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Pożegnaliśmy Profesora Henryka Srokę…
Niespodziewanie… Nic nie wskazywało na tak szybkie rozstanie.
Nagle pożegnaliśmy prezesa naszego Towarzystwa w latach 2007
- 2011, pożegnaliśmy także naszego współpracownika,
wieloletniego pracownika Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
dziś Uniwersytetu Ekonomicznego. Dla wielu osób z naszego
środowiska informatyki ekonomicznej - recenzenta prac
doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, przewodnika na
niezwykle skomplikowanych, właściwie nieprzetartych, drogach
badań naukowych informatyki ekonomicznej. Zawdzięczamy Mu
wiele, zwłaszcza wprowadzenie w Polsce w jakże ważny
światowy nurt badań nad systemami wspomagania decyzji, i wiele
innych cennych inicjatyw. Spotykaliśmy się w ulubionym przez
Niego Szczyrku, na konferencjach WSD - w czasach, gdy te badania
dopiero pączkowały na Zachodzie, od którego byliśmy odcięci
żelaznym kordonem. Ile było tych spotkań? W tym roku byłaby to
30 konferencja z Profesorem.
Profesora znałem ponad 30 lat. Nasze pierwsze spotkanie w Kołobrzegu, gdzie młody doktor Henryk Sroka
po powrocie z pobytu naukowego w Japonii dzielił się wspomnieniami, zrobiło nie tylko na mnie ogromne
wrażenie, wrażenie osoby pełnej pomysłów, pełnej wiedzy, której tu nikt nie posiadał. I … uroku osobistego,
który doceniały szczególnie panie. W pamięci pozostanie także to ostatnie spotkanie, które ostatnim być nie
miało…. 20 stycznia, długo rozmawialiśmy, Profesor przedstawiał plany na najbliższą przyszłość, dzielił się
sprawami rodzinnymi, które zamierzał załatwić w najbliższym czasie i dlatego prosił o czas wolny…
Dyskutowaliśmy nad kolejnymi działaniami Wydziału, wspominaliśmy nawet także dawne dyskusje nad
systemami wspomagania decyzji, gdy Profesor został szefem naszego Zespołu.
Profesor wychował i wykształcił wielu mądrych ludzi. To także Jego dotyczą słowa Horacego ….”non omnis
moriar” (nie wszystek umrę). Chociażby nasz Wydział Informatyki i Komunikacji to także Jego Wydział, Jego
dzieło. Pozostaje nam z wdzięcznością pamiętać i wspominać. Nasi bliscy są przecież z nami, są z nami
dopóki trwa pamięć o nich w nas.
Jerzy Gołuchowski,
prezes NTIE
Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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Aktualności
Relacja z posiedzenia Zarządu NTIE

W dniu 25 lutego 2015 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu NTIE, które miało miejsce
w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych przy ulicy Towarowej 55 w Poznaniu.
Posiedzenie Zarządu NTIE przebiegało zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem,
który przewidywał m.in. dyskusję na temat organizacji Kongresu Informatyki
Ekonomicznej oraz Walnego Zgromadzenia Członków i wyborów Władz NTIE we
wrześniu 2015 r.
W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski prof. dr hab. Witold Abramowicz prof. dr hab. Andrzej Kobyliński prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska dr Magdalena Kotnis dr Artur Rot-

Prezes NTIE,
Vice Prezes NTIE,
Vice Prezes NTIE,
Sekretarz NTIE,
Członek NTIE,
Członek NTIE,

zaproszeni goście:
prof. dr hab. Andrzej Bytniewski dr Krzysztof Węcel dr Agata Filipowska -

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego,
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej.

Posiedzenie Zarządu NTIE otworzył Prezes NTIE, prof. J. Gołuchowski, który przywitał
wszystkich obecnych. Następnie prof. M. Pańkowska przedstawiła sytuację finansową
NTIE. Członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014
i zatwierdzili budżet na rok 2015
Następnie, prof. M. Pańkowska przedstawiła sylwetki osób
ubiegających się
o członkostwo w NTIE. Po dyskusji, Zarząd NTIE podjął decyzję o przyjęciu do NTIE
następujących osób:
prof. dr hab. Zbigniewa Pastuszak z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im.
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 dr inż. Katarzynę Rostek z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej;
 mgr Małgorzatę Furmankiewicz, mgr Piotra Zuziańskiego, mgr Jarosława
Kurpanika oraz mgr Mateusza Klement z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.
Nowym Członkom NTIE Zarząd składa gratulacje i zaprasza do współpracy.
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W imieniu prof. M. Nycz, Przewodniczącej Komisji Konkursu Prac Dyplomowych NTIE
przebieg prac komisji zreferowała prof. M. Pańkowska. Do dnia 25 lutego br. (nabór
prac trwał do 28 lutego) na Konkurs zgłoszono 18 prac, w tym 2 prace doktorskie, 10
prac magisterskich, 6 prac licencjackich. Wszystkie nadesłane prace przekazano do
recenzji.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie:
http://ntie.org.pl/konkursy/praca-dyplomowa/xvii-konkurs-prac-dyplomowychz-dziedziny-informatyki-ekonomicznej
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w trakcie
Kongresu Informatyki Ekonomicznej w dniach 23-25 września 2015roku.

Następnie Zarząd NTIE podjął dyskusję nad patronatami merytorycznymi Towarzystwa.
W związku z prośbami o patronat merytoryczny konferencji i kongresów
organizowanych przez przedsiębiorstwa prywatne oraz środowisko akademickie, na
posiedzeniu w dn. 25 lutego br. Zarząd NTIE wyraził zgodę na objęcie patronatem
następujących konferencji:


IWSM MENSURA
http://www.iwsm-mensura.org/,



FedCSIS
http://fedcsis.org/,



Business Information Systems
http://bis.kie.ue.poznan.pl/bis2015/workshops/,



Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości,
organizowanej przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej PCz oraz Katedrę
Zarządzania Wiedzą UE Wrocław.

Zarząd NTIE zwrócił uwagę, że organizatorzy konferencji ubiegający się o patronat
merytoryczny Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej powinni przesłać
zapytanie o patronat na adres email: ntie@ue.katowice.pl
Organizatorzy Konferencji Business Information Systems określili specjalne,
preferencyjne opłaty za uczestnictwo w tegorocznej konferencji Business Information
Systems (BIS), które przygotowano specjalnie dla członków NTIE (szczegóły).
W dalszej części posiedzenia Zarządu NTIE odbyła się dyskusja na temat organizacji
kongresów IE oraz pierwszego Kongresu Informatyki Ekonomicznej. Podstawowe
założenia organizacji kongresów informatyki ekonomicznej przedstawił Prezes NTIE,
prof. J. Gołuchowski.
I Kongres Informatyki Ekonomicznej odbędzie się w dniach 23-25 września 2015 r. na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Kongres Informatyki Ekonomicznej odbędzie się pod auspicjami Naukowego
Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE). Głównym celem Kongresu jest
promowanie idei informatyki ekonomicznej w środowisku akademickim i biznesowym.
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Równie ważna jest integracja obu tych środowisk, wskazanie jak środowisko
akademickie może wspierać biznes i odwrotnie.
W roku 2015 głównym organizatorem I Kongresu Informatyki Ekonomicznej będzie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, status organizatora Kongresu otrzymały
uczelnie tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz Uniwersytet Warszawski.
Organizacją wspierającą Kongres Informatyki Ekonomicznej będzie Oddział Katowicki
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Urząd Miasta Zawiercie.
Zarząd NTIE przyjął, że Kongres Informatyki Ekonomicznej będzie odbywał się co dwa
lata. Główny organizator Kongresu będzie wybierany w drodze konkursu. Wyboru
dokona Komitet Sterujący Kongresu, w skład którego wchodzi Zarząd NTIE oraz
Przewodniczący i Wice-Przewodniczący Rady Naukowej NTIE.
Zasadnicza odpowiedzialność (i ryzyko) spoczywać będzie na głównym organizatorze
Kongresu.
By sprostać tym wyzwaniom konieczna jest silna promocja Kongresu przez uczelnie
przyjmujące obowiązki organizatorów. Ważne jest uzyskanie wsparcia władz
rektorskich tych uczelni. Należy sądzić, że władze uczelni ustosunkują się pozytywnie do
idei Kongresu Informatyki Ekonomicznej.
W działalności statutowej NTIE mieszczą się wydarzeniami tj. Konsorcjum Doktoranckie
i wręczenie dyplomów laureatom Konkursu Prac Dyplomowych NTIE. Zarząd NTIE
uznał je za konieczne wydarzenia towarzyszące obradom Kongresu.
W trakcie Kongresu Informatyki Ekonomicznej planowane jest Walne Zebranie
członków NTIE, sprawozdania Komisji i wybory nowych władz NTIE, odbędzie się
również kilka głosowań dotyczących niezbędnych zmian w Statucie NTIE (np.
wprowadzenie zapisu, że kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata, oraz zapisu
dotyczącego Walnego Zebrania członków). Głosowanie nad zmianami w Statucie
odbędzie się przed wyborami nowych władz NTIE. W trakcie Walnego Zebrania
odbędzie się również dyskusja nad podniesieniem wysokości składek członków NTIE.
W trakcie posiedzenia prof. W. Abramowicz zgłosił pomysł utworzenia czasopisma przy
NTIE. Pomysł wymaga jeszcze wielu działań i dyskusji. Na początek w czasopiśmie tym
mogłyby być publikowane autoreferaty prac doktorskich.
Zarząd NTIE podjął rozważania na temat działalności eksperckiej prowadzonej przez
członków NTIE. NTIE mogłoby stać się ciałem opiniodawczym, biorąc pod uwagę wiedzę
i doświadczenie członków NTIE. Informacje na temat ofert pracy eksperckiej dla
członków NTIE mogłyby być publikowane na portalu NTIE, ale jako informacje dostępne
tylko dla członków stowarzyszenia.
Małgorzata Pańkowska Sekretarz NTIE
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I Kongres Informatyki Ekonomicznej
Informatyka ekonomiczna
w nauce, gospodarce i administracji publicznej
23-25 września 2015 roku
Hotel Ostaniec, Podlesice k/Kroczyc
Od 40 lat informatyka ekonomiczna rozwija się w uczelniach ekonomicznych oraz
na wydziałach zarzadzania uniwersytetów. W bieżącym roku mija także 20 lat od
powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), integrującego
środowisko kształcących oraz prowadzących badania w obszarze informatyki
ekonomicznej. W tym jubileuszowym czasie NTIE postanowiło zorganizować pierwszy
Kongres Informatyki Ekonomicznej.
Inicjatorzy Kongresu stawiają sobie za zadanie propagowanie informatyki ekonomicznej
w środowisku akademickim, biznesowym, administracji państwowej i samorządowej,
a także prezentację dorobku wiodących ośrodków naukowych zajmujących się
informatyką ekonomiczną. Na pierwszym Kongresie planowane jest również ponowne
podjęcie dyskusji nad przedmiotem, zakresem oraz metodologią badań informatyki
ekonomicznej, w przekonaniu konieczności uzgodnienia i opublikowania memorandum
w tej sprawie.
Kongresowi towarzyszyć będzie Walny Zjazd członków NTIE oraz Konsorcjum
Doktoranckie.
Głównym organizatorem pierwszej edycji Kongresu jest Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. Kongres kontynuuje dorobek organizowanych wcześniej konferencji:
„Informatyka V Przyszłości”, „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym”,
„Creativity Support Systems” oraz „Systemy Wspomagania Organizacji”.
Współorganizatorami Kongresu są: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie. Zaangażowanie się w organizację i udział w Kongresie
w roli partnera zadeklarowało wiele ośrodków akademickich, m.in. Uniwersytet
w Białymstoku oraz SGGW, które dotychczas nie współpracowały z NTIE.

Zapraszamy organizatorów konferencji
informatyki ekonomicznej

podejmujących tematykę
do przyłączenia się do nas przy okazji organizacji kolejnych Kongresów.
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Organizatorzy
I Kongresu IE

Partnerzy
Kongresu

Komitet
programowy

Jerzy Gołuchowski –
Przewodniczący

Witold Abramowicz
Grzegorz Bartoszewicz
Andrzej Białas
Bolesław Borkowski
Andrzej Bytniewski
Witold Chmielarz
Beata Czarnacka-Chrobot
Jacek Cypryjański
Zygmunt Drążek
Dariusz Dziuba
Bogdan Andrzej Franczyk
Aldona FrączkiewiczWronka
Mariusz Grabowski
Michał Goliński
Zdzisław Hippe
Dorota Jelonek
Zygmunt Kamiński

Krzysztof Kania
Leszek Kiełtyka
Jerzy Kisielnicki
Andrzej Kobyliński
Jerzy Korczak
Marcin Kozak
Bernard Kubiak
Paweł Lula
Leszek Maciaszek
Andrzej Małachowski
Małgorzata Nycz
Wojciech Olejniczak
Antoni Niederliński
Marian
Niedźwiedziński
Antoni Nowakowski
Adam Nowicki
Celina Olszak

Mieczysław Owoc
Joanna Paliszkiewicz
Małgorzata Pańkowska
Zbigniew Pastuszak
Kazimierz Ryć
Hanna Saryusz-Wolska
Nina Siemieniuk
Jean Dominique Seroen
Jadwiga SobieskaKarpińska
Andrzej Sobczak
Piotr Soja
Zdzisław Szyjewski
Jacek Unold
Stanisław Wrycza
Janusz Wielki
Ewa Ziemba
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Komitet
organizacyjny

Tematyka

Edyta Abramek
Marcin Baron
Agnieszka Barszczewska
Barbara Filipczyk
Mariusz Grabowski



Maria Smolarek
Piotr Tworek
Joanna Wójcik
Bogna Zacny

Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów
społecznościowych
Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji
biznesu i administracji
Internet w działalności organizacji (e-administracja, e-biznes,
e-learning, e-zdrowie)
Komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji
Metody badań informatyki ekonomicznej
Podejścia do tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych
Systemy wspomagania kreatywności
Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją
Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
Zarządzanie w inteligentnym mieście










Publikacje

Katarzyna Jasińska
Anna Losa Jonczyk
Małgorzata Pańkowska
Tomasz Parys
Teresa Porębska-Miąc

Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą opublikowane
w monografiach lub czasopismach.
Monografie
Informatyka V Przyszłości




Monografia pokonferencyjna
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW
4 pkt - rozdziały (20 tys. znaków) w języku polskim

Systemy Wspomagania Organizacji (SWO)



Monografia poświęcona Pamięci prof. Henryka Sroki Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
4 pkt - rozdziały (40 tys. znaków) w języku polskim

Czasopisma, m.in.
Zeszyty Naukowe Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach



7 pkt – artykuły (20 tys. znaków) w j. polskim i w j. angielskim
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/studiaekonomiczne-zeszyty-naukowe.html
Tematyka: Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym
Tematyka: Social Media & Creativity Support Systems
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Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie



6 pkt – artykuły (20 tys. znaków) w j. polskim i w j. angielskim
http://uekwww.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/administracja-i-innejednostki/pion-prorektora-ds-nauki/wydawnictwo-uek/zeszytynaukowe-uek.html

Polish Journal of Management Sciences
 7 pkt (indeks Scopus)
 http://www.pjms.zim.pcz.pl/home.html
e-Finanse



9 pkt , artykuły w j. angielskim, WSIiZ w Rzeszowie
http://www.e-finanse.com/

Barometr Regionalny



8 pkt, artykuły w j. angielskim, WSIiZ w Rzeszowie
http://br.wszia.edu.pl/

Kolejne możliwości publikacji wygłoszonych referatów będziemy sygnalizować
na bieżąco po sfinalizowaniu uzgodnień z wydawcami.

Ważne daty

Opłaty

30 kwietnia 2015 r.

przesłanie zgłoszenia uczestnictwa
wraz z tytułem referatu i jego streszczeniem

1 czerwca 2015 r.

przesłanie pełnego tekstu artykułu

30 lipca 2015 r.

informacje o akceptacji artykułu

1 września 2015 r.

wniesienie opłaty konferencyjnej

23-25 września 2015 r.

Kongres Informatyki Ekonomicznej

1 100 zł

wygłoszenie i publikacja jednego artykułu, zakwaterowanie,
wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących
(członkowie NTIE 1000zł)

550 zł

wygłoszenie i publikacja jednego artykułu, pobyt jednodniowy
(członkowie NTIE 500zł)

500 zł

za drugą i kolejną publikację

550 zł

doktoranci udział w Konsorcjum Doktoranckim

Więcej informacji na stronie http://kie2015.ue.katowice.pl/

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach
Numer konta: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: KIE 2015 (imię i nazwisko)
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Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Inżynierii Wiedzy
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice, tel. +48 32257-7295
e-mail: kie2015@ue.katowice.pl
strona internetowa: http://kie2015.ue.katowice.pl/

Zgłoszenia rejestracyjnego wraz z tytułem artykułu i streszczeniem należy dokonać przez
formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej KIE
http://kie2015.ue.katowice.pl/
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Wspomnienie o Profesorze Henryku Sroce
„Non omnis moriar”
Horacy

W dniu 02.02.2015 roku zmarł Pan prof. zw. dr hab. Henryk Sroka. Pozostawił
pogrążoną w smutku i żałobie najbliższą Rodzinę, przyjaciół, współpracowników oraz
studentów. Ceremonia pogrzebu odbyła się w dniu 06.02.2015 roku na Cmentarzu
Komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej. W uroczystości uczestniczyli licznie
zgromadzeni przedstawiciele najwyższych władz uczelni wyższych z Katowic, a także
profesorowie i pracownicy uczelni i ośrodków badawczych z całego kraju, m.in.
z Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Gliwic i innych. W mowie pożegnalnej niezwykle
poruszająco zabrali głos przyjaciele i współpracownicy Pana Profesora z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu.
Profesor Henryk Sroka urodził się 09.06.1939 roku w Dziewkach koło Siewierza. Po
ukończeniu edukacji szkolnej rozpoczął studia we Wrocławiu. W 1963 roku uzyskał
tytuł magistra na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Po studiach podjął pracę we Wrocławskich Zakładach Elektrycznych „ELWRO”
we Wrocławiu na stanowisku Kierownika Zespołu Programowania, gdzie zajmował się
opracowaniem podstawowego oprogramowania komputerów ODRA i systemu
programów do metody PERT. W latach 1965 – 1968 był Głównym Projektantem,
a następnie kierownikiem Działu Programowania i Projektowania Systemów
Informatycznych Zarządzania w Zakładach Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO
w Katowicach. W latach 1968 – 1975 pracował w Centrali Handlowej Metali
Nieżelaznych w Katowicach i pełnił funkcję m.in. Głównego Projektanta Zintegrowanych
Systemów Informatycznych Zarządzania w Biurze Projektów Metali Nieżelaznych
„BIPROMET” w Katowicach. Profesor Henryk Sroka wraz z zespołem opracował
i wdrożył w latach 1965 – 1984 około 100 projektów oprogramowania systemów,
ekspertyz systemów informatycznych zarządzania w różnych dziedzinach gospodarki,
głównie w przemyśle, dystrybucji i biurach projektowych.
W 1984 roku Profesor Henryk Sroka został Kierownikiem Katedry Informatyki
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, z którą był związany ponad 30 lat.
Zainteresowania naukowe Profesora Henryka Sroki od zawsze skupiały się wokół nowej
dziedziny nauki informatyki, a także zarządzania. W polskiej nauce zapisał się jako
twórca podstaw budowy i wdrażania systemów wspomagania decyzji. Niewątpliwie
przyczyniły się do tego studia – najpierw w dziedzinie nauk ścisłych, a następnie nauk
ekonomicznych.
Profesor Henryk Sroka traktował Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego,
potem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jako swoją Alma Mater. Był
zatrudniony w Katedrze Informatyki, którą tworzył i rozwijał, kierował młodymi
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pracownikami i prowadził badania naukowe. W 1979 roku Henryk Sroka uzyskał
stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. W 1987 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie
w 1990 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1995 roku objął stanowisko
profesora tytularnego, a w 1999 roku otrzymał z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy tytuł
profesora zwyczajnego.
Profesor Henryk Sroka zostanie zapamiętany jako przedstawiciel i promotor polskiej
nauki i szkolnictwa wyższego, wykładowca, nieoceniony współpracownik, nauczyciel,
erudyta i mówca, przyjaciel studentów, kierownik i lider w Katedrach Informatyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
im. W. Korfantego w Katowicach oraz wieloletni profesor na Politechnice Śląskiej
i innych uczelniach wyższych Górnego Śląska.
Profesor Henryk Sroka był zaangażowany w działalność towarzystw naukowych,
głównie Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) oraz Towarzystwa
Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) i Polskiego Towarzystwa Zarządzania
Produkcją (PTZP). Aktywnie angażował się również w promowanie polskiej nauki
organizując wraz ze swoimi współpracownikami konferencje naukowe (SWO, i inne)
i uczestnicząc w wielu konferencjach organizowanych w innych ośrodkach naukowych
w kraju i zagranicą. Brał udział w stażach naukowych, m.in. na Uniwersytetach
w Japonii, tj. Osaka University, Tohoku University (Sendaj), Tokyo University, a także na
uniwersytetach i ośrodkach badawczych w USA, Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii,
Danii, Szwajcarii, Szwecji, Australii, Rosji, na Ukrainie, w Czechach, na Węgrzech i na
Słowacji, w Irlandii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i we Francji. Jednocześnie Pan
Profesor pełnił funkcje w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, był ekspertem Komitetu
Badań Naukowych, członkiem Rad Wydziałów: Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach (wcześniej Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego), Politechniki
Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Politechniki Częstochowskiej, GWSH
w Katowicach, ŚWSZ w Katowicach, a także członkiem Rad Naukowych Polskiej
Akademii Nauk. Za swoje osiągnięcia Pan Profesor został odznaczony m.in. Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i był wielokrotnie
nagradzany przez Władze Rektorskie uczelni wyższych i Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu.
W swoim środowisku pracy zostanie zapamiętany jako wieloletni szef, przyjaciel,
wykładowca, promotor, recenzent i opiekun prac naukowych, doktorskich
i habilitacyjnych, autor i redaktor monografii i prac badawczych. Zawsze uśmiechnięty,
życzliwy, optymista, był oddany pracy naukowej i dydaktycznej, a przy tym
nieprzerwanie motywujący innych do pracy i samorozwoju. A prywatnie – organizator
i społecznik, działacz w wielu stowarzyszeniach, krytyczny obserwator życia
publicznego i gospodarczego w kraju i na świecie, a także sportowiec i kibic, koneser
kultury i sztuki, podróżnik wrażliwy na piękno otaczającego świata, pasjonat fotografii
i motoryzacji, zafascynowany nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
W słowie pożegnania podczas niezwykle osobistej ceremonii pogrzebu przytoczono
znaną sentencję Horacego: „Non omnis moriar” („Nie wszystek umrę”). Wskazano tym
samym na Dziedzictwo Pana Profesora. Podkreślono przy tym fakt autorstwa
niezliczonych prac naukowych, projektów badawczych, napisanych i zredagowanych
książek, monografii i innych publikacji naukowych jako nieoceniony wkład Profesora
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w rozwój polskiej nauki w dziedzinie informatyki i zarządzania, a także podkreślono
jako istotną część Dziedzictwa Pana Profesora osoby jego wychowanków:
wypromowanych profesorów i doktorów oraz magistrów, inżynierów i licencjatów,
pełniących obecnie ważne funkcje i zajmujących wysokie stanowiska w nauce
i gospodarce.
Pan Profesor – ambitny, obowiązkowy, pracowity – był wzorem dla wielu naukowców,
a także studentów. Starał się zarażać swoim optymizmem przyjaciół i kolegów z uczelni.
Jego doświadczenie i ogromna wiedza stanowiły dla nich niedościgniony wzór. Potrafił
zintegrować środowiska naukowe zajmujące się informatyką ekonomiczną i położył
podwaliny tej dyscypliny naukowej. Podkreślał zawsze rolę informatyki ekonomicznej
i systemów informatycznych zarządzania dla rozwoju organizacji i zarządzania
w gospodarce Regionu Górnego Śląska oraz całego kraju i świata. Wśród specjalistów
informatyki ekonomicznej Profesor Henryk Sroka cieszył się szacunkiem i wysokim
autorytetem.

Cześć Jego Pamięci!

Pogrążeni w żałobie
Pracownicy Katedry Informatyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Katowice, 09. lutego 2015 roku
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Komunikaty
BIS 2015 - preferencyjne warunki opłat dla członków NTIE
Organizatorzy Konferencji Business Information Systems http://bis.kie.ue.poznan.pl/bis2015/
określili specjalne, preferencyjne opłaty za uczestnictwo w tegorocznej konferencji Business
Information Systems (BIS), które przygotowano specjalnie dla członków NTIE.
Uczestnictwo z referatem: -15%, tzn.:




380 EUR (do 15 maja),
410 EUR (do 21 czerwca),
440 EUR (po 21 czerwca).

Opłata obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji oraz możliwość opublikowania jednego
artykułu, przyjętego na jeden z warsztatów organizowanych przy BIS.
Uczestnictwo bez referatu: -50%, tzn.:




225 EUR (do 15 maja),
240 EUR (do 21 czerwca),
260 EUR (po 21 czerwca).

Opłata obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji, bez możliwości publikacji.
Obecnie przyjmowane są zgłoszenia referatów na warsztaty organizowane przy BIS. Lista
warsztatów znajduje się na stronie: http://bis.kie.ue.poznan.pl/bis2015/workshops/.
Publikacje z warsztatów zostaną opublikowane w serii wydawnictwa Springer, LNBIP.
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Udział członków Zarządu NTIE w obchodach
VII Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

W dniu 25 lutego 2015 roku Członkowie Zarządu NTIE wzięli udział w obchodach VII
Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, organizowanych pod hasłem
„Programujmy przyszłość – naszą”, podczas których przedstawiono wizję działalności
nowo wybudowanego Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych.
W części konferencyjnej obchodów VII Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Zarząd NTIE miał okazję do wysłuchania wystąpień m.in.:


Marka Tłaczała z IBM we Wrocławiu nt. "Technologia e-usług się zmienia. Jak
wykorzystamy tą chwilę?



prof. dr hab. Witolda Abramowicza pt. „Ekonomia, informatyka i matematyka na
usługach administracji publicznej, gospodarki i jednostki”



prof. dr hab. inż. Wojciech Cellarego pt. „Logika dominacji e-usług”.
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Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz Wydział
Informatyki i Gospodarki UE w Poznaniu beneficjentami
dofinasowania w ramach dotacji projakościowej

W dniu 16 marca br. została opublikowana lista podstawowych jednostek
organizacyjnych uczelni, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach
podmiotowej dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
Podstawą wyboru jest załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania
podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych (Dz. U. poz. 159).
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Analiz Ekonomicznych oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej są beneficjentami dofinasowania w ramach dotacji projakościowej
przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotacja została
przyznana na lata 2015 – 2017. Kolegium Analiz Ekonomicznych dostało dotację na
prowadzenie kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, a Wydział
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej dla kierunku informatyka i ekonometria.
Przyznanie dotacji projakościowej nastąpiło w wyniku spełnienia przez podstawowe
jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych następujących kryteriów:
1. Prowadzenie kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji
Akredytacyjnej (PKA) w ramach oceny programowej w latach 2012–2014.
2. Posiadanie kategorii naukowej A+ oraz A.

NITE z przyjemnością odnotowuje przyznanie tych dotacji, ponieważ na wszystkie
kierunki prowadzone na polskich uczelniach, przyznano tylko 20 dotacji. Zespoły
prowadzące oba kierunki bardzo intensywnie uczestniczą w pracach naszego
Towarzystwa.
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Call for Papers: 12th European, Mediterranean and Middle
Eastern Conference on Information Systems
EMCIS2015 - Athens, Greece

01 - 02 June 2015

European, Mediterranean and Middle Eastern Conference
on Information Systems (EMCIS) is an annual research
event addressing the IS discipline with regional as well as
global perspective. EMCIS has successfully helped bringing
together researchers from around the world in a friendly
atmosphere conducted to free exchange of innovative ideas. EMCIS was founded in 2004
by Brunel University research Group ISEing and it is an annual event. This year is
organised by University of Piraeus and Brunel University. A number of respected
collaborations were made with different local universities across the destinations
chosen each year and EMCIS still proves to attract many further partnerships.
EMCIS2015 invites submissions to the following conference tracks:


Big Data and Analytics
http://emcis.eu/big-data-analytics/



Cloud Computing
http://emcis.eu/cloud-computing/



Digital Services, Social Media and Digital Collaboration
http://emcis.eu/digitalservices_socialmedia/



e-Government
http://emcis.eu/e_government/



Enterprise Systems
http://emcis.eu/enterprise-systems/



Green Information Systems
http://emcis.eu/green-information-systems/



Healthcare Information Systems
http://emcis.eu/healthcare-information-systems/



Management and Organisational Issues in Information Systems
http://emcis.eu/management/



Innovative Research Projects
http://emcis.eu/track-on-innov%E2%80%A6earch-projects/



Security and Privacy Protection for Information Systems
http://emcis.eu/securityandprivacy/



Supply Chain Management
http://emcis.eu/supply-chain-management/

Important Dates






Submission Deadline:
Notification of Acceptance:
Camera Ready Submission:
Early Registration Deadline:
Conference Dates:

27/03/2015
15/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
01-02/06/2015

Communication:
Conference website: www.e mcis.eu
For more information please contact info@emcis.eu
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Sprawy członkowskie
Składki
Przypominamy, że wpisowe to 50 zł a roczna składka członkowska NTIE wynosi
30 zł, (dla studentów 15 zł). Prosimy o uregulowanie należności dokonując wpłat na
konto:
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
ING Bank Śląski SA Oddział 0/Katowice
ul Mickiewicza 3
40-092 Katowice
Nr Konta: 57 1050 1214 1000 0023 4356 2829

W sprawach finansowych prosimy zgłaszać się do
dr Edyty Abramek Skarbnika NTIE

edyta.abramek@ue.katowice.pl

Zaproszenie do współpracy
Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji
Biuletynu. Teksty w wersji elektronicznej można nadsyłać na adres:

ntie@ue.katowice.pl
Następne wydanie Biuletynu w czerwcu

2015 r.
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