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I. Posiedzenie Zarz�du NTIE 

 
W dniu 4 kwietnia 2008 r. w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie kierowanej przez prof. dr hab. Jana Goli�skiego odbyło si� po-
siedzenie Zarz�du NTIE. Zebraniu przewodniczył prof. zw. dr hab. Henryk Sroka, prezes 
NTIE IV kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarz�du:  

 
Prof. dr hab. Henryk Sroka  
Prof. dr hab. Marian Nied�wiedzi�ski  
Dr Magdalena Kotnis  
Dr Artur Rot 
Dr Małgorzata Pa�kowska  
Mgr Edyta Abramek 

 
oraz zaproszeni go�cie: 
prof. dr hab. Jan Goli�ski 
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Przewodnicz�cy Rady Naukowej NTIE 
prof.dr hab. Mieczysław Owoc – Przewodnicz�cy Komisji Konkursu Prac    

 Dyplomowych 
Prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz  
Dr Iwona Chomiak  
 

Posiedzenie odbyło si� zgodnie z ustalonym porz�dkiem przesłanym wcze�niej członkom 
Zarz�du i zaproszonym go�ciom poczt� elektroniczn�.  

 
PRZEBIEG SPOTKANIA  

 
1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie go�ci  

 
Prof. Henryk Sroka przywitał przybyłych na zebranie członków Zarz�du i zaprosił do 

dyskusji zgodnie z zaplanowanym porz�dkiem obrad. 
 

2. Dyskusja nad Kodeksem Honorowym Członka Naukowego Towarzystwa Informatyki 
Ekonomicznej  

    
Prof. Bogdan Stefanowicz przedstawił Propozycj� Kodeksu Honorowego Członka 

Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, a członkowie Zarz�du NTIE i za-
proszeni go�cie wyrazili swoje uwagi na ten temat. Prof. Bogdan Stefanowicz zapropo-
nował, by ten tekst umie�ci� na stronie internetowej NTIE wraz z krótk� ankiet� zawiera-
j�c� pytanie, czy mo�na kodeks przyj�� lub wprowadzi� zmiany. Uwagi dotycz�ce zmian 
prosimy przesła� do prof. Bogdana Stefanowicza (stebog@sgh.waw.pl).  



 

  
  
 

3. Przygotowanie do Konferencji NTIE/SWO’2008, która odb�dzie si� w dniach 22-24 
pa�dziernika 2008 w Ustroniu  

    
Prezentacj� stanu przygotowa� rozpocz�ł prof. Henryk Sroka, który okre�lił, �e Kon-

ferencja NTIE w tym roku odb�dzie si� w poł�czeniu z Konferencj� Systemy Wspoma-
gania Organizacji SWO’2008 organizowan� corocznie od ponad 20 lat przez Katedr� In-
formatyki Wydziału Zarz�dzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  

Dr Małgorzata Pa�kowska zwróciła uwag� na niewielk� liczb� zgłosze� uczestnictwa 
w Konferencji i wyraziła nadziej�, �e sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie, albowiem ter-
min  przesyłania referatów mija z dniem 30 kwietnia br.  

Bud�et Konferencji NTIE/SWO’2008 zostanie zasilony przez wieloletniego sponsora 
Konferencji – firm� informatyczn� BPSC z Chorzowa. Dzi�ki pomocy i staraniom prof. 
Adama Nowickiego przedsi�biorstwo BPSC przez wiele lat utrzymywało kontakty z 
NTIE i wyst�piło w tym roku  z propozycj� sponsoringu.  

 
  Panu Profesorowi Adamowi Nowickiemu  

Serdecznie dzi�kujemy za pomoc w pozyskaniu sponsora! 
 

Wszystkim zebranym na posiedzeniu przedstawiono Ramowy Program Konferencji 
NTIE/SWO’2008 i rozpocz�ła si� dyskusja nad poszczególnym punktami tego programu. 
Ostateczna wersja tego programu jest dost�pna na stronie internetowej NTIE.  
 
 

4. Dyskusja nad rozwojem współpracy z innymi o�rodkami w kontek�cie przygotowa� 
do konferencji NTIE/SWO’2008 
 

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki przewodniczył dyskusji w tym punkcie zebrania. Zwró-
cił uwag� na potrzeb� doskonalenia współpracy w �rodowisku akademickim dla nale�yte-
go  przygotowania rozwoju zawodowego pracownika nauki i wła�ciwej jego oceny. Prof. 
Jerzy Kisielnicki zaproponował, by zaprosi� na Konferencj� przedstawicieli: Rady Głów-
nej Szkolnictwa Wy�szego, Centralnej Komicji Kwalifikacyjnej, Komitetu Bada� Na-
ukowych i Pa�stwowej Komisji Akredytacyjnej. 

Prof. Jerzy Kisielnicki zasugerował, by pierwsza sesja Konferencji pt. „Miejsce in-
formatyki ekonomicznej w naukach informatycznych i zarz�dzania” w dniu 22 pa�dzier-
nika odbyła si� pod hasłem „Rozwój technologii informatycznych – technologie wirtual-
ne”, a sesja nast�pna mogłaby by� zatytułowana „Quo vadis Informatyko”. Do przygoto-
wania wyst�pie� w ramach tej  sesji zostan� zaproszeni: prof. Jan Goli�ski, prof. Henryk 
Sroka i prof. Zdzisław Szyjewski.  

W trakcie dyskusji przyj�to, �e w dniu nast�pnym tj. w czwartek 23 pa�dziernika od-
b�d� si� w miar� mo�liwo�ci i zainteresowa� uczestników Konferencji dwie sesje na te-
mat „Informatyka jako dziedziny dydaktyki”. Do wyst�pie� w ramach tych sesji zostan� 
zaproszeni: prof. Adam Nowicki, prof. Marian Nied�wiedzi�ski, prof. Witold Abramo-
wicz, prof. Witold Chmielarz i prof. Stanisław Wrycza. Ustalono, �e w drugim dniu Kon-
ferencji  rozwa�ania powinny dotyczy� takich problemów jak: rozwój informatyki in�y-
nierskiej na uczelniach ekonomicznych, programy studiów licencjackich i programów 
studiów magisterskich, rozwój specjalno�ci Informatyka i  specjalno�ci Ekonometria.  

 
 



 

Prof. Marian Nied�wiedzi�ski zaproponował, by na Konferencj�  NTIE/SWO’2008 
zaprosi� pracowników naukowych Katedr Statystyki, Ekonometrii i Bada� Operacyjnych 
w osobach: prof. Danuta Strahl z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prof. Łucja 
Tomaszewicz, prof. Jan Gajda i prof. Gra�yna Juszczak-Szumacher z Uniwersytetu Łódz-
kiego.  

W trakcie dyskusji, prof. Marian Nied�wiedzi�ski podkre�lił, �e dyskusja w drugim 
dniu Konferencji powinna zmierza� do wypracowania nowych koncepcji kierunku stu-
diów i okre�lenia sylwetki absolwenta w relacji do obecnych potrzeb edukacyjnych. Ze-
brani ustalili, �e konferencja powinna stanowi� forum, na którym  �rodowiska informaty-
ków i ekonometryków pracuj� nad kształtem kierunku studiów. Prof. Henryk Sroka zwró-
cił uwag�, �e nadeszła pora dokonania zmian kierunku studiów i prowadzenia bada� dla 
rozwoju nowej teorii informatyki ekonomicznej i nowej teorii organizacji i zarz�dzania 
informacj� i wiedz�.   

W ko�cowych ustaleniach dotycz�cych tego punktu zebrania przyj�to, �e w drugim 
dniu Konferencji odb�dzie si� po południu prezentacja oprogramowania i usług firmy 
BPSC  - sponsora Konferencji, a wieczorem – uroczysta kolacja, na której wyst�pi� 
przedstawiciele firmy Accenture – sponsora Konkursu Prac Dyplomowych NTIE. 

 
5. Działania w ramach współpracy ze �rodowiskiem pracowników naukowych Katedr In-
formatyki i Katedr Statystyki, Ekonometrii oraz  Bada� Operacyjnych dla rozwoju kształ-
cenia uniwersyteckiego  
 

Prof. Henryk Sroka poprosił o zabranie głosu prof. Mariana Nied�wiedzi�skiego. 
Prof. Marian Nied�wiedzi�ski poinformował, �e nabór na kierunek Informatyka i Eko-
nometria jest coraz słabszy i podkre�lił konieczno�� zaproponowania nowej wersji kie-
runku. Prof. Marian Nied�wiedzi�ski podkre�lił rol� i znaczenie planowanej konferencji, 
jako forum dyskusji �rodowisk naukowych z ró�nych uczelni nad kształtem nowej propo-
zycji kierunku. Prof. Henryk Sroka poparł propozycj� i podkre�lił konieczno�� d��enia do 
formułowania nowych celów informatyki ekonomicznej, poniewa� informatyka si� rozra-
sta i zaczyna tworzy� nowy typ organizacji wirtualnej.  

W dyskusji nad pkt. 5 obrad NTIE zabrali równie� głos dr Artur Rot, który mówił o 
wydaniu IV tomu ksi��ki prof. Adama Nowickiego na temat rozwoju kierunków kształ-
cenia na uczelni ekonomicznej. 

 Prof. Jan Goli�ski zaznaczył, �e absolwenci kierunku Informatyka i ekonometria s� 
bardzo dobrze odbierani poza uczelni�, doceniani za granic� i to jest istotnym mierni-
kiem. Prof. Bogdan Stefanowicz zwrócił uwag� na mocniejsze akcentowanie w Informa-
tyce problemów, które wymagaj� teoretycznego rozwi�zania. Informatyka jest bowiem 
postrzegana jako „narz�dzie”, a nie „teoria”. Prof. Henryk Sroka podsumował, �e ko-
nieczne b�dzie powołanie nowego kierunku albo nowych wydziału wzorem Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. 

 
6. Realizacja XII edycji Konkursu Prac Dyplomowych 

 
Prof. Mieczysław Owoc przedstawił liczb� zgłoszonych prac konkursowych z poszcze-
gólnych o�rodków naukowych. Ł�cznie, do tej pory napłyn�ło na Konkurs 9 prac dyplo-
mowych, w tym 2 prace z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2 – z Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, 2 – ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i 1 praca z Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie.   
 

 
 



 

7. Informacja o post�powaniu s�dowym w sprawie zmiany Zarz�du NTIE i zmiany sie-
dziby NTIE  

 
Dr Iwona Chomiak-Orsa poinformowała, �e w KRS we Wrocławiu zło�ono dokumenty w 
sprawie zmiany Zarz�du NTIE, niestety konieczne jest na najbli�szym spotkaniu człon-
ków NTIE przeprowadzenie głosowania w sprawie zmiany siedziby NTIE  i przeniesienia 
konta bankowego. Dr Iwona Chomiak-Orsa przedstawiła sprawozdanie z działalno�ci 
NTIE za rok 2007 i CIT-8 za 2007, pod którymi zło�yli podpisy Prezes NTIE prof. Hen-
ryk Sroka i wiceprezes prof. Marian Nied�wiedzi�ski. 

 
8. Przedstawienie aktualnej listy członków NTIE i informacji o zapłaconych składkach 

 
Mgr Edyta Abramek poinformowała o wysłaniu drog� elektroniczn� do członków 

NTIE pro�by o uzupełnienie brakuj�cych składek członkowskich i przedstawiła ogólne 
dane na temat ich stanu. Przedstawiła równie� list� firm poproszonych o sponsorowanie 
konferencji. 

  
9. Analiza mo�liwo�ci rozwoju sponsoringu dla NTIE 

 
Dr Artur  Rot zreferował histori� współpracy  z firm� informatyczn� BPSC z Cho-

rzowa i przedstawił  propozycj� dalszego współdziałania.   Dr Magdalena Kotnis zadekla-
rowała nawi�zanie współpracy z firm� Heuthes ze Szczecina. Dr I. Chomiak-Orsa została 
poproszona o przygotowanie listy firm, z którymi do tej pory współpracowało NTIE. By� 
mo�e warto od�wie�y� dawne znajomo�ci  

 
10. Sprawy ró�ne 

 
Prof. H. Sroka zamkn�ł obrady posiedzenia Zarz�du NTIE  i ogłosił, �e kolejne posie-

dzenie  Zarz�du NTIE  odb�dzie si� 21 pa�dziernika 2008 roku w miejscu planowanej 
Konferencji.  

 
 

II.    Konferencja NTIE/SWO’2008  
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Ramowy Program Konferencji NTIE/SWO’2008 
 

22 pa�dzienik 2008 (�roda)  
   8.00 -  9.00 �niadanie  
  9.00 -  11.00  Rejestracja  
11.00 –  11.30 Uroczyste otwarcie Konferencji i oficjalne wyst�pienia  
11.30 -   13.00 Wykład  zaproszonego przedstawiciela nauki lub praktyki  
13.00 – 14.30 Obiad 
14.30 -  16.00  Sesja „Miejsce informatyki ekonomicznej w naukach informatycznych i 

zarz�dzania - Rozwój technologii informatycznych - Technologie wirtu-
alne” 

16.00 -  16.30  Przerwa na kaw� 
16.30 -  18.30  Sesja „Quo vadis Informatyko” 
19.00 – 19.30 Wr�czenie nagród Konkursu Prac Dyplomowych z udziałem sponsora – 

firmy Accenture 
19.30  Uroczysta kolacja w hotelu 
 
23 pa�dziernik 2008 (czwartek)  
  8.00 -    9.00 �niadanie  
  9.00 –  11.00  Sesja I „Informatyka jako dziedzina dydaktyki”   
11.00 –  11.30 Przerwa na kaw�  
11.30 -  13.00  Sesja II „Informatyka  jako dziedzina dydaktyki” 
13.00 -  14.30  Obiad  
14.30 -  16.00  Sesja I konferencji SWO’2008 
16.00 – 16.30 Przerwa na kaw� 
16.30 -  18.00  Prezentacje sponsora Konferencji – firma BPSC  
19.00  Kolacja poza hotelem  
 
24 pa�dziernik 2008 (pi�tek)  
  8.00 -    9.00 �niadanie  
  9.00 – 10.30  Sesja II konferencji  SWO’2008  
10.30 – 11.00 Przerwa na kaw�  
11.00 -  12.30  Sesja III konferencji SWO’2008 
12.30 -  13.00 Uroczyste zamkni�cie Konferencji  
13.00  Obiad  
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Sponsorzy Konferencji  
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych  S.A. 

ul. Gałeczki 61, 41-506  Chorzów 
 

 
 

 
Sponsor nagród Konkursu Prac   
Dyplomowych – Firma Accenture  

  Sp. z o.o. Warszawa ul.Sienna 39 
http://www.kariera.accenture.com 

 
 

 
 

III.   Składki członkowskie   

Przypominamy, �e wpisowe wynosi 50zł. a roczna składka członkowska Towarzystwa 
wynosi 30zł, (dla studentów 15zł.). 

   Prosimy o uregulowanie nale�no�ci dokonuj�c 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 

 
IV.   Aktualizacja bazy adresów e-mail 

 
Bardzo prosimy członków Towarzystwa o sprawdzenie czy na stronie WWW 

NTIE http://www.ntie.org.pl znajduj� s� aktualne adresy e-mail.  Wszystkie zmiany pro-
sz� zgłasza� do dr Małgorzaty Pa�kowskiej,  pank@ae.katowice.pl  

 
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 
40-226 Katowice  tel. /32/251 72 77 
ul. Bogucicka 3   fax. /32/251 72 77 
     http://www.ntie.org.pl      
Opracowała: dr Małgorzata Pa�kowska  


