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czerwiec 2006

I Posiedzenie Zarządu NTIE
W dniu 7 czerwca 2006 w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Informatyki Gospodarczej kierowanej przez prof. zw. dr hab. inż. Jana Golińskiego odbyło się posiedzenie Zarządu NTIE.
Obecni byli:
Prof. A. Nowicki
Prof. J. Goliński
Prof. B. Stefanowicz
Prof. Z. Szyjewski
Dr I. Chomiak
Dr M. Pańkowska
Dr A. Kobyliński
Dr D. Jelonek
PRZEBIEG SPOTKANIA

1. Wprowadzenia do posiedzenia dokonał prof. A. Nowicki.
2. Zatwierdzono zaproponowane zmiany w porządku obrad Zarządu.
3. Na wniosek Prezesa NTIE do Zarządu NTIE powołano prof. Zdzisława Szyjewskiego.
Jednogłośnie zatwierdzono także wniosek o pełnienie funkcji Vice Prezesa przez
prof. Z. Szyjewskiego.
Prezes wyraził nadzieję, iż Profesor zaktywizuje działalność środowiska szczecińskiego w
ramach Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.
Panu Prof. Z. Szyjewskiemu serdecznie gratulujemy!
4. Dyskusja nad projektem Kodeksu Honorowego członków NTIE
Projekt Kodeksu Honorowego członka NTIE opracowany przez prof. B. Stefanowicza
obejmuje trzy aspekty: plagiaty, zasady cytowania i odwołania. Treść projektu jest dostępna na stronie WWW Towarzystwa. Ustalono, iż na najbliższej Konferencji NTIE jedna z sesji będzie poświęcona dyskusji nad Kodeksem Honorowym.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem Kodeksu i aktywnego udziału w
dyskusji. Wszystkie propozycje i uwagi już teraz można kierować do prof. B. Stefanowicza na adres e-mail: stebog@sgh.waw.pl
5. Informacja o stanie prac przygotowawczych nad utworzeniem własnego czasopisma
NTIE.
Prof. B. Stefanowicz wnikliwie rozpoznał możliwości utworzeniem własnego czasopisma
NTIE. Przyznał, iż jest to bardzo cenna inicjatywa, niestety napotyka na wiele barier, w
tym przede wszystkim na bariery finansowe. Ponadto nowe czasopismo nie będzie atrakcyjne dla autorów ze względu na niską punktację w dorobku naukowym.
W toku dyskusji zaniechano propozycji utworzenia czasopisma NTIE w chwili obecnej.

6. Stan prac programowych i organizacyjnych jubileuszowej konferencji NTIE, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada br. w Warszawie zreferował dr A. Kobyliński.
Na konferencję zgłoszono 32 referaty a 31 zostało zakwalifikowanych do recenzji. Obecnie część referatów jest jeszcze w trakcie recenzji.
Organizatorzy Konferencji prowadzą rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Starania takie podjął także Prezes NTIE prof. A. Nowicki i odbył rozmowy z przedstawicielami kilku firm informatycznych. Mamy nadzieję, że rozmowy zakończą się sukcesem.
7. Informacja o przebiegu konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie informatyki
ekonomicznej .
Dr M. Pańkowska przedstawiła stan prac w Konkursie na najlepszą pracę magisterską w
zakresie informatyki ekonomicznej. Komisja Konkursowa otrzymała 17 kompletnych
zgłoszeń konkursowych. Prace zostały rozesłane do recenzentów i oczekujemy na ostateczne wyniki.
8. Przedstawienie warunków i procedury rejestracji NTIE jako Organizacji Pożytku Publicznego.
Dr Dorota Jelonek przedstawiła najważniejsze warunki jakie musi spełniać Towarzystwo
w myśl ustawy o Organizacjach Pożytku Publicznego aby podjąć procedurę rejestracji.
Rozważono korzyści –wpływy z potencjalnych odpisów 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz koszty rejestracji i zakres dodatkowych obowiązków. W trakcie
dyskusji ustalono, iż ze względu na wysokie koszty procedur rejestracyjnych w KRS
inicjatywa w roku obecnym zostanie zaniechana, ponieważ przyszłoroczne wybory
nowego Zarządu spowodują ponowne zmiany w KRS i kolejne opłaty. Uzgodniono, iż
procedura rejestracji NTIE jako Organizacji Pożytku Publicznego zostanie podjęta
wspólnie z procedurą uaktualnienia nowego adresu Towarzystwa i nowego składu
Zarządu w przyszłym roku.
9. Prezentacja i propozycje rozbudowy nowej strony NTIE (www.ntie.org.pl)
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na poprzednim posiedzeniu Zarządu wykupiono nową
czytelną domenę www.ntie.org.pl. Strona została odświeżona, przebudowana i rozszerzona dzięki staraniom dr Ilony Pawełoszek-Korek, której serdecznie dziękujemy za podjęty
trud przebudowy. Prof. Abramowicz listownie wyraził niezadowolenie z wyglądu strony i
zastosowanych technologii. Uczestnicy posiedzenia nie poparli tego krytycznego sądu.
Nowa strona została oceniona pozytywnie ale zaproponowano kilka uzupełnień.
Prof. B. Stefanowicz zaproponował uruchomienie Forum Dyskusyjnego i jako pierwszy
wątek zaproponował dyskusję o Kodeksie Honorowym.
Prof. A. Nowicki zasugerował by na stronie NTIE znalazły się także informacje o publikacjach w zakresie informatyki ekonomicznej i zaproponował umieszczenie zakładki
„Nowości wydawnicze”
10. Dyskusja nad propozycją nowego działu w wydawanym Biuletynie NTIE - „ Nowości wydawnicze” Ustalono, iż poszczególne ośrodki naukowe będą zgłaszać informacje o nowych publikacjach na adres e-mail Sekretarza NTIE
11. Prof. J. Goliński zapoznał zebranych z bardzo cenną inicjatywą spotkań seminaryjnych
dotyczących dużych systemów informatycznych w administracji państwowej.
Obyły się już dwa spotkania, wysoko ocenione przez uczestników. Spotkania wzbudzają
duże zainteresowanie środowiska naukowego, przedstawicieli firm informatycznych oraz
pracowników administracji państwowej. Seminaria mają charakter otwarty.
12. Dr D. Jelonek przedstawiła list prof. M. Niedźwiedzińskiego o trudnej sytuacji i utrudnieniach w rozwoju informatyki ekonomicznej na Uniwersytecie Łódzkim.
Niestety Towarzystwo nie może ingerować w rozwiązania przyjęte przez władze Uczelni.
13. Prof. Z. Szyjewski zgłosił potrzebę zdefiniowania standardu zawodu informatyka - ekonomisty.

Zarząd uznał problem za bardzo istotny zarówno w aspektach programów kształcenia jak i
potrzeb rynku pracy. Prace nad projektem będą kontynuowane.
14. Przjęcia nowych członków.
Do grona członków NTIE przyjęto prof. L. Kiełtykę, dr M. Kotnis i piętnostoosobową
grupę pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to najliczniejsza grupa
nowoprzyjętych członków w ostatnich latach. Gratulujemy prof. St. Wryczy tak wspaniałego zespołu.
15. Propozycja kolejnego spotkania Zarządu NTIE
Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 16 listopada br. w Warszawie.
II Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki ekonomicznej
obronioną w roku akademickim 2004/2005
Do Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki ekonomicznej
obronioną w roku akademickim 2004/2005 zgłoszono 17 prac magisterskich. Nadesłane
prace są w trakcie recenzji. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
odbędzie się na Konferencji NTIE w Warszawie.
Sponsorem nagród jest Firma Accenture Sp. z o.o.
Warszawa, ul Sienna 39

Serdecznie dziękujemy wszystkim recenzentom prac konkursowych!!!
III Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich
Stowarzyszenie Kongresów i Konferencji Polskich przyznało prof. Stanisławowi
Wryczy tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Tytuł przyznawany jest
osobom działającym na rzecz organizowania międzynarodowych kongresów i konferencji w
Polsce. Kongresy i konferencje organizowane przez Pana Profesora zawsze propagowały Polską Informatykę Ekonomiczną w świecie.
Serdecznie gratulujemy !!!
IV Konferencja naukowo - dydaktyczna NTIE
W dniach 17-18 listopada br. w Warszawie odbędzie się VII konferencja naukowo - dydaktyczna NTIE p.t. „Modelowanie kształcenia w zakresie informatyki ekonomicznej”.
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 Organizacyjnego jest
dr Andrzej Kobyliński.
Zasadnicze cele Konferencji, organizowanej w 10 rocznicę założenia Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej oraz w roku jubileuszu 100-lecia Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, to:
1. Wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących dydaktyki informatyki ekonomicznej i jej perspektyw, zwłaszcza w kontekście synchronizacji programów nauczania oferowanych przez polskie uczelnie z programami międzynarodowymi;

2. Dokonanie przeglądu kierunków działalności naukowej członków NTIE - dyskusja w
tym obszarze powinna wykazać zakres problematyki naukowo-badawczej, jaką zajmują się członkowie Towarzystwa, a także ułatwić nawiązanie współpracy między przedstawicielami różnych ośrodków naukowych.
Nadesłane artykuły, które otrzymają pozytywnie recenzje zostaną wydane w formie Zeszytu
„Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych” SGH;
Pełne informacje o konferencji dostępne:
www.ntie.waw.pl
Polecamy i zapraszamy!!!
V Sejmik Młodych Informatyków
W dniach 6-8 września br w Świnoujściu odbędzie się Sejmik Młodych Informatyków
organizowany przez Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Pełne informacje dostępne: www.smi.org.pl
Serdecznie zapraszamy !!!
VI Nowi członkowie NTIE
Na posiedzeniu Zarządu NTIE w dniu 7.06.06 w poczet członków NTIE zostali przyjęci:
1. Prof. zw. dr hab inż. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska)
2. Dr Magdalena Kotnis (Uniwersytet Szczeciński)
3. Dr Tomasz Plata-Przechlewski (Uniwersytet Gdański)
4. Dr inż. Jacek Winiarski (Uniwersytet Gdański)
5. Mgr Sebastian Kwapisz (Uniwersytet Gdański)
6. Mgr Halina Solska (Uniwersytet Gdański)
7. Mgr Anna Kołodziejczyk (Uniwersytet Gdański)
8. Mgr Miron Bałtrurzewicz (Uniwersytet Gdański)
9. Mgr Waldemar Żeleźniak (Uniwersytet Gdański)
10. Mgr Krzysztof Milewski (Uniwersytet Gdański)
11. Mgr Sławomir Radomski (Uniwersytet Gdański)
12. Mgr Piotr Ostrowski (Uniwersytet Gdański)
13. Mgr Marcin Kazieczko (Uniwersytet Gdański)
14. Mgr Jacek Maślankowski (Uniwersytet Gdański)
15. Mgr Michał Sejmicki (Uniwersytet Gdański)
16. Mgr Agam Przybyłek (Uniwersytet Gdański)
17. Mgr Piotr Mielcarek (Uniwersytet Gdański)
Gorąco witamy w naszym gronie!
VII 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
VII Aktualizacja bazy adresów e-mail
Bardzo prosimy członków o sprawdzenie czy na stronie WWW Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej http://www.ntie.org.pl znajdują są aktualne adresy
e-mail.
VIII Życzenia
Miłego letniego wypoczynku
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://www.ntie.org.pl
lista dyskusyjna: ntie-1@panda.bg.univ.gda.pl

Opracowała: dr Dorota Jelonek

