
 

 
 
 
 
 
 
Nr 3 (31)    Rok X    Wrocław         listopad 2006 
 
 
I   Posiedzenie Zarządu NTIE 

 
W dniu 17 listopada 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. H. Sroka 
Prof. Z. Szyjewski 
Prof. St. Wrycza 
Prof. B. Stefanowicz 
Prof. M. Niedźwiedziński 
Prof. J. Gołuchowski 
Dr I. Chomiak 
Dr M. Pańkowska 
Dr D. Jelonek 
 

PRZEBIEG SPOTKANIA 
 

1. Wprowadzenia do posiedzenia dokonał prof. A. Nowicki. 
2. Przedstawienie działań organizacyjno – programowych Konferencji naukowo- 

dydaktycznej NTIE   
Prof. J. Goliński przedstawił program Konferencji naukowo – dydaktycznej. Zgłoszone 
przez uczestników konferencji artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje zostały 
opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej 
Handlowej. Organizatorom udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe od 
sponsorów co pozwoliło na zapewnienie uczestnikom konferencji wysokiego standardu 
noclegów i wyżywienia.   

3. Uwagi o przebiegu konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki 
ekonomicznej obronioną w roku akademickim 2004/05. 
Prof. J. Gołuchowski oraz dr M. Pańkowska poinformowali zebranych o wynikach 
tegorocznej edycji konkursu. Uhonorowanie zwycięzców konkursu i ich promotorów 
odbędzie się w trakcie uroczystej inauguracji Konferencji.  
Po wysłuchaniu uwag i refleksji z przebiegu Konkursu ustalono, iż należy jeszcze bardziej 
uszczegółowić obecne wymogi odnośnie recenzji prac magisterskich. Każda recenzja 
powinna zawierać zarówno ocenę jakościową jak i ilościową (punktową).  
Prezes NTIE serdecznie podziękował prof. J. Gołuchowskiemu oraz dr M. Pańkowskiej za 
opiekę merytoryczną i organizacyjną Konkursu. 
4. Propozycja zorganizowania kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie 
z zakresu informatyki ekonomicznej obronione w roku akademickim 2005/06.  
Prezes NTIE zaproponował by w następnej edycji Konkursu nie zmieniać składu Komisji 



 

Konkursowej, którą stanowią pracownicy Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Propozycję przyjęto i ustalono skład Komisji dla edycji Konkursu 2005/06: 

Przewodniczący: prof. AE dr hab. Jerzy Gołuchowski  
Sekretarz: dr Małgorzata Pańkowska  
Członkowie: dr Barbara Filipczyk, dr Grzegorz Filipczyk, dr Maria Smolarek.  

Zarząd przyjął także poprawkę w procedurze przebiegu konkursu odnośnie osoby 
zgłaszającej pracę na Konkurs. Obecnie pracę na Konkurs może zgłosić promotor lub 
autor (nie jak poprzednio tylko promotor). Do zgłoszenia należy dołączyć opinię 
promotora.  
Postanowiono rozszerzyć zakres działań promocyjnych Konkursu: 
- informacje o kolejnej edycji Konkursu zostaną umieszczone na stronie WWW 

Towarzystwa,  
- sekretarz NTIE kilkakrotnie wykorzysta mailing do rozsyłania plakatów 

elektronicznych do członków Towarzystwa,  
- zostaną wydrukowane duże plakaty reklamowe, które Komisja roześle do ośrodków 

akademickich kształcących studentów w zakresie informatyki ekonomicznej, 
- relacja z rozdania nagród w tegorocznej edycji Konkursu wraz z informacją  

o kolejnej edycji Konkursu zostaną przesłane do „Gazety IT”. 
- działania promocyjne edycji 2006/07 w zakresie rozsyłania plakatów reklamowych 

Konkursu zostaną podjęte już marcu 2007r.  
Ustalono także, iż należy rozpocząć prace nad modyfikacją regulaminu Konkursu tak by 
odpowiadał on studiom dwustopniowym. Prace powinny być zakończone do września 
2007r., tak by Walne Zgromadzenie Członków NTIE mogło zatwierdzić nowy regulamin 
Konkursu. 

5. Prezentacja zmodyfikowanej strony internetowej NTIE 
Po wykupieniu domeny strona NTIE jest dostępna pod adresem: www.ntie.org.pl  

Uwzględniono uwagi osób odwiedzających stronę i zmieniono jej układ, tak by 
regulamin konkursu był linkiem widocznym ze strony głównej. Wszystkie zgłoszone 
elektronicznym formularzem informacje o planowanych konferencjach krajowych  
i zagranicznych są natychmiast umieszczane na stronie. Jest to dość duża oferta. Niewiele 
natomiast jest zgłoszeń o nowych publikacjach w poszczególnych ośrodkach naukowych 
z zakresu informatyki ekonomicznej. Mało aktywne jest także forum dyskusyjne. 
Ustalono, iż strona w dalszym ciągu będzie systematycznie aktualizowana.   

6. Konsorcjum Doktoranckie w 2007r. Propozycje merytoryczne i organizacyjne 
Zaproponowano by termin Konsorcjum Doktoranckiego zsynchronizować  

z terminem Walnego Zgromadzenia Członków NTIE i organizację tego wspólnego 
przedsięwzięcia zaproponowano panu prof. M. Niedźwiedzińskiemu. Planowany termin 
wrzesień 2007. Propozycje merytoryczne i organizacyjne przedstawione przez prof.  
M. Niedźwiedzińskiego będą przedmiotem dyskusji na styczniowym posiedzeniu 
Zarządu NTIE.   

7. Stan wpłat składek członkowskich – dr I. Chomiak 
Rozesłane przez skarbnika prośby o wpłatę składek członkowskich w dużej mierze 

przyniosły oczekiwany skutek, aczkolwiek jest jeszcze duża grupa członków NTIE, 
którzy zalegają z wpłatami. Zobowiązano skarbnika, by ponawiał rozsyłanie monitów  
o wpłaty składek.  

8. Przyjęcie nowych członków NTIE 
Sekretarz przedstawił sześć osób, które złożyły deklaracje przystąpienia do NTIE. 

Osoby jednomyślnie zostały przyjęte w poczet członków NTIE.  
9. Informacja o sytuacji informatyki ekonomicznej na Wydziale Ekonomicznym 

Uniwersytety Łódzkiego – prof. M. Niedźwiedziński 



 

 W toku wypowiedzi prof. M. Niedźwiedziński wskazał na pewne niedogodności 
organizacyjne, które stwarzają „niezbyt komfortową” pozycję dla informatyki ekonomicznej 
na Uniwersytecie Łódzkim. 
10. Sprawy różne 

Złożono propozycję uhonorowania członków NTIE, którzy odchodzą na emeryturę.  
Na następnym posiedzeniu Zarządu będą omówione szczegóły i sformułowane zostaną 
zmiany do zapisu  Statucie NTIE. 

Kolejna propozycja zmian w Statucie NTIE dotyczy obniżenia składek członkowskich dla 
emerytów o 50%.  
W statucie należy także uściślić tryb głosowania uchwał (tajne czy jawne głosowanie). 

11. Propozycja kolejnego spotkania Zarządu NTIE  
Najbliższe posiedzenie Zarządu NTIE odbędzie się w styczniu 2007r. 
 

II    Relacja  z VII Konferencji Naukowej „Modelowanie kształcenia  
       w zakresie informatyki ekonomicznej” 
 

W dniach 17-18 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej odbyła się VII konferencja 
naukowo - dydaktyczna NTIE p.t. „Modelowanie kształcenia w zakresie informatyki 
ekonomicznej”.  
Konferencji przewodniczyli prof. Jan. Goliński i prof. Adam. Nowicki. 
W konferencji uczestniczyło 65 osób, które reprezentowały Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Akademię Ekonomiczną 
Wrocław, Akademię Ekonomiczną Poznań, Akademię Ekonomiczną Katowice, Szkołę 
Główną Handlowa i Politechnikę Częstochowską. Najliczniej reprezentowane ośrodki 
naukowe to Szkoła Główna Handlowa 15 uczestników i AE Wrocław 10 uczestników. 
Organizatorem Konferencji byli pracownicy Katedry Informatyki Gospodarczej. Komitetowi 
Organizacyjnemu przewodniczył dr A. Kobyliński.  
Artykuły zgłoszone przez uczestników konferencji zostały opublikowane w Rocznikach 
Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Każdy z autorów otrzymał 
egzemplarz autorski.  
Na uroczystej inauguracji konferencji był obecny Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych 
prof. Marek Rocki, Senator Rzeczpospolitej Polskiej. 
W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy sesje naukowe. 

W pierwszej sesji prof. A. Nowicki wraz z zespołem badawczym przedstawili  
„Program badawczy doskonalenia kształcenia informatycznego dla ekonomistów”. 
Procedurę badawczą, wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań omawiali prof. Adam 
Nowicki, prof. Mieczysław Owoc, dr Artur Rot, mgr Maja Leszczyńska oraz mgr Gracja 
Wydmuch. Uczestników konferencji szczególnie zainteresowały prezentowane modele 
doskonalenia kształcenia informatycznego i były one przedmiotem ożywionej dyskusji 
uczestników sesji..  
Następnie prof. A. Nowicki zaprosił uczestników do dyskusji panelowej, w której brali 
udział: prof. J. Goliński, prof. J. Gołuchowski, prof. Z. Szyjewski, prof. J. Korczak, prof.  
M. Owoc, prof. St. Wrycza oraz dr M. Melaniuk. 

W drugiej sesji w formie dyskusji panelowej rozważano zagadnienie „E-learning  
i związane z nim doświadczenia w zakresie nauczania informatyki ekonomicznej”. 
Moderatorem był prof. Zygmunt Drążek. Rozwiązania e-learningu w różnych ośrodkach 
naukowych, swoje doświadczenia i przemyślenia prezentowali prof. Jerzy Gołuchowski, prof. 
Mieczysław Owoc, dr Anna Pamuła, dr Anna Rokicka-Broniatowska, mgr Marcin 
Dąbrowski. 

Tematem trzeciej sesji była prezentacja „Prac naukowych prowadzonych w katedrach 
informatyki ekonomicznej” Sesji przewodniczył prof. Leszek Kiełtyka. W formie bardzo 



 

zwartych prezentacji problemy badawcze w swoich pracach naukowych przedstawili: prof. 
Witold Chmielarz, prof. Jerzy Korczak, prof. Bernard Kubiak, prof. Celina Olszak, dr Helena 
Dudycz, dr Mirosław Dyczkowski, dr Dorota Jelonek oraz dr Cezary Stępniak. 

Po wielogodzinnej „uczcie intelektualnej” organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników 
konferencji na „ucztę kulinarną” do restauracje Belvedere. Wieczór upłynął w bardzo miłej  
i serdecznej atmosferze. 

 
W drugim dniu odbyły się prezentacje firm – sponsorów konferencji, sesja naukowa oraz 

dyskusja panelowa.  
Pan Marcin Jahn przedstawiciel firmy Oracle Polska prezentował  „Strategię rozwoju 

aplikacji biznesowych firmy Oracle”. 
„Świat nowych technologii a rozwiązania Cisco” przedstawiła pani Beata Haber 

przedstawiciel firmy Cisco Systems. 
Z najnowszym rozwiązaniem systemu zintegrowanego „Impuls 5 -Zarządzanie  

z klasą” zapoznał uczestników konferencji Sławomir Kuźniak, Kierownik Działu 
Konsultingu i Promocji w BPSC S.A. 

„Współpracę BPSC z uczelniami wyższymi” przedstawił Franciszek Szweda, 
Wiceprezes ds. Eksploatacji BPSC S.A.  

Natomiast sesji naukowej „Usługi sieciowe - przyszłość rozwiązań dla biznesu” 
przewodniczył prof. Witold Abramowicz. Prelegenci: pani mgr Agata Filipowska i mgr 
Tomasz Kaczmarek przedstawili projekty badacze, które są realizowane w Katedrze 
Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uczestnicy  
z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji i wysoko ocenili aktywność naukowo - badawczą 
zespołu kierowanego przez prof. W. Abramowicza. 

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja panelowa nad „Kodeksem honorowym”. 
Rolę moderatora powierzono panu prof. Bogdanowi Stefanowiczowi. W dyskusji 
uczestniczyli: prof. W Abramowicz, prof. Stanisław Wrycza, dr Iwona Chomiak-Orsa.  

 
Miłą pamiątką dla uczestników konferencji są zdjęcia. Galeria zdjęć z konferencji 

dostępna na stronie: www.ntie.org.pl. Zapraszam także do galerii zdjęć na: www.ntie.waw.pl 
 
Bardzo dziękujemy organizatorom konferencji za niezapomniane wrażenia intelektualne, 

możliwość wymiany doświadczeń naukowych i okazję do spotkań towarzyskich członków 
Toarzystwa.  

 
III   Honorowy Członek NTIE 
 
 

Doniosłym momentem Konferencji było 
nadanie  prof. zw. dr hab. Stanisławowi Wryczy 
godności Honorowego Członka Towarzystwa.  
Laudację na cześć prof. St. Wryczy wygłosił  
prof. H. Sroka. 
Prezes NTIE dokonał wręczenia pamiątkowej 
tablicy, będącej wyrazem uznania dla Pana Profesora 
za jego wkład w powstanie i rozwój informatyki 
ekonomicznej.  
 

Serdecznie gratulujemy !!! 
 
 



 

 
 
IV    Rozstrzygnięto Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu 
informatyki  ekonomicznej obronioną w roku akademickim 2004/2005 

 
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. J. Gołuchowskiego ogłosiła wyniki 

Dziesiątej Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na 
najlepsze prace magisterskie w dziedzinie informatyki ekonomicznej:  

 
I miejsce : Bartłomiej Ślęk, „Programy agentowe jako przykład wykorzystania sztucznej 

inteligencji w wyszukiwaniu informacji w sieci Internet”, Akademia 
Ekonomiczna, Wrocław, promotor prof. zw. dr hab. Adam Nowicki  

II miejsce: Łukasz Piskorski, „Wykorzystanie hurtowni danych w podmiotach 
gospodarczych na przykładzie Alcatel Polska S.A”, Szkoła Główna Handlowa 
Warszawa, promotor dr Beata Czarnacka-Chrobot,   

III miejsce: Mirosława Minich, „Informatyczny System Analizy Finansowej dla Grupy 
Kapitałowej Bumar Łabędy”, Akademia Ekonomiczna, Katowice, promotor  
dr Ewa Ziemba,  

 
Równocześnie Komisja Konkursu Prac Magisterskich NTIE przyznała wyróżnienie pani 
Dorocie Lemler  za pracę pt „Wykorzystanie psychologii społecznej i socjotechniki  
w zarządzaniu projektami informatycznymi” napisaną pod kierunkiem dr Beaty Czarnackiej-
Chrobot ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  
 

Wszyscy recenzenci prac konkursowych wykonali swoje zadanie bez wynagrodzenia.  
Za poświęcony czas i wysiłek składamy im się wielkie podziękowanie!!! 

 
 
 
Dziękujemy sponsorowi nagród Firmie Accenture Sp. z o.o.  
(http://www.accenture.com.pl) 
 
 

 
Uroczystego ręczenia nagród pieniężnych i dyplomów dokonała pani Anna Woźniak 

przedstawiciel sponsora konkursu firmy Accenture Sp. z o.o. oraz Prezes NTIE prof. Adam 
Nowicki.   

 
 
 

Autorom i promotorom  
najlepszych prac magisterskich 
       serdecznie gratulujemy!!! 
   

 
 
 
 
 

 
 



 

 
V  Konferencje naukowe 
 

10th International Conference on Business Information Systems BIS 2007 in  
cooperation with ACM SIGMIS, Poznan, Poland, April 25 - 27, 2007.  
Important Dates: 

December 20, 2006  submission deadline for papers 
January 22, 2007     notification about acceptance/rejection 
Fabruary 4, 2007     submission of final papers 
April 25-27, 2007    the conference  

Proceedings will be published by Springer in LNCS series. 
Więcej informacji: http://bis.kie.ae.poznan.pl 

The Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design, 
University of Gdańsk, Poland, June 5th 2007  

Important Dates:  
February 18, 2007 deadline for papers  
April 2, 2007  notification of acceptance 
April 30, 2007  camera-ready copies 
June 5, 2007  AIS SIGSAND Symposium 

Więcej informacji: http://sigsand.univ.gda.pll 
 

Polecamy i zapraszamy!!! 
 

VI   Ogłaszamy Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki  
ekonomicznej obronioną w roku akademickim 2005/2006 

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

prosimy przesłać w terminie do 31 stycznia 2007r. 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  www.ntie.org.pl 

 
Sponsorem nagród jest  Firma Accenture Sp. z o.o.Warszawa, ul Sienna 39 
 
  Zapraszamy do udziału!  
 
 
VII   Nowi członkowie NTIE 
 
Na posiedzeniu Zarządu NTIE w dniu 17.11.06 w poczet członków NTIE zostali przyjęci: 

1. Dr inż. Iwona Zdonek (Politechnika Śląska) 
2. Dr inż. Anna Sołtysik – Piorunkiewicz (Politechnika Śląska) 
3. Dr inż. Dariusz Zdonek (Politechnika Śląska) 



 

4. Dr Bogdan Pilawski (Bank Zachodni WBK) 
5. mgr inż. Beata Hysa (Politechnika Śląska) 
6. mgr inż. Piotr Piorunkiewicz (Politechnika Śląska) 

 
Gorąco witamy w naszym gronie! 
 
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 Toarzysta o sprawdzenie czy na stronie WWW Naukowego 
Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej http://www.ntie.org.pl znajdują są aktualne adresy  
e-mail.    
 

 
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 
 


