
którzy odeszli do wieczności. 

W związku z tym Towarzystwo przyjmuje następujące zasady w zakresie pamięci o zmarłych 
Członkach. 
1. Na spotkaniu następującym po zgonie Członka zebrani chwilą ciszy czczą pamięć Zmarłego. 
2. Dla uczczenia pamięci zmarłych Członków Towarzystwo wydaje serię zeszytów “Sylwetki 

Członków Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej”. Każdy zeszyt jest poświęcony 
Członkom, którzy zmarli w okresie między kolejnymi Walnymi Zjazdami sprawozdawczo-
wyborczymi.  

3. Stosowne materiały przygotowują Członkowie, którzy współpracowali ze Zmarłym, i przesyłają je 
do sekretariatu NTIE. Sekretariat przechowuje napływające materiały do kolejnego Walnego 
Zjazdu, na którym są one przedstawiane Zebranym. Uczestnicy Zjazdu podejmują decyzję w 
sprawie wydania zgromadzonych materiałów w kolejnym zeszycie.  

 
K o l e ż e ń s k a  p o m o c  n a u k o w a  
 Nie tylko obowiązki formalne, ale głównie etyka zawodowa i uczciwość naukowa domagają się 
niesienia wzajemnej pomocy naukowej.  
 W związku z tym Towarzystwo formułuje następujące nakazy w zakresie niesienia wzajemnej 
pomocy naukowej: 



 

1. Każdy Członek Towarzystwa jest zobligowany do udzielenia aktywnej pomocy naukowej innym 
Członkom Towarzystwa. Obowiązek ten dotyczy w pierwszej kolejności osób posiadających tytuł 
naukowy i stopnie naukowe.  

2. Pomoc taka ze strony samodzielnych pracowników naukowych powinna przybierać różne formy:  
- promocja prac młodszych kolegów w postaci recenzji publikowanych w stosownych czasopi-

smach, 
- bezinteresowna rzetelna recenzja prac przygotowywanych przez młodszych kolegów, 
- wtajemniczanie do prowadzonych przez siebie badań i prowadzenie dyskusji, 
- przekazywanie doświadczeń w zakresie własnego warsztatu naukowego.  

3. Niesamodzielni pracownicy naukowi zobligowani są do: 
- udziału w dyskusjach naukowych prowadzonych przez innych Członków Towarzystwa, 
- inicjowanie dyskusji naukowych, 
- udzielanie pomocy – zwłaszcza samodzielnym pracownikom naukowym – w zakresie wyko-

nywania przetwarzania informacji z wykorzystaniem nowych narzędzi programowych. 
4. Udzielanie pomocy w zakresie przetwarzania informacji wynika z oczywistego faktu: młodsi ko-

ledzy szybciej opanowują nowe narzędzia programowe niż ich starsi koledzy.  
 
Prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz 
Katedra Informatyki Gospodarczej AGH 
 
V   Propozycja Konferencji dydaktycznej w 2006r.  
 

Konferencja poświęcona „Modelowaniu kształcenia w zakresie Informatyki Ekono-
micznej” odbędzie się jesienią 2006r.  Przewodniczyć jej będą  prof. Jan. Goliński  
i prof. Adam. Nowicki.  Organizacji Konferencji podjęli się pracownicy Katedry Informatyki 
Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczącym Komitetu Orga-
nizacyjnego jest dr Andrzej Kobyliński.  
 
VI    Ogłaszamy Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki eko-
nomicznej obronioną w roku akademickim 2004/2005 

 
Prace w 2 egzemplarzach wraz z pismem promotora zgłaszającym pracę na Konkurs  

prosimy przesłać w terminie do 31 stycznia 2006 do Sekretarza Konkursu 
dr Małgorzaty Pańkowskiej (pank@ae.katowice.pl)  

na adres: 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach; 

Katedra Informatyki 
ul. Bogucicka 3 

40-226 Katowice 
 

Regulamin Konkursu  
znajduje się na stronie internetowej NTIE bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/ 

 
 
Sponsorem nagród jest  Firma Accenture Sp. z o.o. 
Warszawa, ul Sienna 39 
 
 

 
 
 
 
 



 

VII  Nowi członkowie NTIE 
Na posiedzeniu Zarządu NTIE w dniu 22.09.09 w poczet członków NTIE zostali przyjęci: 

1. dr Dariusz Ceglarek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) 
2. dr Krzysztof Wencel  (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) 
3. mgr Agata Filipowska (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) 
4. mgr Marek Kowalkiewicz   (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) 
5. mgr Andrzej Bassara (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) 
6. mgr Paweł Żebrowski  (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) 
7. mgr Wiśniewski Marek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) 

Serdecznie gratulujemy! 
 
VIII   Składki członkowskie 
 
Przypominamy, iż roczna składka członkowska Towarzystwa wynosi 30zł, (dla studentów 
15zł.). 

Prosimy o uregulowanie należności dokonując wpłat na konto: 
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 
Kredyt Bank S.A. Filia nr 1 we Wrocławiu -III O/ Wrocław 
Ul. Sztabowa 76b 
53-345 Wrocław 
Nr. Konta: 22 1500 1168 1211 6002 8892 0000 

 
IX   Aktualizacja bazy adresów e-mail 
 
  Bardzo prosimy członków o sprawdzenie czy na stronie WWW Naukowego Towarzy-
stwa Informatyki Ekonomicznej http://bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/ znajdują są aktualne adresy  
e-mail. Wszystkie zmiany proszę zgłaszać do jelonek@zim.pcz.czest.pl    
 
X   Życzenia 
 

 

 
Dużo energii,  zaangażowania i wspaniałych  
osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej w nowym
 roku akademickim 2005/06 
 
wszystkim członkom NTIE 
    życzy 
 

prof. zw. dr hab. Adam Nowicki 
Prezes NTIE 

 
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 
53-345 Wrocław  tel. /71/36-80-379 
ul. Komandorska 118/120 fax. /71/ 36 79 611 
     http://bsd.iie.ae.wroc.pl/ntie/ 
     lista dyskusyjna: ntie-1@panda.bg.univ.gda.pl 
 
Opracowała: dr Dorota Jelonek 
 
 


