




POŻEGNANIE  ......................................................................................... 4
Odeszła prof. Kornelia Karcz  .......................................................................... 4

JUBILEUSZ AE W KATOWICACH  ....................................................... 5
Bp Stanisław Adamski dla WSNSG................................................................... 5
Danuta Hübner: Jakiej Europy potrzebujemy? ............................................... 9

WYDARZENIA  ........................................................................................ 14
Budowanie związków z klientami na rynku business to business ................ 14
Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – METODY 2006 ........................ 17
Czwarty „Przegląd specjalności” Wydziału Zarządzania ............................... 18
Spotkanie z książką zagraniczną ....................................................................... 19
Studia... i co dalej? .............................................................................................. 20
Ekstremalne zmagania – Jubileusz 70-lecia Akademii Ekonomicznej
w Katowicach ..................................................................................................... 21
Europejska debata nt. polityki i programów wsparcia MŚP .......................... 23

ZJAZD ABSOLWENTÓW  ...................................................................... 24
Szczęście i nieszczęście studiowania w ciekawych czasach .......................... 24
Świat podano nam w pigułce ............................................................................ 25
Nauczyłem się organizacji i  pokonywania problemów ................................. 26
Powinniśmy życzyć sobie ambicji ..................................................................... 28
Uczelnia „międzynarodowej rzeczywistości” ................................................. 29
Wiedza pozostała we mnie do dziś .................................................................. 30
Byłam w „kolebce marketingu” ........................................................................ 31

NASZE SPRAWY  .................................................................................... 32
Sprawność fizyczna studentek I roku Akademii.
Raport z badań w latach 2003-2006 ................................................................ 32
Nowe wydanie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) ............. 34

AKTUALNOŚCI   ..................................................................................... 35
Senat .................................................................................................................... 35
Rady Wydziałów ................................................................................................. 36
Profesury ............................................................................................................. 40
Habilitacje ........................................................................................................... 40
Doktoraty ........................................................................................................... 41
Zarządzenia rektora .......................................................................................... 42
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich .................................... 43
Krótko ................................................................................................................. 44
Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich ............................ 45
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich ............................................ 45
Fundacja Rektorów Polskich ............................................................................. 46

WYDAWNICTWO  .................................................................................. 47
Szczęśliwa 13. XIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej.
Nagroda dla Wydawnictwa AE Katowice........................................................ 47
Nowości wydawnicze ........................................................................................ 49

Spis treściSpis treści
AE Forum

Biuletyn Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

nr XXI-XXII, czerwiec 2007

Adres redakcji
Akademia Ekonomiczna im. Karola

Adamieckiego w Katowicach
Biuro Rektorskie

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
telefon: 032 2577100

faks: 032 2577113
e-mail: rektorat@ae.katowice.pl

Redaktor naczelny
Marcin Baron

Redaguje zespół
Maria Gojna

Jadwiga Popławska-Mszyca
Sylwia Szulik

Projekt okładki
Magdalena Zych

Opracowanie graficzne i skład
Marcin Strzelczyk

Zdjęcia
Marcin Baron, Krzysztof Balewicz,

Marcin Strzelczyk, materiały
archiwalne autorów tekstów

Druk
STUDIO  Jeden s.c.

Numer zamknięto
20 maja 2007

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian
redakcyjnych w nadesłanych

tekstach. Redakcja nie zwraca
materiałów niezamówionych.

Materiały nadesłane
publikowane są nieodpłatnie.

ISSN 1731-075X

Bezpłatny materiał promocyjny
Akademii Ekonomicznej w Katowicach



4

POŻEGNANIEPOŻEGNANIE

OdeszłaOdeszłaOdeszłaOdeszłaOdeszła
prof. Kornelia Karczprof. Kornelia Karczprof. Kornelia Karczprof. Kornelia Karczprof. Kornelia Karcz

Jednak bliskie Jej były nie tylko sprawy Katedry, lecz
równie mocno angażowała się w szeroko rozumiany roz-
wój Uczelni. Z oddaniem pełniła funkcję prodziekana Wy-
działu Zarządzania ds. Nauki. Wiele serca włożyła w roz-
wój kształcenia w języku angielskim. To dzięki jej ciężkiej
pracy powstała jakże unikatowa kilka lat temu „ścieżka
angielska”, następnie przekształcona w naszą pierwszą
anglojęzyczną specjalność „International Business”.

Była członkinią Rady Programowej Sieci Szkół Wy-
ższych PRIME, Międzynarodowego Komitetu Pilotażowe-
go Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej i Komitetu Redak-
cyjnego Zeszytów Polsko-Francuskich wydawanych przez
uniwersytet w Grenoble. Prowadziła wykłady w Finlandii
i Francji. Pokazywała swoim uczniom, jak czerpać ze
skarbnicy międzynarodowej współpracy naukowej i dy-
daktycznej. Wszyscy tak wiele się od Niej uczyliśmy.

Pójdziemy dalej Jej śladami. Po ścieżkach, które nam
pokazała. By dojść w te miejsca, które Ona sobie wyma-
rzyła. Żal tylko, że pójdziemy bez Niej.

Żegnamy dziś z wielkim żalem i smutkiem Panią Pro-
fesor Kornelię Karcz. Choć przez ostatnie dwa lata naszy-
mi myślami, modlitwami i obecnością towarzyszyliśmy Jej
w cierpieniu i chorobie, to jednak wiadomość o Jej śmier-
ci nadeszła do nas jakby znienacka. Tak niespodziewana,
tak bardzo nieoczekiwana.

Odeszła od nas w wieku, w jakim naukowiec wzbija
się na wyżyny swoich zdolności i umiejętności. Wystar-
czająco dojrzałym, by być zdolnym do naukowej refleksji
i wystarczająco młodym, by podejmować nowe wyzwa-
nia, szukać nowych dróg, inspirować młodych ludzi. Ode-
szła od nas zbyt wcześnie. Zdecydowanie zbyt wcześnie.

Śmierć Pani Profesor zabrała nam Przyjaciółkę, Kole-
żankę, Mistrzynię. Kto choć raz zaznał ciepła Jej osobo-
wości, komu choć raz udzieliła swojej zawsze życzliwej
rady, z kim choć raz podzieliła się swym nieustającym
optymizmem, kto choć raz wdał się z Nią w naukowy dia-
log… ten nigdy nie zapomni Jej Osoby, Osoby, która ca-
łym swym życiem dawała przykład postawy światłego
naukowca i odpowiedzialnego wychowawcy.

Pani Profesor Kornelia Karcz była prawdziwą amba-
sadorką naszej Almae Matris w świecie. Absolwentka Wy-
działu Handlu, Transportu i Usług – kierunku organizacja
i ekonomika handlu zagranicznego z 1980 roku. Szybko
pięła się po stopniach kariery naukowej, uzyskując dok-
torat, habilitację i tytuł profesorski. Kierowała Zakładem
międzynarodowych badań rynku i konsumpcji, Katedry
badań rynkowych i marketingowych. Tam wychowała sze-
rokie grono młodych adeptów marketingu – Jej studen-
tów i doktorantów. Tam kierowała licznymi krajowych
i międzynarodowymi programami badawczymi z zakresu
marketingu. Tam tworzyła i inspirowała uznane w kraju
i poza granicami prace naukowe i pozycje książkowe. Na
zagadnienia marketingu spoglądała niezwykle nowocze-
śnie – kontekst międzynarodowy, międzykulturowy, In-
ternet, globalizacja, kapitał relacji – z tymi zagadnienia-
mi starała się zmierzyć w swoich rozważaniach. Zawsze
z pełnym powodzeniem.

OdeszłaOdeszłaOdeszłaOdeszłaOdeszła
prof. Kornelia Karczprof. Kornelia Karczprof. Kornelia Karczprof. Kornelia Karczprof. Kornelia Karcz
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Wiadomo, że biskup katowicki Stanisław Adamski (1875-
1967), jako jedna z najważniejszych osób w województwie ślą-
skim, był w latach 1936-1939 w składzie Kuratorium Towa-
rzystwa Popierania Wyższych Studiów Nauk Społeczno-Gospo-
darczych, przy czym funkcję tę zwykło się traktować jako typo-
wo tytularną. Wypadało przecież mieć ważne osobistości wśród
zwolenników założenia szkoły wyższej na Górnym Śląsku. Ale
z biskupem Adamskim było inaczej. Obecność w Kuratorium
nie była dla niego nowością po doświadczeniach poznańskich.
W latach 1927-1930 przewodniczył bowiem pracom Kurato-
rium Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu, uczelni wyższej
o 3-letnim programie kształcenia. Jednak nie tylko dlatego
z uwagą i troską reagował na zapytania i oczekiwania, jakie pod
jego adresem entuzjaści katowickiej uczelni kierowali. Miał we-
wnętrzne przekonanie o potrzebie kształcenia w zakresie go-
spodarczym i społecznym. Starał się być przydatny nie tylko
z racji użyczonego nazwiska – gdy nie mógł osobiście uczestni-
czyć w zwoływanych spotkaniach, zawsze wysyłał delegata.
Wszystkie, a przynajmniej większość przedstawianych w dal-
szej części artykułu faktów nie była dotąd znana. Dzięki odna-
lezionym materiałom w Archiwum Archidiecezjalnym w Kato-
wicach, jeszcze jedna karta z początków funkcjonowania na-
szej Almae Matris mogła zostać odkryta.

W trakcie zakładania Studium

Na zebranie konstytuujące Towarzystwo Popierania Wy-
ższych Studiów Nauk Społeczno-Gospodarczych 27 paździer-
nika 1936 został zaproszony, ale z powodu wcześniej zaplano-
wanego wyjazdu do Poznania nie mógł przybyć. Wysłał ks. pra-
łata dr. Emila Szramka (1887-1942), przekazując pakiet otrzy-
manych materiałów. Były to: plan wykładów z propozycją ob-
sady, raport o wyższym szkolnictwie ekonomicznym w Anglii,
Niemczech, Belgii i Polsce,  zasady organizacji wyższej uczelni
w Katowicach oraz rozbudowany program wykładów na dal-
sze lata. Skądinąd wiemy, że najpilniejszym celem było ustale-
nie programu nauczania na pierwszym roku. Jak można odczy-
tać w odręcznym zaleceniu, ks. prałat Szramek otrzymał wolną
rękę w reprezentowaniu biskupa katowickiego odnośnie do pro-
blemów Studium. Sam był gorącym orędownikiem i wybitnym
krzewicielem spraw naukowych na Śląsku, ale wobec założenia
WSNSG pozostał obojętnym. W wydanym w 1938 roku 6 to-
mie Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, w kro-
nice wydarzeń nie znalazła się nawet wzmianka o powstaniu
Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Może

powołane Towarzystwo Popierania Wyższych Studiów Nauk
Społeczno-Gospodarczych uznał za konkurencję wobec Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, którym kierował? Może
zajmowanie się tematyką zarządzania przemysłem i administro-
wania instytucjami publicznymi było obce jego wizji szerzenia
nauki na Śląsku? Na pewno wykluczyć za to można hipotezę,
że nie wiedział o założeniu Studium. O wspomnianym zebra-
niu nie pozostała jednak żadna jego pisemna relacja lub ocena,
a przynajmniej takowa się nie zachowała.

7 grudnia 1936 roku, a więc cztery dni po akceptacji przez
ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego utworze-
nia WSNSG w Katowicach, jego pomysłodawca i organizator
dr Józef Lisak (1902-1984) przesłał na ręce ks. biskupa Adam-
skiego dalsze materiały: zmodyfikowany program 3-letniego
kształcenia ujęty w grupy przedmiotów, odbitkę pisma Towa-
rzystwa Popierania Wyższych Studiów Nauk Społeczno-Gospo-
darczych skierowanego do przedsiębiorstw, by przyjęły status
członka zwyczajnego (i tym samym wsparły zasoby finansowe
Studium), statut wspomnianego Towarzystwa oraz projekt sta-
tutu dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych.
Prawdopodobnie wszyscy członkowie Kuratorium otrzymali taki
zestaw dokumentów.

Etyka w WSNSG – poszukiwanie

Czymś zgoła nieoczekiwanym okazały się konsekwencje do-
starczenia ks. biskupowi kolejnych partii materiałów. Pismo
przewodnie nosi datę 17 lutego 1937. Wystosował je dr J. Li-
sak, a dotyczyło programów naukowych i zaczynało się słowa-
mi „Zgodnie z Jego życzeniem”, czyli program nauczania szcze-
gólnie interesował ks. ordynariusza. Załączone zostały kolejne
wersje programów ułożonych w grupy tematyczne, osobno dla
Wydziału Organizacji Przemysłowej oraz dla przyszłego Wy-
działu Administracji Publicznej. Obydwa programy w grupie
przedmiotów ogólnych na pierwszym miejscu miały wyszcze-
gólnioną etykę. Pismo przewodnie dr Lisak kończył jak nastę-
puje: „dołożę wszelkich starań, aby przedmiot umieszczony na
pierwszym miejscu programu, a który osobiście uważam bodaj
za najważniejszy, pozostał niezmieniony w programie, który
stanie się obowiązującym”. Ujął tym Jego Ekscelencję niepo-
miernie. Od tej chwili bp Adamski stał się czynnikiem spraw-
czym wprowadzenia tego zamiaru w życie. Odpowiadając dy-
rektorowi Studium pismem z 20 lutego 1937, programy uznał
za „zajmujące, a wprowadzenie etyki do zespołu wykładów
przyczyni się do zbliżenia teorii do życia i praktycznych warun-
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ków”. Wszczął poszukiwania odpowiedniego wykładowcy tego
przedmiotu. Nieco ponad miesiąc później, 27 marca 1937 in-
formował dr. Lisaka, że „będzie mógł wskazać osobę do tego
zupełnie odpowiednią”. Tymczasem bowiem biskup ordyna-
riusz dokonał myślowego przeglądu kadr mu podległych i wy-
bór padł na 2 kandydatów, młodych księży, obydwu mocno
angażujących się w liczne obowiązki, w dużej mierze formacyj-
ne i charytatywne. Kandydatami bpa Adamskiego na pierwszych
wykładowców etyki w WSNSG byli: ks. dr Bolesław Kominek
(1903-1974) oraz ks. dr Teodor Krząkała (1907-1979), oby-
dwaj po studiach teologicznych w Krakowie oraz doktoratach
z filozofii uzyskanych w paryskim Instytucie Katolickim. Pierw-
szy z nich w końcu lat 30. kierował Akcją Katolicką na Górnym
Śląsku, drugi dyrektorował Związkowi Dobroczynności „Cari-
tas” okręgu katowickiego. Obciążeni duszpasterskimi i kurial-
nymi obowiązkami, nie byli z pewnością zachwyceni kolejnym
zadaniem, w dodatku pracochłonnym w przygotowaniu. Ks. Ko-
minek w odpowiedzi na propozycję odręcznie pisał: „W. Eks-
celencjo! W razie braku lepszego prelegenta, byłbym gotów
objąć wykłady z etyki, które trzeba dostosować do całości pro-
gramu. Doktorat z filozofii teoretycznej oraz licencjat z kato-
lickiej nauki społecznej byłyby należytą i wystarczającą pod-
stawą. Trzeba by jednak wykłady dobrze przygotować”. Na-
uczania etyki jesienią 1937 roku nie zrealizowano. Wiosną tegoż
roku musiały zaistnieć jakieś przeszkody, a nawet sprzeciwy,
gdyż wobec tej bliżej nieznanej sytuacji stanowczy głos zabrał
bp Stanisław Adamski.

O etykę w WSNSG – uzasadnienie

Stanowisko wyrażone zostało w piśmie bpa ordynariusza
z 28 maja 1937 do zarządu Wyższego Studium Nauk Społecz-
no-Gospodarczych jako reakcja na zapytanie o opinię odno-
śnie do wciąż dopracowywanego programu dla Wydziału Or-
ganizacji Przemysłowej. Praktycznie adresatem była Komisja
Naukowa, gdyż Studium oprócz dyrektora nie posiadało zarzą-
du. Bezpośrednim impulsem był jednak fakt, że w przesłanej
wersji programu – wbrew zapewnieniom Lisaka – ani etyki ogól-
nej, ani zawodowej nie było. Na to bp Adamski jako członek
Kuratorium przystać nie mógł. Uzasadnienie czerpał ze swoje-
go ogromnego doświadczenia gospodarczego, które stało się
jego udziałem tak w czasach pruskich, jak i w Polsce niepodle-
głej. Zanim został w 1930 roku mianowany biskupem katowic-
kim, zasłynął w Wielkopolsce jako katolicki działacz społeczny
i gospodarczy, nabierając przy tym przekonania, że wiele zła
bierze się z braku zasad etycznych w praktycznym działaniu.
„Z zagadnieniem tym stykałem się już przed wojną zarówno
jako patron największej ekonomicznej i finansowej siły polskiej
pod zaborem pruskim – spółdzielczości, jak i później po woj-
nie, gdy stałem na czele Unii Związków Spółdzielczych w Pol-
sce, a na koniec w charakterze kierownika i członka Rad Nad-
zorczych całego szeregu wielkich przedsiębiorstw polskich.
Wszędzie w praktyce zauważyć było można, że przemysł i ku-
piectwo w wysokim stopniu narażone są na pokusy wprowa-
dzenia do swej działalności błędnych zasad etycznych, legalizu-
jąc tym sposobem pewne nieuczciwości w stosunkach gospo-
darczych i stwarzając tym samym rozbieżność moralności po-

wszechnej i zawodowej” – pisał we wprowadzeniu do uzasad-
nienia. Warto w środowisku ekonomistów przypomnieć nie-
zwykłą działalność młodego księdza Adamskiego. Od 1904 roku
był sekretarzem generalnym Związku Robotników Katolickich.
Założył i wydawał w latach 1904-1909 „Robotnika”. Był auto-
rem broszury instruktażowej Sposób zakładania towarzystw ro-
botników katolickich (Poznań 1907). Utworzył Związek Kobiet
Pracujących. W latach 1904-1907 pod nieobecność ks. dr. Kazi-
mierza Zimmermanna (1874-1925) był redaktorem „Ruchu
Chrześcijańsko-Społecznego”. Od 1906 roku został członkiem
patronatu Związku Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych,
a od 1911, po nagłej śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka (1849-
1910), jego patronem, czyli prezesem. Wydawał wtedy seryjny
Poradnik dla spółek (Poznań 1911-1921) W tymże roku objął
kierowanie wydawnictwem Księgarni św. Wojciecha, potem
przewodniczył jego radzie nadzorczej aż do 1927 roku. W la-
tach wojny światowej uratował kredyty spółdzielcze przed wy-
korzystaniem ich w niemieckiej gospodarce wojennej. W nie-
podległej Polsce był m.in. twórcą Unii Związków Spółdzielczych,
liczącej 750 tys. członków, kuratorem Banku Związku Spółek
Zarobkowych, członkiem rady nadzorczej Polskiej Krajowej
Kasy Pożyczkowej, członkiem Komitetu Organizacyjnego Ban-
ku Polskiego oraz współzałożycielem i członkiem Państwowej
Rady Spółdzielczej. Gdy w 1919 roku powstał Uniwersytet
w Poznaniu, w uznaniu zasług mianowany został profesorem
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honorowym Wydziału Ekonomiczno-Prawnego. Głosił homi-
lię podczas mszy św. inaugurującej Powszechną Wystawę Kra-
jową w 1929 roku. Znał problemy gospodarki i nie akceptował
nauk liberalnych, nie mówiąc o socjalizmie czy komunizmie.
Rozsiewały one truciznę moralną, która tkwiła w ludziach, dla-
tego ogłaszał potrzebę „nadejścia czasu katolików” (Nasz sto-
sunek do państwa. Katowice 1934, s. 40). Osobnym zagadnie-
niem była znacząca działalność polityczna ks. Adamskiego (ko-
misarz Naczelnej Rady Ludowej, stał na czele Dzielnicy Wiel-
kopolskiej, przywódca Chrześcijańskiej Demokracji, poseł i se-
nator RP) oraz wkład w nowe prądy w Kościele Polskim (Akcja
Katolicka, Misja Wewnętrzna).

Wielkie znaczenie przypisywał spółdzielczości „etycznie wy-
soko stojącej”, która wprowadziła do kupiectwa kanony mo-
ralne. Zresztą miał w tym względzie osobisty udział w postaci
wieloletniego doświadczenia, a plon tych działań zdawał się
powoli zadomawiać w kręgach polskiego biznesu. „Przez pracę
spółdzielczą i ogólnowychowawczą działalność gospodarczą
wprowadzone zostały do młodego kupiectwa polskiego zasady
uczciwości, stałych cen i etyki chrześcijańskiej”. Wtedy przed-
siębiorcy przekonali się, „że można być dobrym przemysłow-
cem i kupcem, a pozostać uczciwym człowiekiem. W naszej
dobie rozwiązanie zagadnienia etycznego w życiu gospodarczym
i kupieckim stanowić będzie o przyszłości Polski i jej trzecim
stanie”. Stąd już tylko krok do edukacji. „Wobec tego stanu
rzeczy” – pisał dalej – „nie mogę wyobrazić sobie kursów go-
spodarczych wysoko postawionych i mających stworzyć pod-
waliny umysłowe i zawodowe przyszłemu przemysłowcowi
i kupcowi bez oparcia o etykę i to etykę jednolitą, chrześcijańską,
która by się stała przewodnią myślą postępowania praktyczne-
go przemysłowca i kupca”. Dawał wyraz przekonaniu, że kwe-
stie etyczne studiującej młodzieży nie były obce. „Młodzież chce
i pragnie wiedzieć, co jest dobre, a co nie, co godziwym, a co
nie w pracy zawodowej i szuka jasnych odpowiedzi zdecydo-
wanej etyki także w dziedzinie gospodarczej i zawodowej. […]
Przeto jestem przeświadczony, że wprowadzenie etyki katolic-
kiej ogólnej i zawodowej do planu wykładów Wyższego Stu-
dium Nauk Społeczno-Gospodarczych jest koniecznym tego
planu uzupełnieniem” – zakończył. Nie wiadomo, jaki odzew
wywołało pismo biskupa ordynariusza. W każdym razie,  jesie-
nią 1937 wykładów z etyki jeszcze w WSNSG nie było, ale spra-
wa ponownie wypłynęła z początkiem semestru letniego roku
szkolnego 1937/1938. Jak się teraz może wydać – ze skutkiem
połowicznym. Program, wtedy po raz kolejny modyfikowany,
nie przewidywał wykładu z etyki, a jedynie z etyki zawodowej.

Etyka w WSNSG – nauczanie

Nawet ów zredukowany fragment etyki zaistniał tylko dzięki
pośrednictwu ks. bpa Adamskiego. Zrezygnował z wcześniej-
szego zamiaru powierzenia przedmiotu miejscowym kapłanom
ze względu na ich obciążenie bieżącą pracą. W wyniku rozmów
z dr. Lisakiem postanowił zwrócił się na zewnątrz. Adresatem
prośby był wybitny uczony krakowski ks. prof. dr Władysław
Wicher – dziekan Wydziału Teologicznego UJ. W liście z 1 mar-
ca 1938 ks. bp pisał: „W Katowicach istnieje Wyższe Studium
Nauk Społeczno-Gospodarczych, którego dyrektorem jest

P. dr Lisak, dobry katolik. Omawiałem z nim kwestię wprowa-
dzenia etyki do wykładów. Rzecz napotykała z początku na
trudności, dzisiaj jednak doniósł mi, że w najbliższym czasie
pragnie uruchomić dla słuchaczy I i II roku wykłady etyki za-
wodowej. […] Dyrektor prosi mnie o propozycję wykładowcy,
możliwie habilitowanego”. Na początek chodziło o pierwszo-
rocznych słuchaczy Wydziału Organizacji Przemysłowej, a od
roku następnego – także studentów Wydziału Administracji
Publicznej. W następnym liście, z 7 marca 1938, dodatkowo
ujawniał, że „zdobycie pozycji etycznej w tej instytucji było wy-
nikiem bardzo intensywnych starań dyrektora popartych prze-
ze mnie. […] Zależy mi na tym bardzo, żeby wykład objął do-
bry i głęboki wykładowca. Nie chciałbym do tego wciągać księ-
ży z diecezji, społeczników obarczonych bardzo licznymi pra-
cami, gdyż wiem, że nie mogliby mimo najlepszej woli studio-
wać rzeczy głębiej i dlatego bardzo pragnę, aby jeden z Profeso-
rów Uniwersytetu rzecz objął”. Mając wszystkie okoliczności
na uwadze, raz jeszcze prosił, „ażeby zechciał jak najlepszego
wyszukać wykładowcę, który by się w tej dziedzinie specjalizo-
wał, mając to na uwadze, że nie będzie jedynie chodziło o serię
wykładów, lecz o dziedzinę naukową”. W skrytości ks. bp li-
czył, że tym „jednym” będzie sam adresat, spełniający wszyst-
kie najśmielsze wymagania. Zresztą zdobył się na tę propozycję
w liście z 14 marca 1938, poprzedzając ją stosownym uzasad-
nieniem: „do wykładów ogólnych o etyce zawodowej byłby
raczej pożądany teolog, który silniej i jaśniej zdołałby uwy-
datnić etyczne podstawy. Nie teolog mógłby ulec w wyższej
mierze wpływom potrzeb zawodu i nie mając teologicznego
przygotowania naginać zasady. Sądzę zaś, że także w etyce za-
wodowej najważniejszą będzie kwestią postawić etyczne punk-
ty widzenia etyki katolickiej tak mocno, aby one bezwzględnie
stały się regulatorem pojęć w dziedzinie etyki zawodowej. Je-
stem przekonany – że najlepszym wykładowcą tego przedmio-
tu byłby Ksiądz Dziekan osobiście”. Ks. Władysław Wicher
(1888-1969) był wybitnym uczonym, autorem rozpraw histo-
ryczno-moralnych, np. X. Szymon Stanisław Makowski teolog
moralista polski z XVII w. (Kielce 1926) czy O. Marcina Śmi-
gleckiego T. J. traktat o lichwie i procentach (Lwów 1935), au-
torytetem w dziedzinie teologii moralnej. Jego imponujący pod-
ręcznik Podstawy teologii moralnej (Poznań-Warszawa-Lublin
1969) ukazał się wiele lat później w zupełnie już innych okolicz-
nościach. Ks. Dziekan obciążony był jednak nad wyraz i z żalem
musiał odmówić, motywując swe decyzje głównie krótkim ter-
minem oddania do druku podręcznika etyki dla liceów. Żad-
nych nowych zamówień nie przyjmował, ale oczekiwania nie
zawiódł. Po intensywnym rozpoznaniu środowiska (rozważana
była kandydatura prof. dr Szczęsnego Wachholza), wybór padł
na „doc. dr. Mariana Heizmana, wykładowcy filozofii UJ, któ-
ry przez 4 lata studiował teologię i był człowiekiem o zdecydo-
wanie katolickich poglądach” – pisał jakby usprawiedliwiająco
do ks. biskupa. Poza tym – dodawał – „był człowiekiem stosun-
kowo młodym i świetnym mówcą”. Ów na propozycję ks. dzie-
kana Wichra odpowiedział pozytywnie i ks. biskup Adamski
17 marca 1938 przekazał dyrektorowi Studium dr. Lisakowi
sprawę do operacyjnego załatwienia.

Dr Marian Heitzman (1899-1964) (w omawianej korespon-
dencji nazwisko pisane było jako Heizman), specjalizujący się
w filozofii epoki Renesansu, z habilitacją od 1929 roku, ale od
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1936 roku dopiero jako adiunkt etatowo ustabilizowany, do-
jeżdżał z wykładami z etyki zawodowej w ilości 10 godz. w se-
mestrze letnim roku szkolnego 1937/1938 oraz 1938/1939. Nie
zachował się scenariusz tego wykładu. Przedmiot nie miał ry-
goru egzaminacyjnego, zaś dr Heitzman, podobnie jak inni kon-
traktowi wykładowcy, otrzymywał gratyfikację w wysokości
20 zł za trzykwadransową godzinę oraz zwrot kosztów podró-
ży pociągiem pośpiesznym II klasy. Wbrew pozorom to ważna
wiadomość. Świadczy o możliwościach finansowych Studium.
W tym samym czasie także dojeżdżającym uniwersyteckim wy-
kładowcom Instytutu Pedagogicznego w Katowicach ofero-
wano pięciokrotnie wyższą stawkę, płatną z budżetu woje-
wódzkiego.

Pozyskanie dr. hab. Heitzmana do grona wykładowców
WSNSG było niewątpliwym sukcesem. Był jednym z pierwszych
wykładowców o wyłącznie akademickiej proweniencji, ale mimo
to, były jakieś pomówienia krążące wokół jego osoby. Nie wia-
domo jakie, choć można snuć domysły. Ks. biskup Adamski
chronił jednak swojego protegowanego, przedkładając swój osąd
najważniejszej osobie w województwie. W liście do ks. dzieka-
na Wichra z 1 lipca 1938 informował: „W sprawie P. Heizma-
na mówiłem z Wojewodą i zwróciłem mu uwagę na to, że się
pod nim kopie dołki. Dowiedziałem się nawet, kto ujemną opi-
nię powiedział i powiadomiłem o tym Wojewodę. Mam na-
dzieję, że sprawę się sparaliżuje”. Gdyby jednak trudności się
powtórzyły, zapewniał o ponownej interwencji, zaś ks. profe-
sorowi życzył „zdrowych wywczasów i dużo sił do Jego tak
pożytecznej i doskonałej działalności naukowej”. Interwencja
chyba okazała się skuteczna i nikczemna sprawa ucichła. Wiosną
1939 roku dr Heitzman dojeżdżał na zajęcia wraz z innym no-
wym wykładowcą z Krakowa, którym był dr praw Adam Vetu-
lani (1901-1976), głoszący historię ustroju Polski. Wykłady oby-
dwu były otwarte, tzn. oprócz studentów obligatoryjnie uczęsz-
czających, gromadziły innych słuchaczy, zainteresowanych po-
ruszaną tematyką.

*  *  *

Czas wojny przerwał z takim trudem nawiązaną współpra-
cę. W nowych powojennych warunkach Marian Heitzman nie
wrócił już w szeregi wykładowców. Los nie był dla niego łaska-
wy. Przez 6 lat nosił mundur żołnierski w sposób czynny, wy-
kluczający choćby namiastkę pracy naukowej. Był m.in. dele-
gatem objazdowym rządu po bezkresnych przestrzeniach Sybe-
rii, Kazachstanu i Azji Środkowej, wyciągającym z niewoli ze-
słanych tam Polaków. Zapadł na zdrowiu, mimo to w 1942
roku został aresztowany i przechodził ciężkie śledztwo jako
podejrzany o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. Nabawił
się depresji, które nie opuszczały go do końca życia. Został
wydalony do Iranu podobno na żądanie samego W. Churchil-
la. Po ujawnieniu zbrodni katyńskiej w 1943 roku był współau-
torem pierwszego raportu na ten temat, obszernie udokumen-
towanego. W 1945 roku zamierzał powrócić do macierzystego
Uniwersytetu, na którym od jesieni 1939 miał upragnioną no-
minację profesorską. Nie było jednak jednoznacznego zapro-

szenia. W 1948 roku z chwilą likwidacji Polskich Sił Zbrojnych
za Zachodzie, udał się do Kanady. Był krótko profesorem na
McGill University, potem do śmierci nauczał filozofii i metafi-
zyki w College’u św. Tomasza w St. Paul; Minn. Zmarł w za-
pomnieniu, daleko od kraju, któremu wiernie służył.

Także związki biskupa katowickiego Stanisława Adamskie-
go z WSNSG uległy rozluźnieniu. Był wprawdzie przez dr. J. Li-
saka zaproszony do Obywatelskiego Komitetu Przygotowaw-
czego Uniwersytetu Śląskiego w maju 1945 roku, ale nie brał
w tych pracach udziału, delegując byłego rektora ŚSD ks. pra-
łata Stanisława Maślińskiego (1889-1969). Kuratorium Towa-
rzystwa Popierania Wyższych Studiów Nauk Społeczno-Gospo-
darczych zostało zredukowane do jednej osoby – gen. Aleksan-
dra Zawadzkiego wojewody śląsko-dąbrowskiego. Dla biskupa
śląskiego zabrakło miejsca. Ostatnim przejawem utrzymania
choćby pozorów dobrych relacji było zaproszenie Jego Eksce-
lencji na obchody X-lecia istnienia WSNSG w 1946 roku. Nie
skorzystał z zaproszenia. Delegował jednak ks. Józefa Gawora
(1907-1981) do roli kapelana Studium i odprawienia mszy
św. jubileuszowej. Jeżeli ktoś zetknął się z katowicką wyższą
szkołą ekonomiczną w dalszych latach jej funkcjonowania, ist-
nieje wysokie prawdopodobieństwo, że przez myśl mu nie prze-
szło, iż mogły być inne niż pełne dystansu relacje pomiędzy
biskupem lokalnego Kościoła a kierownictwem Uczelni. Histo-
ria jednak zatoczyła koło i znaleźliśmy się w stadium podob-
nym do tego z punktu wyjścia.

Alojzy Czech
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Jakiej Jakiej Jakiej Jakiej Jakiej EuropyEuropyEuropyEuropyEuropy
potrzebujemy?potrzebujemy?potrzebujemy?potrzebujemy?potrzebujemy?

11 stycznia 2007, w dniu Święta Uczelni, w progach Akademii go-
ściła Danuta Hübner, Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regio-
nalnej. Pani komisarz wygłosiła wykład otwarty na temat „Jakiej Eu-
ropy potrzebujemy? Polityka spójności w latach 2007-2013 i jej
znaczenie dla Unii Europejskiej”. Po wykładzie uczestnicy mieli
możliwość zadawania pytań oraz zabrania głosu w dyskusji. Wykład
pani komisarz zgromadził nie tylko szeroką rzeszę pracowników i stu-
dentów Akademii, ale także przedstawicieli samorządów, instytucji
publicznych, menedżerów i właścicieli firm.

i Bułgarię, to tylko 7% ludności świata i udział ten będzie się
nadal zmniejszał. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w od-
niesieniu do PKB czy udziału Unii w światowym handlu. Inne
państwa, które nadrabiają wieloletnie zapóźnienie gospodar-
cze, rozwijają się po prostu szybciej. Prawdziwym problemem
Unii Europejskiej nie jest jednak jej fizyczny rozmiar, ale zbyt
wolne tempo przystosowywania się do zmian zachodzących

Szanowni Państwo,
Przede wszystkim pragnę podziękować Państwu za zapro-

szenie mnie na obchody siedemdziesiątej rocznicy powstania
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Szczególnie cieszę się,
iż mam przyjemność spotkać się z Państwem na uczelni. Po-
wrót do środowiska akademickiego jest dla mnie zawsze mi-
łym przeżyciem.

Chciałabym zacząć moje wystąpienie od przedstawienia
szerszego kontekstu wyzwań społeczno-gospodarczych, przed
którymi stoi polityka europejska. Następnie postaram się po-
wiedzieć kilka słów na temat tego, jaką rolę w sprostaniu tym
wyzwaniom może odegrać nowa europejska polityka regio-
nalna. Na zakończenie spróbuję odpowiedzieć na pytanie
o wpływ nowych programów na lata 2007-2013 na rozwój
polskich regionów, a w szczególności regionu Śląskiego.

Jakie są najważniejsze wyzwania w obliczu których stoi
dziś Unia Europejska?

Świat zmienia się bardzo szybko, zmienia się także Unia
Europejska. Pięćdziesiąt lat temu historia integracji europej-
skiej rozpoczęła się od 6 państw członkowskich – od 11 dni
w skład Unii wchodzi ich już 27. Wyzwania, przed którymi
stoimy dzisiaj tworzy otaczający nas świat, ale także sama Unia.
Najważniejsze z nich wiążą się z bezprecedensowym tempem
zmian zachodzących na globalnym rynku, z ekspansją nowych
gospodarek, które rzucają wyzwanie europejskiej konkuren-
cyjności, a wreszcie z długoterminowymi skutkami starzenia
się europejskich społeczeństw. Ostatnio lista ta wydłużyła się
o problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Jeśli poszukamy Europy na chińskich bądź hinduskich ma-
pach Eurazji, zdamy sobie sprawę, iż jest ona tylko małym
punktem w lewym górnym rogu: to uprzytamnia nam, że Eu-
ropa to mały kontynent, niewielki półwysep na tle ogromnej
przestrzeni Eurazji. Unia, powiększona ostatnio o Rumunię

Danuta HübnerDanuta HübnerDanuta HübnerDanuta HübnerDanuta Hübner

Jakiej Jakiej Jakiej Jakiej Jakiej EuropyEuropyEuropyEuropyEuropy
potrzebujemy?potrzebujemy?potrzebujemy?potrzebujemy?potrzebujemy?
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gospodarczego w świecie, a także na redukcję poziomu ubó-
stwa w gospodarkach rozwijających się. Globalizacja daje ta-
kim krajom jak Polska możliwość szybkiego wzrostu gospo-
darczego przy bardzo niskiej inflacji – dzięki temu, że globali-
zacja zmniejsza ilość dóbr niepodlegających wymianie han-
dlowej, a ożywienie gospodarcze nie prowadzi do otwarcia
luki popytowej.

Nie są to korzyści dane raz na zawsze. Aby móc nadal
korzystać z globalizacji, powinniśmy szybko przystosowywać
do zmieniającego się świata. Musimy zwiększyć naszą konku-
rencyjność po to, aby być w stanie szybko uchwycić otwiera-
jące się nowe możliwości rozwoju gospodarczego. Korzyści
płynące z globalizacji nie rozkładają się równomiernie we
wszystkich sektorach gospodarki. Wyzwaniem dla polityki go-
spodarczej jest więc zapewnienie zrównoważonego do nich
dostępu.

Co zrobić, żeby wykorzystać w pełni szanse, które stwarza
globalizacja i jak zapewnić Europie i Polsce konkurencyj-
ność w długim okresie?

Po pierwsze, istnieje potrzeba zwiększenia roli działalno-
ści naukowo-badawczej i innowacyjności w rozwoju gospo-
darczym. Unia Europejska przeznacza nieco mniej niż 2%
swojego PKB na działalność badawczą. W Stanach Zjedno-
czonych jest to 2,5% PKB, a w Japonii i Korei około 3%.
Naszym celem jest zwiększenie udziału inwestycji badawczych
w Europie do poziomu 3% PKB do 2010 roku. Musimy także
znaleźć sposób na innowacyjność, budować zdolność przetwa-
rzania wyników działalności naukowo-badawczej na nowe typy
produktów, patenty, a także na miejsca pracy. Samo inwesto-
wanie w naukę i badania nie gwarantuje poprawy rezultatów
gospodarczych.

Po drugie, powinniśmy dążyć do lepszego wykorzystania
istniejącego już potencjału przedsiębiorczości w gospodarce.
Mam tu w szczególności na myśli małe i średnie przedsiębior-
stwa i działania poprawiające ich dostęp do finansowania, czy
to w momencie rozpoczynania działalności czy w trakcie roz-
woju. Istnieje także pilna potrzeba redukcji ciężaru admini-
stracyjnego, z którym borykają się przedsiębiorcy. To wyzwa-
nie, którego nie rozwiązuje się raz na zawsze, które powinno
być stale uwzględniane w działaniach administracji europej-
skiej i krajowej.

Po trzecie, należy zwiększać inwestycje w edukację i szko-
lenia, by zapewnić naszym obywatelom pracę w nowych sek-
torach gospodarki o wysokiej wartości dodanej, a także by
uniknąć napięć społecznych wynikających z wysokiej stopy
bezrobocia. Z coraz lepiej wykwalifikowaną siłą roboczą bę-
dziemy w stanie szybciej dostosować się do zmieniających się
technologii i struktury popytu.

W jaki sposób Unia może przyczynić się do wdrożenia
tych ambitnych celów?

Musimy pozostać otwarci na świat. Zagrożeni konkuren-
cyjnością innych sięgamy czasem po instrumenty protekcjoni-
styczne, które mają nas uwolnić od konieczności ciągłych
zmian. Ta droga prowadzi donikąd.

Nadchodzące lata będą decydujące dla pozycji Unii Euro-
pejskiej w gospodarce światowej. Jej budżet i polityki na lata
2007-2013 będą odgrywać istotną rolę w ożywieniu gospo-

w gospodarce światowej. W ostatnich latach Chiny, Indie,
a także inne szybko rosnące kraje, dzięki ogromnym i tanim
zasobom siły roboczej po prostu wyprzedzają dynamiką go-
spodarczą resztę świata, włącznie z Unią Europejską.

Dlatego też Komisja wraz z Państwami Członkowskimi
zadecydowała, iż reformy na rzecz wzrostu gospodarczego
i tworzenia nowych miejsc pracy będą strategicznym celem
Europy.

Najpierw kilka słów o samej agendzie, zwanej również
„Agendą Lizbońską”. Stała się ona priorytetem obecnej Ko-
misji, gdyż zdajemy sobie sprawę, że od wielu lat nasze osią-
gnięcia w dziedzinie gospodarczej są poniżej naszych możli-
wości. Cały czas tracimy na konkurencyjności w stosunku do
innych graczy na globalnym rynku. Globalizacja nie jest no-
wym zjawiskiem, lecz jej obecna faza wyróżnia się niespoty-
kanym tempem i zakresem zachodzących zmian. Dwadzie-
ścia lat temu jedynie 10% towarów przemysłowych pocho-
dziło z krajów rozwijających się, a w 2020 roku ma to już
być 50%.

Zaliczam się do tych osób, które postrzegają globalizację
zarówno jako szansę, jak i jako wyzwanie. Proces otwierania
się gospodarek na konkurencję w ramach globalnego rynku
jest istotnym czynnikiem wpływającym na ożywienie wzrostu
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znaczać co najmniej 60% środków z unijnej Polityki Spójno-
ści na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. To dobrze, że Pol-
ska podjęła się realizacji tego celu, mimo iż formalnie nie była
do tego zobligowana. To sygnał pokazujący nasze ambicje
wzięcia aktywnego udziału w modernizacji europejskiej go-
spodarki. Jestem przekonana, iż sukces tego przedsięwzięcia
zależy w dużej mierze od udziału w nim regionów i liczę, że
Śląsk stanie się tu jednym z liderów.

Reforma polityki spójności sprzyja procesowi jej decen-
tralizacji. W okresie 2007-2013, polityka spójności przeniesie
w znacznym stopniu odpowiedzialność za rozwój regionalny
na władze krajowe – w tym także regionalne – które będą
bezpośrednio wdrażać Programy Operacyjne. Uprościliśmy
również w bardzo znacznym stopniu wdrażanie polityki re-
gionalnej, promując w ten sposób standardy administracyjne
i jakość rządzenia, która powinna wpływać na lepsze działa-
nie administracji publicznej w państwach członkowskich.

Komisja zaproponowała wiele nowych inicjatyw wspól-
notowych mających na celu wspieranie inwestycji oraz kre-
owanie wzrostu gospodarczego w regionach. Pierwszą z nich
jest „JASPERS”, który ma pomóc – poprzez wykorzystanie
ekspertyzy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – władzom
krajowym i regionalnym w przygotowaniu dużych projektów
infrastrukturalnych. Celem „JEREMIE” jest z kolei poprawa
dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do środ-
ków finansowych. Wreszcie, inicjatywa „JESSICA” ma na celu
wparcie finansowania projektów polegających na rewitaliza-
cji i rozwoju obszarów miejskich miast poprzez odpowiednie
łączenie systemu grantów i pożyczek. Międzynarodowe in-
stytucje finansowe wniosą – po raz pierwszy – do polityki spój-
ności nowe kompetencje w dziedzinie finansowej, technicz-
nej, a także zasobów ludzkich. Będzie to z pewnością istotne
dla tworzenia większej ilości lepszych projektów, bardziej efek-
tywnych inwestycji, a także stymulowania partnerstwa publicz-
no prywatnego.

Dodatkowo, Komisja przedstawiła niedawno kolejną ini-
cjatywę zwaną „Regiony na rzecz modernizacji”. Ma ona na
celu promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie moderni-
zacji gospodarczej lub innowacyjności regionalnej. Chcieliby-
śmy stworzyć „fabrykę pomysłów”, która będzie przez następ-
ne siedem lat wytwarzała „nowe produkty o szerokim zasto-
sowaniu”. Będzie to możliwe dzięki mechanizmowi pozwala-
jącemu na promowanie najlepszych projektów i ich szybkie

darki europejskiej. Szczególna rola przypadnie w tym wzglę-
dzie nowej polityce spójności, która stanie się podstawowym,
wspólnotowym instrumentem realizacji Strategii Lizbońskiej.
Jej nadrzędny cel wyznaczają dwa, wiążące się ze sobą, typy
działań: z jednej strony działania na rzecz podniesienie pozio-
mu konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
z drugiej na rzecz zmniejszenia luki rozwojowej między najle-
piej i najsłabiej rozwiniętymi państwami i regionami posze-
rzonej Unii Europejskiej. Z tego względu zaproponowaliśmy
taki układ celów polityki spójności, który umożliwia wsparcie
regionów najbiedniejszych i równocześnie usuwanie barier,
które przeszkadzają w osiągnięciu konkurencyjności regionom
bardziej rozwiniętym.

Jakie są zatem główne elementy składowe nowego pakietu
polityki spójności na lata 2007-2013?

Pierwszym z nich jest strategiczne podejście do wdrażania
nowej polityki spójności przez państwa członkowskie, regio-
ny i miasta. Przygotowane przez Komisję Strategiczne Wy-
tyczne Wspólnoty – przyjęte przez państwa członkowskie
w październiku 2006 roku – pokazują, w jaki sposób strategia
rozwoju regionalnego powinna integrować priorytety wspól-
notowe, krajowe i regionalne, by znaleźć najbardziej efektyw-
ny sposób wspierania rozwoju regionalnego. Zgodnie z wy-
tycznymi, inwestycje polityki spójności powinny koncentro-
wać się na następujących celach:
– uczynieniu z regionów i miast miejsc atrakcyjnych dla no-

wych inwestycji poprzez poprawę ich komunikacyjnej do-
stępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu
usług oraz zachowanie ich potencjału środowiskowego,

– budowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodar-
ki opartej na wiedzy poprzez rozwój działalności nauko-
wej i innowacyjnej, w tym nowych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych,

– stworzeniu większej ilości lepszych miejsc pracy poprzez
ułatwianie zakładania nowych przedsiębiorstw, poprawę
możliwości przystosowawczych pracowników i przedsię-
biorstw do zmieniających się warunków na rynku oraz
zwiększanie inwestycji w kapitał ludzki.
Priorytetem powinny być te dziedziny i obszary, które dają

widoczne i mierzalne efekty w postaci nowych miejsc pracy,
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Komisja zapro-
ponowała, aby w regionach objętych celem konwergencji prze-
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wzmocnienie zasobów ludzkich oraz wzrost konkurencyjno-
ści gospodarki. Te działania powinny oczywiście zostać uzu-
pełnione wszechstronnymi planami poprawy stanu środowi-
ska naturalnego, a także rewitalizacji zdegradowanych tere-
nów poprzemysłowych. Europejska polityka regionalna może
wesprzeć region we wszystkich tych dziedzinach.

Przywołam tutaj konkretny przykład fabryki samochodów
Rover w Wielkiej Brytanii. Została ona zamknięta w 2005
roku, co pociągnęło za sobą utratę wielu tysięcy miejsc pracy
w regionie West Midlands. Komisja zadziałała, wspólnie w wła-
dzami regionalnymi, bardzo szybko. W ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego zwiększyliśmy szansę na zatrudnie-
nie zwolnionych pracowników poprzez organizację szkoleń
dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku. Za pomocą Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało się przy-
śpieszyć dywersyfikację istniejącego zaplecza biznesowego –
poprzez wsparcie innowacyjności, rozwoju działalności badaw-
czej, a także tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. Nowe
instrumenty finansowe, takie jak krótkoterminowe pożyczki
i gwarancje, umożliwiły osiągnięcie stanu żywotności ekono-
micznej nowo powstającym przedsiębiorstwom, zakładanym
na przykład przez starsze bezrobotne osoby. Środki z EFRR
zostały także zainwestowane w rozwój infrastruktury, szcze-
gólnie w odniesieniu do lokalnych połączeń transportowych.
Możemy dziś powiedzieć, ze działania te przyniosły sukces –
już niespełna cztery miesiące po zamknięciu fabryki 2000
zwolnionych pracowników znalazło nowe miejsca pracy.

Przykład ten odnosi się jednak do jednorazowego przy-
padku i niekoniecznie musi powtórzyć się gdzieś indziej. Nie
powinniśmy też zapominać, iż był on możliwy także dlatego,
że West Midlands to wysoko innowacyjny region Wielkiej
Brytanii, który charakteryzuje się elastyczną strukturą gospo-
darczą szybko tworzącą nowe miejsca pracy. Aby uniknąć
podobnych przypadków, restrukturyzacja powinna być pro-
cesem ciągłym, wpisanym na stałe w rozwój gospodarczy.
Powinniśmy podejść do restrukturyzacji jako do procesu o nis-
kim natężeniu tak, aby można było kontrolować jego konse-
kwencje, które nie powinny kumulować się w jednym miejscu

włączanie do programów operacyjnych państw członkowskich.
Ułatwi to też wymianę najlepszych praktyk pomiędzy regio-
nami. Wiele z planowanych działań z pewnością Państwa za-
interesuje. Wymienię tylko kilka z nich: „wzmacnianie poten-
cjału innowacyjnego i badawczego w regionach”, „szkolenie
i zatrzymanie naukowców w regionie”, „transfer innowacyj-
nych pomysłów na rynek”. Mam nadzieję, że region śląski
będzie korzystał z tych doświadczeń, a jednocześnie wniesie
też swoje własne pomysły, które będą inspiracją dla innych
regionów europejskich.

Jakie możliwości nowa polityka regionalna
stwarza dla Śląska?

Nowa polityka regionalna będzie jednym z największych
źródeł finansowania inwestycji publicznych w Polsce. Polska
już z tytułu bieżącego okresu programowania otrzymała w la-
tach 2004-2006 ponad 12,5 mld euro. W przyszłym okresie
programowania, na lata 2007- 2013, będzie to około 67 mld
euro (w cenach bieżących).

Polskie regiony stoją więc przed wielką szansą, ale i od-
powiedzialnością, szansą, gdyż Regionalne Programy Opera-
cyjne na okres 2007-2013 będą przygotowane i wdrażane przez
władze samorządowe i staną się głównym narzędziem realiza-
cji regionalnych strategii rozwoju i regionalnych strategii in-
nowacyjnych. Oznacza to również odpowiedzialność, ponie-
waż władze regionalne będą samodzielnie wdrażać Strategię
Lizbońską, będą też musiały wykazać, że realizowany przez
nie program rozwoju w sposób najbardziej efektywny przy-
czyni się do poprawy konkurencyjności, tempa wzrostu i za-
trudnienia w regionie.

Na Śląsku opracowana została strategia rozwoju regio-
nalnego do 2020 roku. Moim zdaniem, Śląsk to region, który
jest wielkim wyzwaniem dla europejskiej polityki spójności.
Z jednej strony jest to region bardzo innowacyjny – wojewódz-
two śląskie znajduje się pośród trzech najbardziej rozwinię-
tych regionów w Polsce, jeśli chodzi o wydatki na działalność
naukowo-badawczą, zaplecze naukowe, a także liczbę paten-
tów, z drugiej, to region nadal zmagający się z restruktury-
zacją będącą konsekwencją rozwiniętego na tym terenie prze-
mysłu ciężkiego. Podstawowy cel strategii rozwoju regional-
nego Śląska to restrukturyzacja i rozwój gospodarki regionu.
Pozwolę sobie w związku z tym powiedzieć kilka słów na te-
mat restrukturyzacji.

Restrukturyzacja to proces wielopoziomowy, który po-
ciąga za sobą daleko idące zmiany w infrastrukturze, w profi-
lu produkcyjno-usługowym, a także w strukturze własności
takich dziedzin gospodarki, jak górnictwo i hutnictwo. Pro-
ces ten wymaga skoordynowanego działania na poziomie re-
gionalnym, krajowym i europejskim. Polityka regionalna jest
szczególnie dobrze dostosowana do podejmowania działań
łączących się z problemem restrukturyzacji, jako że to właśnie
na poziomie gospodarki regionalnej i lokalnej najbardziej od-
czuwane są zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki re-
strukturyzacji.

Wiem, że na Śląsku powstał już program łagodzenia skut-
ków restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze górniczym, któ-
rego wdrażanie ma być wspierane w ramach polityki regio-
nalnej. Słusznie założono rozbudowę i modernizację infrastruk-
tury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województwa,
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ponuje odpowiedni zestaw polityki regionalnej i określa zasa-
dy budowania partnerstwa na poziomie województwa. Ozna-
cza to także, że Regionalne Strategie Innowacyjne wymagają
stałego uaktualniania i przystosowywania do nowych sytuacji
w gospodarce. Jako że natychmiastowy efekt tych strategii
nie jest oczywisty, ich wdrożenie i monitorowanie wymagać
będzie ciągłego zaangażowania ze strony władz regionalnych.
Narzędziem do wdrażania Regionalnych Strategii Innowa-
cyjnych powinny być oczywiście Regionalne Programy Ope-
racyjne.

Śląsk już teraz może konkurować z wieloma polskimi re-
gionami pod względem ilości innowacyjnych przedsiębiorstw,
instytucji naukowo-badawczych czy też uczelni, ale to nie ilość
liczy się na rynku – to przede wszystkim umiejętność korzy-
stania z istniejącego potencjału gospodarczego, społecznego,
akademickiego. Dlatego też, nawet jeśli istnieje już na Śląsku
dużo szybko rozwijających się MŚP i bogate zaplecze nauko-
we, należy skupić się na rozwijaniu transferu technologii, jeśli
MŚP są źródłem innowacyjności w regionie, należy tę inno-
wacyjność wzmocnić, wesprzeć pozycję przedsiębiorstw na
rynku produkcji i usług, a także zwiększyć ich udział w ryn-
kach międzynarodowych. Tak jak wspominałam wcześniej,
nowa inicjatywa wspólnotowa JEREMIE, mająca na celu za-
pewnienie mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim fir-
mom lepszego dostępu do kapitału, szczególnie wysokiego
ryzyka, będzie pomocna w realizacji wyżej wymienionych
celów.

Nie zapominajmy także o wsparciu polityki miejskiej, bę-
dącej jednym z głównych kierunków rozwoju polityki spój-
ności. Nie muszę Państwa przekonywać do tego, że polityka
rozwoju miast ma dla Śląska ogromne znaczenie. Rozwój ob-
szarów miejskich powinien w następnych latach łączyć ele-
menty rewitalizacji z działaniami w sferze gospodarki, polity-
ki społecznej i ochrony środowiska, przy jednoczesnym za-
gwarantowaniu wysokiej jakości usług sektora publicznego.
Nie zapominajmy, że tylko odpowiednio skomponowany
układ działań oparty na zintegrowanej strategii rozwoju re-
gionalnego będzie prawdziwą wartością dodaną nie tylko dla
samych obszarów miejskich, ale dla całego regionu.

To wszystko, co powiedziałam dotychczas z pewnością
składa się na bardzo ambitną ścieżkę rozwoju dla Śląska. Jej
realizacja będzie wymagać – także od was – wielkiego zaanga-
żowania i wysiłku. Jeśli odwiedzę Śląsk w 2014 chciałabym
dojechać tu „autostradą firm nowych technologii”, by poroz-
mawiać o najlepszych praktykach z przedsiębiorcami śląskiej
Doliny Krzemowej. Głęboko wierzę, że jest to możliwe. Mam
przy tym nadzieję, że również w murach Waszej uczelni będą
się rodzić nowe pomysły i innowacje. Przecież to właśnie Was
nazywamy dzisiaj pokoleniem internetowym, a więc pokole-
niem w jakiejś mierze ukształtowanym przez jedną z najwięk-
szych innowacji 20 wieku.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Przedruk z materiałów prasowych Komisji Europejskiej

i czasie. Powinno to pozwolić na to, by tracone miejsca pracy
były z nawiązką kompensowane przez nowe możliwości roz-
wojowe.

Restrukturyzacja jest zawsze częścią składową rozwoju re-
gionalnego, nawet, jeśli dla Śląska jest to sprawa wyjątkowej
wagi. Dlatego też proces ten powinien być postrzegany w szer-
szym kontekście potrzeb całego regionu. Z tego powodu, spo-
śród szerokiej gamy instrumentów, jakie nowa polityka regio-
nalna oferuje regionowi śląskiemu, jeden z nich jest nadrzęd-
ny i łączy w sobie rozwiązywanie problemów restrukturyza-
cyjnych z zapewnieniem spójnego rozwoju całego regionu –
jest to budowanie trwałej zdolności do innowacyjności.

W kontekście szybkiej globalizacji, rosnącej konkurencji
i szybkich zmian technologicznych innowacyjność – rozumia-
na jako zdolność przetwarzania pomysłów w rzeczywistość –
jest niezbędna, jeśli przedsiębiorcy, regiony i kraje pragną osią-
gnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Jest to warunek
wstępny dla zapewnienia ciągłości zatrudnienia.

Mogliby Państwo zadać pytanie: jeśli innowacyjność
to klucz do rozwoju całego regionu, to czy możemy ją
zbudować na poziomie regionalnym?

Zdecydowanie tak. Strategie rozwojowe, w których siłą
wiodąca jest zdolność innowacyjna gospodarki muszą być
„skrojone na miarę”, dopasowane do regionalnych i lokal-
nych potrzeb. Zadaniem polityki na szczeblu krajowym jest
tworzenie sprzyjających warunków ramowych dla innowacyj-
ności, wspieranie tworzenia klastrów regionalnych, ułatwia-
nie zmian systemowych dotyczących całej gospodarki i jej oto-
czenia prawnego.

Dzisiaj cechą rozwoju gospodarczego jest to, że kluczowe
siły, które go napędzają kształtowane są najskuteczniej na szcze-
blu regionalnym. Większość zasobów niezbędnych do rozwi-
jania innowacyjności – ośrodki naukowo-badawcze, rozwoju
nowoczesnych technologii, innowacyjne MŚP, instytucje fi-
nansowe – znajduje się w regionach. Dodatkowo, małe odle-
głości sprawiają, że to właśnie poziom regionalny jest idealny
do stymulowania interakcji pomiędzy wytwórcami, użytkow-
nikami i pośrednikami innowacyjności.

Oczywiście, różnice w poziomie rozwoju gospodarczego
i innowacyjności zdarzają się nie tylko pomiędzy regionami,
ale także wewnątrz regionu. Tak jest na Śląsku, gdzie istnieją
znaczne różnice pomiędzy największymi skupiskami miejski-
mi a resztą województwa. Nie twierdzę więc, że te same cele
rozwojowe będą obowiązywały w Katowicach, w Myszkowie
i w Żywcu. Ale chcę podkreślić, że innowacyjność możliwa
jest wszędzie. Nie powinniśmy bowiem popadać w pułapkę,
utożsamiając innowacyjność jedynie z nowoczesnymi techno-
logiami. Coraz więcej przykładów innowacyjności znaleźć
można w postaci nowości w zarządzaniu czy marketingu bądź
też nowych pomysłów biznesowych. Można także spotkać się
z innowacyjnością w tradycyjnych dziedzinach gospodarki,
takich jak górnictwo, rolnictwo czy przemysł spożywczy, przy
produkcji materiałów nieżelaznych czy też w turystyce.

Wdrażanie innowacyjności w regionie zależy od jakości
Regionalnych Strategii Innowacyjnych. Śląsk jest jednym
z pierwszych regionów, które przygotowały taką strategię. Po-
zwala ona określić, jakie są najważniejsze czynniki warunku-
jące innowacyjność, jakie elementy muszą być rozwijane, pro-
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Budowanie związków z klientamiBudowanie związków z klientamiBudowanie związków z klientamiBudowanie związków z klientamiBudowanie związków z klientami
na rynku na rynku na rynku na rynku na rynku business to businessbusiness to businessbusiness to businessbusiness to businessbusiness to business

Konferencja, której radę programową tworzyli: prof. Jó-
zefa Kramer, śp. prof. Kornelia Karcz, prof. Ewa Zeman-Mi-
szewska, dr Maciej Mitręga i dr Olgierd Witczak, poświęcona
była problematyce budowania więzi przedsiębiorstw działają-
cych na rynku instytucjonalnym z obsługiwanymi przez nich
klientami. Zagadnienia związane z kształtowaniem pozytyw-
nych relacji z klientami zyskują w Polsce coraz większą popu-
larność zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków biznesu.
Również media, w szczególności prasa ekonomiczna, poświę-
cają sporo miejsca właśnie tej problematyce. Budowanie związ-
ków handlowych ma istotne znaczenie w odniesieniu do ryn-
ku instytucjonalnego (B2B), ponieważ utrata na tym rynku
pojedynczego klienta może oznaczać istotne pogorszenie wiel-
kości przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo-do-
stawcę. Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami na rynku
B2B jest gwarancją stabilności prowadzenia działalności dla
przedsiębiorstw, co w długim okresie decyduje o konkuren-
cyjności i zajmowanej pozycji rynkowej.

Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń firm
podejmujących próby zarządzania relacjami z klientami, które
mogą służyć jako wskazówki dla innych praktyków biznesu
zaangażowanych w tego typu przedsięwzięcia. Celem konfe-
rencji była dyskusja na temat uwarunkowań oraz metod budo-
wania więzi z klientami na rynku business to business. Punk-
tem odniesienia dla tej dyskusji były wyniki badań relacji z klien-
tami biznesowymi, które zostały zrealizowane przez Katedrę
Badań Rynkowych i Marketingowych w ramach partnerskie-
go projektu z 10 przedsiębiorstwami z różnych branż sfery B2B.
W warstwie merytorycznej obrady konferencji dotyczyły na-
stępujących zagadnień:
– paradygmatu marketingu relacji w odniesieniu do specyfi-

ki sfery B2B,
– uwarunkowań lojalności klienta instytucjonalnego,
– funkcji i barier wdrażania systemów komputerowych typu

CRM,
– metodycznych aspektów badań w obszarze marketingu re-

lacji,
– marketingu wewnętrznego i specyficznej kultury organiza-

cyjnej zorientowanej na klienta,
– specyfiki budowania sieci relacji przez przedsiębiorstwo

z różnymi interesariuszami (dostawcami, pośrednikami,
wpływowymi podmiotami).

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym oko-
ło 20% uczestników stanowili specjaliści z ośrodków nauko-

wych zajmujący się problematyką marketingu relacji (repre-
zentujący m.in.: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki,
Politechnikę Poznańską, Politechnikę Łódzką, Akademię Eko-
nomiczną w Poznaniu, Akademię Ekonomiczną w Krakowie,
Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu). Większość uczestni-
ków to praktycy biznesu odpowiedzialni za nawiązywanie i pod-
trzymywanie związków handlowych z klientami instytucjonal-
nymi. Byli to przede wszystkim przedstawiciele kadry zarzą-
dzającej wyższego i średniego szczebla, a także specjaliści w za-
kresie handlu, marketingu i obsługi klienta.

Program konferencji został podzielony na cztery sesje, które
koncentrowały uwagę na zagadnieniach kluczowych dla mar-

18-20 kwietnia 2007 we Wrocławiu odbyła się konferencja zatytułowana „Budowanie związków z klientami
na rynku business to business”, której organizatorem była Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych.

Budowanie związków z klientamiBudowanie związków z klientamiBudowanie związków z klientamiBudowanie związków z klientamiBudowanie związków z klientami
na rynku na rynku na rynku na rynku na rynku business to businessbusiness to businessbusiness to businessbusiness to businessbusiness to business
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– Integracja procesów obsługi klienta jako rezultat wdroże-
nia systemu CRM (Simple Sp. z o.o.) – A. Latocha,

– Projekty nakierowane na lojalność klienta na przykładzie
Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. (Polskie Do-
radztwo Finansowe Sp. z o.o.). – L. Modrzejewski.

Sesja III, pod przewodnictwem dr hab. M. Szymury-Tyc,
została poświęcona zaprezentowaniu wyników grantu badaw-
czego „Postawy klientów a kształtowanie relacji na rynku bu-
siness to business” finansowanego ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki. Badania w terenie zostały zrealizowane w Ka-
tedrze Badań Rynkowych i Marketingowych pod kierownic-
twem dr. M. Mitręgi wspólnie z 10 przedsiębiorstwami (do-
stawcami), które zamierzały ocenić stan i perspektywy relacji
ze swoimi klientami. Na początku tej sesji zreferowano głów-
ne założenia metodyczne i konkluzje badawcze powstałe w wy-
niki syntezy raportów opracowanych w poszczególnych sek-
torach. Następnie przedstawiono specyfikę i uwarunkowania
współpracy na płaszczyźnie uczelnia wyższa-przedsiębiorcy
w procesie realizacji wspólnych projektów badawczych. Sesję
zakończyły prezentacje przedstawicieli wybranych firm biorą-
cych udział w naukowym projekcie badawczym Katedry Ba-
dań Rynkowych i Marketingowych. Były to wystąpienia wska-
zujące na specyfikę branżową oraz zakres implementacji wyni-
ków zrealizowanych badań w bieżących działaniach firm na
rynku. W sesji III zostały wygłoszone następujące referaty:
– Lojalność klientów na rynku B2B – wnioski aplikacyjne

i metodyczne z badań (Akademia Ekonomiczna im. K. Ada-
mieckiego w Katowicach) – dr M. Mitręga,

– Współpraca nauki i biznesu – uwarunkowania, perspekty-
wy (Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Kato-
wicach) – dr O. Witczak,

– Rozwój orientacji marketingowej a badania relacji z klien-
tami na przykładzie Kompanii Węglowej S.A. (Kompania
Węglowa SA) – J. Słociński,

– Kształtowanie związków z podmiotami sektora publiczne-
go w świetle wyników badań na przykładzie Budotechnika
S.A. (Budotechnika SA) – dr M. Jaśniok,

– Wykorzystanie badań marketingowych w budowaniu związ-
ków z klientami na rynku B2B na przykładzie Biura Infor-
macyjno-Prawnego AKCEPT S.A. (Biuro Informacyjno-
Prawne AKCEPT S.A.) – R. Popławski.

ketingu w przedsiębiorstwach działających na rynku instytu-
cjonalnym. Sesje zostały tak zaprojektowane, aby konfronto-
wały ze sobą poglądy osób specjalizujących się w marketingu
z różnych regionów Polski, branż oraz środowisk opiniotwór-
czych. Wyróżniono następujące sesje tematyczne:

1) węzłowe problemy zarządzania relacjami z klientami,
2) wdrożeniowe aspekty rozwoju w firmie orientacji na

klienta,
3) badania relacji pomiędzy sprzedawcą i nabywcą,
4) stan i perspektywy rozwoju marketingu w przedsię-

biorstwach sfery b2b.

Sesja I wprowadzała uczestników konferencji do proble-
matyki marketingu relacji jako teoretycznej koncepcji zarzą-
dzania na rynku B2B. Pod przewodnictwem prof. J. Kramer
zaprezentowane zostały główne szkoły marketingu relacji oraz
znaczenie i miejsce marketingu relacji w kontekście koncepcji
i systemów informatycznych CRM. Na tej sesji omówiono
wybrane metody z zakresu szerokiej problematyki zarządzania
portfelem klientów. Pojawiły się również kwestie związane z bu-
dowaniem zespołu pracowników firmy zorientowanych na
kształtowanie pozytywnych relacji z klientami. Na koniec ob-
rad sesji I zaprezentowano nowe formy kształtowania relacji
z klientami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
w tym zwłaszcza Internetu. Podczas I sesji zostały wygłoszone
następujące referaty:
– Istota i perspektywy rozwoju koncepcji zarządzania związ-

kami z klientami (Akademia Ekonomiczna im. K. Adamiec-
kiego w Katowicach) – dr hab. M. Szymura-Tyc,

– Optymalizacja portfela klientów biznesowych (Uniwersy-
tet Szczeciński) – dr J. Hołub-Iwan,

– Lojalny pracownik jako podstawa kształtowania relacji
z klientami (Uniwersytet Szczeciński) – dr E. Rudawska,

– Wykorzystanie Internetu w budowaniu związków z klien-
tami (Uniwersytet Szczeciński) – dr E. Frąckiewicz.

Sesja II, pod przewodnictwem dr. O. Witczaka, koncen-
trowała się wokół uwarunkowań praktycznych rozwiązań zwią-
zanych z budowaniem relacji z klientami. Podczas obrad omó-
wiono główne problemy związane z wprowadzaniem do przed-
siębiorstw systemów komputerowych CRM, które w założe-
niu mają ułatwiać zarządzanie relacjami z klientami. Zapre-
zentowano aktualny poziom rozwoju polskiego rynku syste-
mów informatycznych CRM. W czasie tej sesji przedstawicie-
le firm wdrażających systemy CRM przedstawili studia przy-
padków przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wdrożenie
systemów CRM. Podczas prezentacji przedstawiono zarówno
korzyści, jak i zagrożenia pojawiające się w procesie wdroże-
nia w przedsiębiorstwie systemu CRM. Obrady w sesji II za-
kończyła prezentacja założeń projektów organizacyjno-zarząd-
czych, które zostały wdrożone w przedsiębiorstwie usługowym
w celu zacieśniania związków z klientami. Podczas sesji tej miały
miejsce następujące wystąpienia:
– Główne bariery we wdrażaniu systemów CRM w polskich

przedsiębiorstwach (Qumak-Sekom SA) – dr M. Zachara,
– Stan i kierunki rozwoju sektora dostawców systemów CRM

w Polsce (Śląskie Towarzystwo Marketingowe) – W. Bełz,
– Studia przypadków wdrożeń systemów CRM w polskich

przedsiębiorstwach (DGA SA) – A. Florczak,
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Na zakończenie sesji III organizatorzy konferencji prze-
prowadzili wśród praktyków biznesu biorących udział w ob-
radach quiz na temat wiedzy marketingowej. Pytania testowe
nawiązywały do węzłowych problemów poruszanych w trak-
cie konferencji.

W trakcie sesji IV odbyła się moderowana dyskusja pod
przewodnictwem dr. M. Mitręgi, dotycząca rozwoju marke-
tingu w przedsiębiorstwach działających na rynku B2B. Dys-
kusja koncentrowała się wokół trzech problemów:

Jakie czynniki mogą pomóc polskim przedsiębiorcom
w skutecznym zarządzaniu związkami z klientami?

Jakie jest obecnie znaczenie i jakie są perspektywy rozwo-
ju marketingu w przedsiębiorstwach?

Czy polskie uczelnie mogą odgrywać istotną rolę w roz-
woju metod zarządzania w przedsiębiorstwach?

Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos dr K. Wilgus (wice-
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach), który
odniósł się do problemu współpracy uczelni wyższej z bizne-
sem, jako płaszczyzny do poszukiwania wspólnych korzyści
zarówno dla biznesu, jak i nauki. Podkreślił, iż pracownicy
uczelni są „nośnikami” cennego zasobu know-how, co może
i powinno być wykorzystywane przez praktykę gospodarczą
w ramach wspólnie realizowanych projektów. Najczęściej
głównym i jedynym problemem uniemożliwiającym współpra-
cę jest różny język, którego używają obie strony do opisu tych
samych zjawisk i procesów. Ale nie jest, i nie może być, to
bariera, w opinii dyskutanta, która uniemożliwia współpracę
na płaszczyźnie biznes-nauka, z której obie strony czerpać mogą
ogromne korzyści.

W dyskusję włączyła się prof. J. Kramer, która kontynu-
owała wątek współpracy biznes-nauka i podkreśliła, iż zazwy-
czaj firmy nie mają czasu ani środków finansowych do pro-
wadzenia zaawansowanych analiz, np. marketingowych. Jej
zdaniem jest to ewidentna płaszczyzna do współpracy, choć
badacze akademiccy rozważając swoje problemy na płaszczyź-
nie głównie teoretycznej i tak na pewnym etapie muszą od-
woływać się do praktyki. Stwarza to szanse na poszukiwanie
obustronnych korzyści dla uczelni i biznesu.

Głos zabrał W. Kmiecik (dyrektor ds.
marketingu i PR, ASTOR Sp. z o.o.), który
podkreślił, iż problemy we współpracy z uczel-
niami wyższymi mają charakter zazwyczaj pro-
ceduralno-organizacyjny. Wynikają one przede
wszystkim z tego, iż kadencja zarządu prze-
ciętnej firmy trwa stosunkowo krótko, co po-
woduje, iż marketing sprowadza się do podej-
mowania działań nastawionych na krótkookre-
sowe efekty. Zmienność koncepcji prowadze-
nia działalności marketingowej w związku ze
zmianami zarządów prowadzi do niskiej efek-
tywności tych działań. W dużej mierze docho-
dzi do marnotrawienia środków przeznaczo-
nych na marketing. Natomiast projekty reali-
zowane z uczelnią rozłożone są w czasie i przy-
noszą efekty w długim okresie, co nie pozwa-

la na realizację partykularnych interesów osób, które znaj-
dują się w danej chwili w zarządach firm.

Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego, W. Bełz,
nawiązał do czynników, które decydują o sukcesie przedsię-
biorstwa na rynku. Niestety, w opinii dyskutanta rozwój firm
jest hamowany przez niejasne i nieczytelne stosunki, które
zachodzą pomiędzy przedsiębiorstwami. O przewadze konku-
rencyjnej firmy nie decyduje atrakcyjność oferty, innowacyj-
ność technologii wytwarzania czy wdrożenie nowoczesnej stra-
tegii marketingowej. Brak możliwości zdobycia zlecenia, szcze-
gólnie przez małe firmy, uwarunkowane jest niejasnymi, po-
zarynkowymi powiązaniami, jakie mają miejsce pomiędzy
przedsiębiorstwami. Ponadto W. Bełz podkreślił, iż wokół
systemów CRM funkcjonuje wiele obiegowych i błędnych
opinii. Systemy informatyczne CRM są produktem stosunko-
wo nowym i wymagają podjęcia przez firmy oferujące tego
typu produkty działań ukierunkowanych na podnoszenie świa-
domości i wiedzy menedżerów w zakresie budowania związ-
ków z klientami przy wykorzystaniu tego rodzaju zaawanso-
wanych rozwiązań informatycznych.

Głos w dyskusji zabrał również dr M. Zachara (Qumak-
-Sekom SA), który stwierdził, że głównej przyczyny niskiego
zainteresowania przedsiębiorców systemami CRM należy upa-
trywać w tym, iż w przeciętnej firmie pracownicy około 80%
czasu poświęcają na działania operacyjne. Efektywność CRM
w firmie można ocenić w długim okresie, ponieważ pożytki
z posiadania tego typu oprogramowania pojawiają się gdzieś
po roku, dwóch użytkowania systemu. Firmy skoncentrowa-
ne na przetrwaniu, czasami nie mają nawet planu marketin-
gowego, a to uniemożliwia podejmowanie racjonalnych de-
cyzji, w tym poniesienie kosztów związanych z wdrożeniem
systemu CRM w przedsiębiorstwie.

A. Latocha (Simple Sp. z o.o.) posłużył się przykładem
Irlandii, która swój sukces gospodarczy ostatnich lat zawdzię-
cza m.in. rozwiniętej współpracy pomiędzy biznesem i uczel-
niami wyższymi. Natomiast wdrożeniom systemów CRM w je-
go opinii będzie sprzyjać wysoki wzrost gospodarczy, ponie-
waż pozwoli to firmom poprawić kondycję finansową, wyge-

nerować nadwyżki, które zostaną wykorzysta-
ne w postaci inwestycji m.in. w działalność
marketingową i wdrożenia systemów CRM
ułatwiających jej prowadzenie.

W dyskusji wzięła udział również dr hab.
M. Szymura-Tyc, która odwołała się do sytu-
acji w USA i podkreśliła, iż tam menedżero-
wie rozliczani są przed wszystkim na podsta-
wie wartości jaką generują dla akcjonariuszy.
Z kolei na wartość firmy bardzo istotnie rzu-
tuje liczba obsługiwanych klientów, co skła-
nia menedżerów do podejmowania ustawicz-
nych działań na rzecz podnoszenia lojalności
klienta. W rezultacie, systemy CRM upo-
wszechniają się najszybciej właśnie w USA.
Mała popularność systemów CRM w Polsce
wynika z tego, iż marketing w naszym kraju
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jest ciągle traktowany wąsko, często ograniczony do funkcjo-
nowania konkretnego departamentu w firmie. Natomiast
wówczas, kiedy zarząd firmy traktuje marketing jako filozofię
działania firmy na rynku, w którą zaangażowane są wszystkie
komórki przedsiębiorstwa, wtedy można myśleć o wdroże-
niach systemów CRM i powodzeniu tego typu inwestycji.

Po zakończeniu dyskusji prof. dr hab. J. Kramer ogłosiła
oficjalnie zwycięzców quizu wiedzy marketingowej. Nagrody
ufundowane przez sponsorów konferencji: DGA SA oraz Sim-
ple Sp. z o.o., a także firmy: Kompanię Węglową S.A., Pol-
skie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. i CeDeWu Sp. z o.o.
zdobyły następujące osoby:

I nagrodę – W. Kmiecik (dyrektor ds. marketingu i PR,
ASTOR Sp. z o.o.)

II nagrodę – Z. Osiński (dyrektor marketingu, Contium
S.A.)

III nagrodę – T. Kaleta (konsultant KPMG Sp. z o.o.)
IV nagrodę – R. Popławski (dyrektor handlowy, Biuro

Informacyjno-Prawne AKCEPT S.A.)

Obrady konferencji zakończyła oficjalnie prof. dr hab.
J. Kramer, która wraz z organizatorami podziękowała uczest-
nikom za aktywny udział w obradach. Wyraziła również na-
dzieję na kolejne spotkania z przedstawicielami praktyki go-
spodarczej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

Maciej Mitręga

– rynki finansowe i ubezpieczeniowe,
– wycena instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych,
– optymalizacja strategii inwestycyjnych,
– zarządzanie ryzykiem,
– modelowanie rynków finansowych,
– modelowanie procesów ryzyka,
– ekonometria rynków finansowych i ubezpieczeniowych,
– teoria gier,
– algorytmy genetyczne,
– inteligentne systemy wspomagania decyzji,
– systemy ekspertowe w zarządzaniu finansami.

Streszczenia prac prezentowanych na konferencji można zna-
leźć na stronie Katedry Matematyki Stosowanej – www.kms.ae.ka-
towice.pl. Również tam można znaleźć zapowiedź kolejnej konfe-
rencji z cyklu „Metody”. Odbędzie się ona w dniach 14-15 listopa-
da 2007.

Tadeusz Czernik

Pod hasłem „Metody 2006” Katedra Matematyki Stosowanej
Akademii Ekonomicznej w Katowicach zorganizowała konferen-
cję, której tematem przewodnim były „Innowacje w Finansach
i Ubezpieczeniach, Metody Matematyczne, Ekonometryczne i In-
formatyczne”.

Uroczystego otwarcia dokonała prorektor ds. nauki prof. Kry-
styna Lisiecka. Patronat medialny sprawowało Polskie Radio Ka-
towice. Podczas dwóch dni uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje
poglądy, zadać rodzące się pytania oraz uczestniczyć w owocnych
dyskusjach. Program konferencji oprócz sesji plenarnych obejmo-
wał po raz pierwszy sesje posterowe. Zaproszeni goście mieli moż-
liwość przedstawienia rezultatów swoich badań w formie plaka-
tów, w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu. Zgod-
nie z oczekiwaniami, sesje te cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem, rozpoczęte dyskusje niejednokrotnie kontynuowane były
w kuluarach.

W konferencji udział wzięło ok. 65 uczestników reprezentują-
cych główne ośrodki naukowe Polski: Akademię Ekonomiczną we
Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Główną Handlową
w Warszawie, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet Toruński, Politechnikę, Politechnikę Śląską,
Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmiń-
skiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet
Łódzki, Politechnikę Białostocką, Politechnikę Rzeszowską, Aka-
demię Ekonomiczną w Krakowie, Akademię Morską w Gdyni.
Konferencja cieszyła się również dużym zainteresowaniem pracow-
ników naszej Uczelni.

Tematyka konferencji poświęcona była przed wszystkim ta-
kim zagadnieniom jak:

METODY METODY METODY METODY METODY 20062006200620062006
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Już po raz czwarty kierownictwo Wydziału Zarządza-
nia we współpracy z Centrum Promocji oraz przedstawi-
cielami katedr zorganizowało spotkanie adresowane do stu-
dentów II roku. Towarzyszące przedsięwzięciu hasło „Do-
bry pomysł na Twoja ścieżkę kariery” oddawało ducha tego
niecodziennego spotkania, które miało na celu zaprezento-
wanie specjalności oraz możliwych do wyboru ścieżek stu-
diowania (standardowej, indywidualnej i specjalnościowej)
znajdujących się w ofercie studiów stacjonarnych obu kie-
runków na Wydziale Zarządzania.

Spotkanie, uatrakcyjnione multimedialnymi prezenta-
cjami specjalności obu kierunków studiów Informatyka
i ekonometria oraz Zarządzanie, poprowadził prodziekan
ds. edukacji dr Sławomir Smyczek, który zachęcał studen-
tów do aktywnego udziału w przeglądzie. Studenci mieli
okazję bliżej zapoznać się z ofertą dydaktyczną Wydziału
na specjalnie przygotowanych stoiskach informacyjnych.
Każdy uczestnik mógł skompletować materiały promocyj-
ne zawierające pełną informację o umiejętnościach i wie-
dzy zdobywanej na danej specjalności, promotorach i te-
matyce prac magisterskich, programie studiów, przedmio-
tach specjalizacyjnych i innych. Studenci mieli także możli-
wość bezpośredniej rozmowy z kuratorami specjalności, re-
prezentantami kadry akademickiej oraz kół naukowych,
funkcjonujących na Wydziale Zarządzania.

Aneta Szmyt
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Jak corocznie jesienią, w dniach 28-30 listopada 2006 roku za-
gościła w naszej Uczelni firma A.B.E. Marketing – jeden z krajo-
wych importerów i dystrybutorów obcojęzycznej literatury na-
ukowej. Zaprezentowała ponad 1000 światowych nowości
z dziedziny ekonomii w języku angielskim. Siedzibą wystawy
był jak zwykle klub „Amicus”, w którym przez trzy dni można
było przeglądać prezentowane pozycje.

Uroczystego otwarcia ekspozycji dokonała prof. dr hab.
Krystyna Lisiecka, prorektor ds. nauki Akademii Ekonomicz-
nej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Podkreśliła zna-
czenie tego typu inicjatyw dla naszego środowiska i podzięko-
wała organizatorom za wkład pracy w realizację przedsięwzię-
cia. Głos zabrała również dyrektor Biblioteki Głównej Akade-
mii, mgr Barbara Zajączkowska, podkreślając między innymi,
że bogactwo prezentowanych książek przeczy twierdzeniom,
jakoby literatura drukowana została we współczesnym świecie
wyparta przez publikacje w postaci elektronicznej. O specyfice
ekspozycji mówiła na ceremonii otwarcia reprezentująca orga-
nizatorów mgr Jolanta Steinhof, dyrektor gliwickiego przed-
stawicielstwa firmy A.B.E. Marketing, zajmującego się dystry-
bucją książek zagranicznych w naszym regionie. Zwróciła uwa-
gę na aktualność prezentowanej kolekcji i na jej przekrój tema-
tyczny, wzbogacony w tym roku o liczne zagadnienia z dziedzi-
ny stosunków międzynarodowych.

Otwarciu wystawy towarzyszyła część nieoficjalna, w ra-
mach której organizatorzy zapewnili elegancko podane sma-
kołyki i „małą czarną”, przy której uczestniczący w otwarciu

przedstawiciele kilku środowisk – nauczycieli akademickich,
studentów, bibliotekarzy i dystrybutorów literatury naukowej
– mieli okazję przede wszystkim do podzielenia się opiniami
o prezentowanym księgozbiorze, ale i do wymiany myśli na bie-
żące tematy związane z życiem akademickim.

Osoba oglądająca ekspozycję z pewnością mogła pozosta-
wać pod wrażeniem liczebności, różnorodności tematycznej
i pięknej szaty graficznej prezentowanych publikacji. Pomocą
w poruszaniu się po wystawie był katalog, który podawał w ukła-
dzie alfabetycznym tytuły eksponowanych pozycji, a obok na-
zwiska ich autorów, nazwę wydawcy, rok wydania, ISBN oraz
cenę. Niestety nie było katalogu przedmiotowego, ale brak ten
rekompensowało tematyczne ułożenie książek na stolikach i ste-
lażach.

Znakomitą większość, bo około 80%, stanowiły na wysta-
wie pozycje wydane w ostatnich dwóch latach, tj. w 2005 i 2006
roku, eksponowane wcześniej na Międzynarodowych Targach
Książki we Frankfurcie (4-18.10.2006). Pokazane publikacje
reprezentowały w sumie 112 edytorów. Wśród 1030 wysta-
wionych książek najliczniejszą grupę (ok. 140 tytułów) opubli-
kowała firma wydawnicza Wiley&Sons. Wydawnictwo to koń-
czy właśnie 200 lat. Jego początki sięgają roku 1807, kiedy to
25-letni wówczas Charles Wiley otworzył małą drukarnię na
Manhattanie. Po jego śmierci przejął firmę syn John, który przez
następne 65 lat promował jako wydawca i dystrybutor literatu-
rę angielską i amerykańską. Następne pokolenia rodziny Wiley
przejęły ich dzieło i doprowadziły firmę do dzisiejszej świetno-
ści. O tempie jej rozwoju może świadczyć fakt, że w 1990 roku
działalność wydawnictwa przyniosła dochód około trzystu mi-
lionów dolarów, a w 2006 był to już jeden bilion. Poza „do-
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stojnym jubilatem” w pierwszej dziesiątce najliczniej reprezen-
towanych wydawnictw znalazły się jeszcze: MacMillan (84 ty-
tuły), Prentice Hall (79), Oxford University Press (67), McGraw-
Hall (62), Edward Elgar (53), Routledge (51), Springer (44),
Butterworth (39) i Sage Publications (32).

Trudno znaleźć dziedzinę ekonomii lub zarządzania czy fi-
nansów, które nie pojawiłyby się w tematyce prezentowanych
książek. Z tak bogatej oferty niełatwo było wybierać. Ostatecz-
nie wyłonił się jednak zestaw książek, które odwiedzający wy-
stawę pracownicy naukowi i bibliotekarze wskazali do zakupu.
Miło powiedzieć, że Biblioteka Główna wzbogaciła się dzięki

temu o 37 pozycji, których wykaz można znaleźć na stronie
internetowej naszej Biblioteki (należy wyświetlić kolejno: „In-
formacje o Bibliotece” – „Zbiory” – „Wykaz nowości książko-
wych w języku angielskim w zbiorach Biblioteki Głównej”, a po-
tem osobno otwierać każdy opis). W zakupie nowości nie po-
zostały w tyle biblioteki katedralne, wprowadzając do swych
zasobów łącznie 68 książek. Najwięcej pozycji trafiło do bi-
bliotek: Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem (22 tytuły),
Katedr Marketingowych (18) oraz Katedry Systemów i Metod
Zarządzania (10).

Janina Otrębska

Studia...Studia...Studia...Studia...Studia...
i co dalej?i co dalej?i co dalej?i co dalej?i co dalej?
Studia...Studia...Studia...Studia...Studia...
i co dalej?i co dalej?i co dalej?i co dalej?i co dalej?

5. Prognozy zapotrzebowania na pracowników. Najwięcej
uwagi poświęcono implikacjom, jakie dla przyszłości pracy wyni-
kają z globalizacji i rewolucji technologicznej. Te dwa procesy
w szczególny sposób powinny być brane pod uwagę przy projek-
towaniu szeroko pojętej polityki edukacyjnej.

Prelegentka zwróciła również uwagę na istotny fakt, który
w znacznym stopniu przyczynia się do braku pracy w naszym kra-
ju, chodzi mianowicie o brak związku między zdobywanym wy-
kształceniem a rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku pracy. Pani
profesor podkreślała, że aby walczyć z bezrobociem mającym
w Polsce trwale wysoki charakter należy koniecznie uwzględniać
uwarunkowania regionalne.

Kontynuacją wcześniejszego referatu było wystąpienie przed-
stawicielki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach mgr Ka-
tarzyny Kubicy, będącej kierownikiem Obserwatorium Rynku
Pracy. W swoim wykładzie szczegółowo opisała aktualną sytuację
istniejącą na śląskim rynku pracy. Przybliżone zostały problemy
śląskiego bezrobocia. Przedstawiono dane statystyczne obrazują-
ce sytuację poszczególnych kategorii zarejestrowanych, w tym także
młodzieży, osób z wykształceniem wyższym oraz absolwentów
szkół. W końcowej części wystąpienia prelegentka określiła aktu-
alne potrzeby rynkowe oraz podjęła próbę zdefiniowania szans
i zagrożeń, na jakie w najbliższej przyszłości natrafić mogą absol-
wenci szkół wyższych, wchodzący na rynek pracy. Konkluzja była
taka, iż niezwykle ważna jest także postawa samych absolwentów
– ich zdolność do ustępstw przy podejmowaniu zatrudnienia, go-
towość zmiany lub dostosowania kwalifikacji do dynamicznie
ewoluującego rynku pracy, zdobywanie doświadczeń zawodowych
już w czasie trwania nauki.

7 maja 2007 roku odbyło się seminarium naukowe zorgani-
zowane przez Koło Naukowe Polityków Społecznych działające
przy Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach. Seminarium odbyło się na temat „Szan-
se studentów i absolwentów na lokalnym rynku pracy”.

Zorganizowane przez KNPS, pod opieką dr. Arkadiusza Przy-
byłki, seminarium cieszyło się największym zainteresowaniem
głównie wśród studentów ostatniego roku studiów licencjackich
i magisterskich. Po powitaniu przez opiekuna naukowego KNPS
gości, prowadzeniem seminarium zajęła się Izabela Szczupak.

Pierwszym gościem była prof. Dorota Kotlorz. Podczas swo-
jego wystąpienia zatytułowanego „Edukacyjne uwarunkowanie
śląskiego rynku pracy” zaprezentowała i szeroko omówiła demo-
graficzne, gospodarcze, strukturalne i edukacyjne uwarunkowa-
nia rynku pracy. W wystąpieniu przedstawiono następujące kwe-
stie:

1. Uwarunkowania sytuacji na rynku pracy (makroekono-
miczne, strukturalne, demograficzne, edukacyjne, integracyjne),
wskazując na dodatkowe (specyficzne) dla regionalnych rynków
pracy – w tym przypadku województwa śląskiego.

2. Charakter współczesnego bezrobocia w krajach unijnych.
Wskazując na strukturalny charakter współczesnego bezrobocia,
także w Polsce (tylko 1/4 stopy bezrobocia to bezrobocie koniunk-
turalne) skupiono uwagę na szczególnej roli edukacji w przeciw-
działaniu temu zjawisku.

3. Ofensywą kwalifikacyjną – wiele uwagi w tym zakresie
poświęcono prorynkowym formom kształcenia, konieczności
kształcenia szerokoprofilowego (pracowników poliwalentnych)
oraz elastyczności nie tylko treści nauczania, ale także elastyczno-
ści dróg edukacyjnych, polegających np. na stwarzaniu możliwo-
ści modułowego zaliczania programów i swobodnego przecho-
dzenia do różnych modułów.

4. Przyszłość pracy w dobie globalizacji i rewolucji techno-
logicznej.



21

WYDARZENIAWYDARZENIA

Ekstremalne zmagania – Ekstremalne zmagania – Ekstremalne zmagania – Ekstremalne zmagania – Ekstremalne zmagania – JubileuszJubileuszJubileuszJubileuszJubileusz
70-lecia Akademii Ekonomicznej70-lecia Akademii Ekonomicznej70-lecia Akademii Ekonomicznej70-lecia Akademii Ekonomicznej70-lecia Akademii Ekonomicznej
w Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicach

Ekstremalne zmaganiaEkstremalne zmaganiaEkstremalne zmaganiaEkstremalne zmaganiaEkstremalne zmagania     ––––– Jubileusz Jubileusz Jubileusz Jubileusz Jubileusz
70-lecia Akademii Ekonomicznej70-lecia Akademii Ekonomicznej70-lecia Akademii Ekonomicznej70-lecia Akademii Ekonomicznej70-lecia Akademii Ekonomicznej
w Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicach

Bliższego przedstawienia "zależności migracji i bezrobocia
w krajach Unii Europejskiej" podjął się prof. dr hab. Andrzej Rą-
czaszek, który wykazał istnienie silnego związku pomiędzy przy-
toczonymi w tytule wystąpienia czynnikami. Pozytywnym faktem
omawianym w czasie konferencji była zaobserwowana znaczna
poprawa sytuacji na rynku pracy we wszystkich krajach w okresie
pięciu lat od wstąpienia do struktur europejskich.

Jako przedostatni wystąpili przedstawiciele Akademickiego
Centrum Kariery, którzy przedstawili cel swojej działalności, ja-
kim jest promocja studentów i absolwentów na rynku pracy. Po-
magają oni w kontakcie pracodawców z osobami poszukującymi
praktyk czy pracy. Osoby działające w ACK pomagają każdemu
kto się do nich zgłasza w przygotowaniu dokumentów aplikacyj-
nych oraz w załatwianiu wszelkich formalności związanych
z przyszłą pracą. Organizują także szkolenia i konferencje, a także
wspierają duże firmy w akcjach rekrutacyjnych.

W ostatniej części wystąpiła Ewa Staszewska, przedstawiciel-
ka Koła Naukowego Logistyki Dialog. Na podstawie zgromadzo-
nych danych uświadomiła zgromadzonym, czego oprócz dyplo-
mu oczekuje od absolwenta pracodawca, wskazując tu przede
wszystkim na wiedzę specjalistyczną, umiejętności interpersonal-
ne czy chęć dalszego dokształcania. Wykazanie się dużą aktywno-
ścią już podczas studiów zwiększa szanse absolwentów uczelni
wyższych na wykorzystanie swojej szansy na rynku pracy. Praco-
dawca szuka osób posiadających umiejętność współpracy, a do-
świadczenie zdobyte podczas pracy w studenckim kole nauko-
wym to dla pracodawcy znakomity argument, by zatrudnić absol-
wenta. Najlepszym potwierdzeniem niech będzie fakt, że byli człon-
kowie Naukowego Koła Logistyki "Dialog" znaleźli się w gronie
pracowników tak znanych firm, jak DHL, Fresh Logistics, Gene-
ral Motors, JAS-FBG, Kuehne+Nagel, Purmo, Schenker, Unile-
ver czy Wincanton.

Arkadiusz Przybyłka, Izabela Szczupak

Kolejną prelegentką była dr Anna Skórska, która zaprezento-
wanym wystąpieniem dopełniła wypowiedzi swoich dwóch po-
przedniczek. Zgodnie z tezami zawartymi w wystąpieniu wskaza-
no, że w kontekście przemian zachodzących we współczesnym
świecie jednym z najważniejszych wyzwań jest głęboka przebudo-
wa systemu edukacji i szkoleń. Funkcjonujący dotychczas system
edukacji – stworzony na potrzeby społeczeństwa industrialnego
i nastawiony głównie na kształcenie dzieci i młodzieży – nie jest
w stanie przygotować współczesnego człowieka do wyzwań spo-
łeczeństwa informacyjnego. Niezbędne jest postawienie nowych
celów i zadań przed systemem edukacyjnym. Nauka i kultura będą
bowiem czynnikami determinującymi konkurencyjność polskiej
gospodarki, jeśli Polska nie ma zostać wykluczona z cywilizacyj-
nie rozwiniętej części świata. Absolwenci szkół będą mogli zna-
leźć zatrudnienie w nowych zawodach, które coraz częściej będą
opierały się na wzajemnych relacjach międzyludzkich, a w coraz
mniejszym stopniu na powiązaniach z urządzeniami i maszynami.

19 maja, sobota, 8 rano, Wojewódzki Park Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie, grupa studentów Akademii oraz or-
ganizatorzy (pracownicy Centrum Promocji i grupy AdPo-
int) zebrali się już po raz czwarty, aby przygotować trasę
Ekonomii Ekstremalnej – biegu na orientację wzbogacone-
go o zadania ekstremalne, pytania z wiedzy ogólnej oraz
zadania na inteligencję.

W tegorocznym Rajdzie na starcie stanęło 8 czteroosobo-
wych drużyn z Zabrza, Będzina, Sosnowca, Świętochłowic,
Myszkowa oraz Gliwic (przedstawiciele klasy menedżerskiej
objętej patronatem Akademii). Każda ekipa wybierała nazwę
drużyny i w imprezie brali udział między innymi Apacze, Ka-
lokagatia czy Honey Team. Zaopatrzeni w mapki Parku uczest-
nicy rozpoczęli poszukiwanie punktów kontrolnych, na któ-
rych czekali już na nich studenci organizacji działających w AE
(NZS, Paneuropa, AIESEC) oraz studenci niezrzeszeni Łukasz



22

WYDARZENIAWYDARZENIA

Lipiński i Janusz Wybraniec. Pierwszym zadaniem, z którym
przyszło się zmierzyć przyszłym studentom, był bieg w trzy-
osobowych spodniach, niejednokrotnie zakończony efektow-
nym poślizgiem na trawie. Dla osób lubiących oglądać świat
do góry nogami atrakcję stanowił sky-rotator, urządzenie
umożliwiające obrót zawodnika w trzech płaszczyznach, przy-
pominające te, w którym ćwiczą kandydaci na astronau-
tów. Amatorzy wysokości próbowali sił w przechodzeniu przez
most linowy oraz wspinaniu się na wieżę ze skrzynek. Nie
zabrakło również strzelania z łuku czy przeprawiania się przez
pajęczą sieć. Oprócz zadań sprawnościowych zawodnicy mu-
sieli odpowiedzieć na pytania z wiedzy ogólnej, matematyki,
języków obcych, protokołu dyplomatycznego oraz oczywiście
ze znajomości Akademii.

Największą atrakcją tegorocznego Rajdu było euro-bun-
gee – połączenie aluminiowej konstrukcji, lateksowych gum
i trampoliny. Zawodnicy, oprócz dosięgnięcia pudełek zawie-

rających zadania dla pozostałych członków drużyny, próbo-
wali również dotknąć nieba, wzbudzając tym podziw i zainte-
resowanie przechodniów.

Na zmęczonych, lecz zadowolonych zawodników czekał
posiłek oraz pyszne lody. Ci, którym zostało jeszcze troszkę
sił wybrali się na przejażdżkę dorożką.

Podczas gdy jury podliczało punkty, zawodnicy wraz ze
studentami grali w darta.

Po ustaleniu wyników zawodnicy oraz organizatorzy ze-
brali się przed budynkiem dyrekcji Parku, by wysłuchać wer-
dyktu. Nagrody wręczył rektor ds. edukacji prof. AE dr hab.
Andrzej Piosik.

W tegorocznych rozgrywkach prym wiedli uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. To oni
zajęli pierwsze oraz drugie miejsce. Drużyna w składzie: Jo-
anna Kapłon, Manuela Brożyna, Martyna Moczygemba oraz

Alicja Tokarz najlepiej poradziła sobie z zadaniami. Tuż za
nimi uplasowali się koledzy z tej samej szkoły: Agata Skubacz,
Wojciech Karmasz, Hanna Głowacka, Łukasz Trusz. Trzecie
miejsce zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie: Olga Stasia, Katarzy-
na Hebrajska, Magdalena Kucharz, Monika Sobieraj.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i pamiąt-
kowe dyplomy. Na najlepszych czeka bezpłatny semestr stu-
diów niestacjonarnych na Akademii lub udział w obozie ada-
ptacyjnym.

Za rok V edycja Ekonomii Ekstremalnej. Mamy nadzieję,
iż kolejny raz uda się połączyć środowiska uczniowskie oraz
studenckie w ramach naszego przedsięwzięcia.

Aleksandra Jochemczyk
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Akademiê Ekonomiczn¹ z partnerami z 8 regionów UE projektu "E-teams".
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Rozpoczêcie rejestracji internetowej na stronie www.opendays.europa.eu przewidywane jest na 1 lipca 2007
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– Prof. Florian KuŸnik, Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach
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– Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej

15:25 Recommendations for regional SME support policies and instruments based on interregional „E-teams” experiences

– Marcin Baron, Koordynator Projektu „E-teams”

15:40 The „E-teams” method as a universal tool for policy-making

– Dr Artur Ochojski, Koordynator Regionalny Projektu „E-teams” w województwie œl¹skim

– Micha³ Chojkowski, E-team Leader w województwie œl¹skim

15:55 Dyskusja panelowa – 2007-2013 SME support in European regions

– Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych regionów uczestnicz¹cych w projekcie: Katalonii (Hiszpania),

Centro (Portugalia), Klaipeda (Litwa), Kreta (Grecja), Pohjois-Suomi (Finlandia), Saksonia (Niemcy),

Œl¹skie (Polska), Sztokholm (Szwecja), West Midlands (Wielka Brytania)
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Co z czasów studenckich najbardziej utkwiło Panu w pamięci?

Miałem to „szczęście i nieszczęście” studiować i działać w cie-
kawych czasach, w czasach powstawania „Solidarności”, powsta-
wania NZS i wielu ruchów społecznych. Również na uczelniach
działo się bardzo wiele i ja osobiście zaangażowałem się w działal-
ność studencką w NZS i to przez 2 lata zdeterminowało ten okres
mojego życia.

Jak wyglądało w tamtych latach, kiedy było dużo napięć poli-
tycznych, życie studenckie? Co było symptomatyczne dla ówcze-
snych czasów? Czy różnice między „teraz” a „wtedy” są Pańskim
zdaniem znaczące?

Oprócz normalnej działalności, którą na pewno prowadzą
i teraz organizacje studenckie: turystyka, bale, imprezy, semina-
ria, nasze życie studenckie było wówczas także zdominowane przez
politykę i przez ruch niepodległościowy, przez te wszystkie na-
pięcia, które w tamtych czasach przetaczały się przez Polskę, przez
uczelnie, przez środowiska studenckie. Myślę, że w tej chwili uczel-
nie nie są rozpolitykowane i polityczne aspekty pełnią w działal-
ności organizacji studenckich co najwyżej drugorzędną rolę.

Czy te zawirowania polityczne w znaczący sposób wpływały na
atmosferę w Uczelni – w zakresie zajęć dydaktycznych, kontak-
tów z nauczycielami – czy raczej było to coś odrębnego?

Poza okresem strajku okupacyjnego, w czasie którego zajęcia
się nie odbywały, proces dydaktyczny odbywał się normalnym
trybem, choć były oczywiście przerwy na wiece i dyskusje. Ja zna-
lazłem się w grupie studentów bardziej zaangażowanych, która
z powodów działalności politycznej i pracy w organizacji studenc-
kiej miała mniej czasu na studiowanie. Działalność pochłaniała
dużo czasu, co odbywało się kosztem nauki. Była to dla mnie „szkoła
życia”. Program studiów był zróżnicowany, wiele przedmiotów
było jednak kompletnie bezużytecznych. Natomiast mam satys-
fakcję i cieszę się z tego, że zawsze stałem po właściwej stronie.
Zaangażowałem się w słuszną sprawę, która zaowocowała nie-
podległością, a ja dołożyłem do tego swoją małą cegiełkę. To, co
wówczas wydawało nam się zupełnie niemożliwe, a mianowicie,
że bez olbrzymich ofiar uda się „rozmontować” ten cały obóz
komunistyczny i wyciągnąć z tego Polskę – stało się faktem.

Czy przyjaźnie, kontakty z tamtych czasów pozostały wciąż żywe?
Czy w Państwa gronie krążą jeszcze wciąż anegdoty, „legendy”
z tamtych czasów?

Kontakty częściowo przetrwały, są jednak rzadkie. Natomiast
z szerszą grupą osób nie utrzymuję kontaktu. Jeśli zaś chodzi o du-
cha tamtych czasów, to trzeba przyznać, że nie były one w ogóle
smutne. Może były trudne, stresujące, ale bardzo ciekawe i nie-
jednokrotnie wesołe, atmosfera była dobra. Mieliśmy poczucie,
że robimy cos właściwego, że jesteśmy grupą ludzi, która idzie
pod prąd.

Od tamtych czasów minęło ponad 20 lat. Teraz funkcjonuje Pan
w różnych kręgach biznesowych i może właśnie przez ten pry-
zmat patrzy Pan na Akademię. Jak Pańskim zdaniem jest ona
współcześnie postrzegana? Co się zmieniło w Akademii?

Mam zbyt ograniczony kontakt z Akademią, by wydawać tego
rodzaju opinie. Mam wrażenie, że teraz studiuje się inaczej niż za
moich czasów. Obserwując studia mojego syna wiem, że na uczel-
niach zachodzi dużo pozytywnych zmian. Można uznać, że idą
one w dobrym kierunku. Jednak, czy jest to już osiąganie docelo-
wej, optymalnej organizacji Uczelni i procesu dydaktycznego, tego
nie wiem. Chyba jeszcze wciąż nie. Na pewno te zmiany, które
zaszły w Akademii są zbieżne z innymi ośrodkami w Polsce. Z re-
lacji mojego syna, który kontynuuje obecnie studia w Wielkiej
Brytanii wiem, że różnice występują w sposobie zorganizowania
procesu dydaktycznego i administracyjnego na Uczelni. Myślę, że
dużo nam jeszcze zostało do zrobienia.

Czy środowisko biznesowe dobrze ocenia Uczelnię?

Wiem, że wielu absolwentów cieszy się coraz lepszą opinią
wśród pracodawców. Pracują w instytucjach finansowych, w biz-
nesie. Praktycznie można powiedzieć, że w regionie większość tych
stanowisk, które wymagają wykształcenia ekonomicznego jest zaj-
mowanych przez absolwentów Akademii. Natomiast trudno mi
się wypowiadać na temat poziomu tych absolwentów. Osoby, które

Szczęście i nieszczęścieSzczęście i nieszczęścieSzczęście i nieszczęścieSzczęście i nieszczęścieSzczęście i nieszczęście
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Rozmawiamy z Andrzejem Klimowiczem, studentem w la-
tach 1979-1985, aktualnie prezesem International House Inte-
gra sp. z o.o.
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zatrudniałem w naszej firmie oceniam dobrze. Czy ta ocena jest
dobra, bo proces rekrutacyjny był dobrze przeprowadzony i do-
konaliśmy dobrych wyborów czy też dlatego, że Akademia uczy
tak dobrze… szczerze mówiąc tego nie wiem. Dobrze natomiast,
że nowe pokolenie jest inne, bardziej otwarte, dostrzega potrzebę
nauki. W moich czasach na Uczelni była duża grupa studentów,
która nie widziała sensu studiowania większości przedmiotów,
które były wówczas w programie nauczania, choć faktycznie wie-
le tych przedmiotów było bezsensownych, nieprzydatnych w dal-
szym życiu zawodowym. Była też grupa przedmiotów, którymi
studenci byli zainteresowani. Sam z przyjemnością wspominam
wykłady z prof. Janem Wojtyłą, a także wykłady z informatyki.

Po skończonych studiach zaczął się biznes. Czy ten okres był
ciekawy?

Okres był ciekawy i stosunkowo łatwy. Wystarczało trochę
entuzjazmu i solidności, a rynek był tak entuzjastyczny, że wyba-
czał wiele błędów i brak pełnego profesjonalizmu. Sama historia
rozwoju naszej firmy pokazuje, że często przypadek decydował

o ważnych sprawach. Kiedy założyliśmy z moją żoną szkołę języ-
kową, pojechałem do Warszawy, do dystrybutora brytyjskich pod-
ręczników, aby zamówić książki na nasze potrzeby. Nie planowa-
ne spotkanie z prezesem zaowocowało złożoną mi ofertę objęcia
przez naszą firmę Południowej Polski siecią dystrybucji wydaw-
nictwa Longman. No i stało się. Potem zapraszaliśmy do Polski
„native speakerów” – Polska początku lat 90., to była dla nich
zagadka, niespodzianka, szok. Sporo się od nich uczyliśmy, sporo
też było zabawnych sytuacji.

Panie Prezesie, jubileusz Akademii to też czas składania życzeń.
Czego Pan, jako absolwent, chciałby dziś życzyć uczelni?

Dobrej pracy. Aby standardy nauczania były coraz wyższe,
aby Akademia znajdowała coraz wyższe uznanie w środowisku
akademickim i biznesowym w Polsce i na świecie, aby była otwar-
ta na potrzeby rynku pracy, by umiała dostosować programy i dy-
daktykę do wymogów nowoczesnej gospodarki i administracji.
Myślę, że obrany kierunek zmian jest dobry – teraz trzeba go utrzy-
mywać przy zachowaniu jak najlepszych standardów.

pracy, która dla nas po prostu nie istniała. Dostawało się na-
kaz pracy i tyle. Dzisiejsi studenci mają inne problemy, bardziej
już zbliżone do problemów ich kolegów z innych rozwinię-
tych krajów.

Czas absurdów powinien pewnie obfitować w wydarzenia i re-
akcje, które wspomina się z uśmiechem. Czy możemy liczyć na
jakąś anegdotę z Pańskich czasów studenckich?

Bodaj na pierwszym roku studiów razem z kolegami z handlu
wewnętrznego zorganizowaliśmy dowcip primaaprilisowy. Dali-
śmy ogłoszenie w „Dzienniku Zachodnim”, że do Katowic przy-
jeżdża znany amerykański reżyser i będzie szukał statystów. Na-
wet zaciekawiony dziekan udzielił nam dużej auli w budynku B.
Ku naszemu przerażeniu zjawiło się ponad 200 osób, niektóre
z rodzicami, zabiegających o względy cudzoziemca. Udało się nam
„przesłuchać” kilkunastu kandydatów. Byliśmy wszyscy ucharak-

Z czym kojarzy się Panu Akademia z lat studiów? Co wydaje się
Panu szczególnie charakterystyczne dla naszej uczelni i tamtych
czasów?

Studiowałem handel zagraniczny. Nasza akademia, dzięki sta-
raniom ówczesnego rektora prof. Zbigniewa Messnera, była dru-
gim w Polsce – po obecnej SGH – ośrodkiem akademickim, który
rozpoczął prowadzenie tego kierunku. Było to wtedy duże okno
na świat. Uczelnia starannie dobrała wykładowców, położono dużą
wagę na jakość kształcenia języków, wśród studentów znalazło
się wielu ludzi z otwartymi głowami, była wspaniała atmosfera.

Jak wyglądało wtedy życie studenckie? Co, Pańskim zdaniem,
zmieniło się od tamtych czasów, a co pozostało?

Bycie studentem było wtedy swego rodzaju „L-4” od codzien-
nej szarej rzeczywistości – było to kontrolowane przyzwolenie na
swobodę intelektualną, choć miało się świadomość, że skończy
się to z rozpoczęciem pracy zawodowej. Myśleliśmy o budowaniu
świata normalniejszego gospodarczo, bo zajęcia, choćby z ekono-
mii politycznej socjalizmu, były dowodem na poziom absurdu sys-
temu. Dziś studenci myślą przede wszystkim o szukaniu dobrej

Rozmawiamy z Andrzejem M. Mierzwą, studentem w la-
tach 1976-1982, obecnie prezesem Concordia Espirito Santo
Investment sp. z o.o.

Świat Świat Świat Świat Świat podano nampodano nampodano nampodano nampodano nam
w pigułcew pigułcew pigułcew pigułcew pigułce
ŚwiatŚwiatŚwiatŚwiatŚwiat podano nam podano nam podano nam podano nam podano nam
w pigułcew pigułcew pigułcew pigułcew pigułce



26

ZJAZD ABSOLWENTÓWZJAZD ABSOLWENTÓW

Nauczyłem się Nauczyłem się Nauczyłem się Nauczyłem się Nauczyłem się organizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacji
i i i i i  pokonywania pokonywania pokonywania pokonywania pokonywania
problemówproblemówproblemówproblemówproblemów

teryzowani. Jak pamiętam, ja miałem utlenione siwe włosy jako
reżyser, a kolega w auli jako wodzirej czy animator zabawiał róż-
nymi testami czekający tłum. W końcu wyszedłem do wszystkich
i najpierw po angielsku, potem łamaną polszczyzną, potem już
zupełnie płynnie przyznałem, że to po prostu dowcip. Reakcje
były różne, ale generalnie udało się nam ujść żywcem wśród wy-
buchu śmiechu.

Czy utrzymuje Pan kontakt z kolegami i koleżankami ze studiów,
a także ze swoimi profesorami, nauczycielami?

Przyznaję, że to trudne. Niestety „mieszkam w samolocie”.
Mam jednak wąską grupę znajomych z roku, z którymi byłem
w kontakcie nawet w trakcie mojej dziesięcioletniej emigracji. Ale
najlepszy kontakt utrzymuję zawsze z AIESECiem, który pomaga-
łem stworzyć i zarejestrować jako pierwszy komitet lokalny w Pol-
sce. W AIESECu organizowałem też z kolegami seminarium In-
tertrade, które otrzymało nagrodę dla najlepszego na świecie
wydarzenia AIESECowskiego. Nagrodę tę przyszło mi odbierać
na kongresie w Londynie w czasie stanu wojennego. Wracając
jednak do kontaktów z czasów studiów, teraz właśnie jestem za-
angażowany w tworzenie stowarzyszenia alumnów AIESEC
Polska.

Patrząc z perspektywy czasu, jaka jest najważniejsza rzecz, jaką
wyniósł Pan z lat studiów w Akademii?

Chyba zafascynowanie światem, który wtedy na zajęciach
podano nam w pigułce, pomimo żelaznych kurtyn i innych utrud-
nień. Jest też pamiętne przerażenie przed ze statystyki u docenta
Leona Dziembały – do dziś mi się śni czasami, że nie zdałem...

Obecnie funkcjonuje Pan w różnych kręgach biznesowych i spo-
łecznych. Jak, Pańskim zdaniem, Akademia jest w nich postrze-
gana?

Móglbym zażartować, że zostałem po tylu latach „odkopa-
ny”. Powiem dla porównania, że moja amerykańska uczelnia
(z Akademią rozstałem się po zakończeniu programu studiów, ale
bez obrony magisterium, więc studia tak naprawdę skończyłem
w USA, dostając MBA w 1987 roku) ma ze mną regularny kon-
takt przez bazę danych umieszczoną w Internecie i regularnie wy-
syłane biuletyny rektora, miesięcznik dla absolwentów czy wresz-
cie tzw. pierwsze wtorki, czyli comiesięczne spotkania w najważ-
niejszych miastach świata, gdzie wystarczy przyjść o godzinie dzie-
więtnastej i zawsze się kogoś zastanie. Myślę, że także Akademia
mogłaby lepiej „zorganizować” swoją obecność w świecie absol-
wentów, w świecie biznesu.

Czego wobec tego powinniśmy życzyć Akademii i naszej społecz-
ności w dniach jubileuszu?

Dobra uczelnia to miejsce refleksji. Tego nauczono mnie w Sta-
nach. Miejsce, gdzie ludzie z pewnym doświadczeniem w biznesie
przekazują młodszym swoją wiedzę, dzielą się spostrzeżeniami.
Pamiętam, gdy w październiku 1987 załamała się nowojorska gieł-
da, nasz profesor z finansów, notabene były minister finansów
Nigerii, zaczął wykład od słów „teraz możesz zadzwonić do bro-
kera i kupić blue chips z 40% zniżką”. I miał rację, załamanie
potrwało dwa miesiące, ale kto wtedy kupił Apple czy IBM już
tydzień później liczył zyski. Uczelnia to miejsce, gdzie studenci
mają prawo stawiać hipotezy, a rolą wykładowców i ich kolegów
jest ich weryfikacja. To wieczna kuchnia intelektualna, z której
idzie się w świat biznesu z głową naładowaną pomysłami, a nie
formułkami. Chciałbym życzyć Akademii tego, aby w nowej pol-
skiej rzeczywistości znalazła swoje miejsce jako kuźnia talentów,
a nie fabryka dyplomów. Kiedyś dla mojej francuskiej firmy pro-
wadziłem rekrutację w HarvardBusiness School i nigdy nie zapo-
mnę, co powiedział mi wtedy tamtejszy dziekan „Wartość nasze-
go dyplomu spada o połowę po 6 miesiącach od zakończenia stu-
diów, jeśli nie znajdziesz szybko pracy. Ale wartość naszych po-
mysłów ciągle rośnie”. Takiego wzrostu życzę.

Czym charakteryzowała się ówczesna WSE w drugiej poło-
wie lat siedemdziesiątych, co skłoniło Pana do studiów wła-
śnie w tej uczelni?

Wybierając studia w Akademii czułem, że ekonomia w go-
spodarce odgrywa relatywnie małą rolę, ale wiedziałem też, że
w długim okresie nie jest możliwe działanie nieekonomiczne.

Nauczyłem się Nauczyłem się Nauczyłem się Nauczyłem się Nauczyłem się organizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacji
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Rozmawiamy z dr. Krzysztofem Wilgusem, studentem
wlatach 1973-1977, obecnie prezesem Business Consulting
sp. z o.o.
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Już w liceum ogólnokształcącym wyrobiłem sobie opinię, że
cała gospodarka z czasów socjalizmu była irracjonalna, w związ-
ku z czym musi się to skończyć i na rynku pracy ekonomiści
będą potrzebni. I to się zdarzyło!

Czyli się udało. A jak w tamtych latach wyglądało życie stu-
denckie? Jak – z perspektywy absolwenta – zmieniła się Aka-
demia od tamtych czasów?

Jestem ciągłym obserwatorem Akademii, również jeszcze
2 lata temu byłem jej pracownikiem. Jako student działałem
aktywnie w Klubie Turystycznym, który się pięknie nazywał
„Pieszczołap”. Byłem jego współzałożycielem, później preze-
sem. Organizowaliśmy mnóstwo ciekawych wyjazdów, przede
wszystkim w góry. Z kilkoma moim przyjaciółmi udało się
nam przejechać Afganistan, Pakistan i Indie. Pracowałem spo-
łecznie nad organizacją „Rajdu Ekonomistów”, „Rajdów Wy-
działu Handlu”, „Rajdów Wydziału Przemysłu”. W imprezach
tych uczestniczyła duża liczba studentów. Praktyka ta nauczy-
ła mnie organizacji i umiejętności pokonywania problemów.
Ubolewam nad tym, że to wszystko upadło, że tej działalności
w następnych latach nikt nie utrzymał i nie rozwinął. W tym
czasie własnymi rękoma zbudowaliśmy studencką chatkę na
Potrójnej, przy pomocy finansowej uczelni reprezentowanej
wówczas przez rektora prof. Zbigniewa Messnera. Wielu stu-
dentów osobiście zaangażowało się w remont i budowę tej chat-
ki, nie myśląc o pieniądzach. Robiliśmy to dla siebie i innych.
Było to dla nas cenne doświadczenie, które dodatkowo przy-
nosiło ogromną satysfakcję.

Wspomniał Pan o przychylnym nastawieniu do tego typu dzia-
łań ówczesnego rektora, prof. Zbigniewa Messnera. A jak
układały się relacje studentów, którzy wprowadzali twórczy
ferment w życie studenckie z innymi wykładowcami. Czy w pa-
mięci zapisały się Panu jakieś postacie, anegdoty?

Osobiście bardzo pozytywnie odbierałem różnego rodza-
ju kontakty z naszymi profesorami, wykładowcami. Rektor do-
ceniał nasze pomysły i dążenia do ich realizacji. Z władzami
dziekańskimi również zazwyczaj dobrze się współpracowało.
Z kolei z grona wykładowców często przywołuję w pamięci
prof. Bujaka, który prowadził wykłady z rachunkowości. Po-
wtarzał on nam zawsze: po pierwsze, „jeśli człowiek nie ma
dużo pieniędzy, to musi kupować rzeczy dobrej jakości, bo
tylko bogatych stać na kupno rzeczy słabej jakości”, po drugie,
„jeśli chcemy osiągnąć sukces to musimy mieć, zegarek, notes
i przyzwoicie wyglądać”. Tych zasad starałam się w życiu prze-
strzegać i dobrze na tym wychodzę.

A czy kontakty z czasów studenckich przetrwały?

Z kolegami z klubu turystycznego do dziś dzisiejszego spo-
tykamy się w pierwszą sobotę czerwca w chatce na Potrójnej.
Wprawdzie nie jest ona już własnością Akademii, ale spotyka-

my się tam, wspominamy lata studenckie, śpiewamy piosenki
turystyczne. Z kolei z profesorami mam częsty kontakt po-
przez różnego rodzaju konferencje, sympozja i inne tego typu
spotkania. Niejednokrotnie są oni już w obecnej chwili mo-
imi kolegami i wspólnie uczestniczymy w różnych przedsię-
wzięciach.

Usłyszeliśmy przed chwilą o dobrych radach prof. Bujaka.
Wracając do tego wątku, co jeszcze wyniósł Pan z naszej
Uczelni, co do dzisiaj przydaje się w życiu, w prowadzeniu
biznesu?

Przede wszystkim przekonanie, że ciężka praca przynosi
sukces. Starałem się być dobrym studentem, jak najlepiej przy-
swajać wiedzę teoretyczną. Po studiach obroniłem doktorat,
założyłem prywatną firmę. Uważam, że bez wiedzy teoretycz-
nej, którą zdobyłem na Uczelni nie byłbym w stanie odpo-
wiednio jej poprowadzić. Z kolei pracując na Uczelni ze stu-
dentami starałem się wzbogacać i urozmaicać moje wykłady
doświadczeniami z praktyki biznesowej. Wiem to na pewno,
że praktyka nie może istnieć bez teorii, a teoria bez praktyki.
Dlatego też – jak już wspomniałem – do dziś zdobywam nową
wiedzę poprzez uczestnictwo w seminariach i szkoleniach, ale
też równie chętnie dzielę się moją wiedzą z innymi.

Jest Pan osobą znaną w kręgach biznesowych, jako jej wice-
prezes aktywnie działa Pan w Regionalnej Izbie Gospodarczej
– jak Pańskim zdaniem Akademia jest postrzegana przez śro-
dowisko przedsiębiorców i menedżerów?

Przede wszystkim należy podkreślić jedno – bez wątpienia
Akademia jest rozpoznawalna w środowisku jako Uczelnia,
która dostarcza kadr. Jednak, niestety, uważam również, że
Uczelnia jest zbyt mało ekspansywna, nie otwiera się na to
środowisko, relatywnie mało uczestniczy w spotkaniach biz-
nesowych. W rozmowach z władzami rektorskimi i dziekań-
skimi wysunęliśmy propozycję utworzenia Klubu Przyjaciół
Akademii Ekonomicznej, który powstał w 2006 roku, a które-
go głównym zadaniem jest utworzenie pomostu między Uczel-
nią a biznesem. Chodzi o to, aby absolwenci byli dumni, że
skończyli Akademię, a Akademia była dumna z nich. Chciał-
bym, aby klub ten „rozwinął skrzydła”, aby był znany w Aka-
demii i w kręgach biznesu. Z obecnego stanu informacji na ten
temat nie do końca jestem zadowolony.

Czego więc życzy Pan Akademii z okazji jej 70. urodzin?

Życzę studentom wysokiego poziomu kształcenia. Samej
zaś instytucji owocnej współpracy z kręgami biznesowymi i roz-
woju bazy materialnej. Niech to wszystko pozwala edukować
w Akademii dobrych absolwentów, a ci niech dobrze wyko-
rzystują w życiu zdobytą w czasie studiów wiedzę.
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Co wydaje się Panu szczególnie charakterystyczne dla tego frag-
mentu historii naszej Alma Mater, na który przypadają Pańskie
studia?

Egzamin wstępny składałem w 1974 roku jeszcze w Wyższej
Szkole Ekonomicznej. Po powrocie z wakacji okazało się, że Uczel-
nia zmieniła nazwę na bardziej nobliwą. Zaraz potem zmienił się
także rektor. Profesora Alojzego Melicha zastąpił mój późniejszy
wieloletni pryncypał prof. Zbigniew Messner, który starał się
wykorzystać dla naszej Uczelni względną koniunkturę „późnego
Gierka”. Udało mu się pozyskać kadrę, co wtedy było możliwe
dzięki dostępowi do mieszkań, postawić nowe budynki dydak-
tyczne i nowy akademik. Nie było to łatwe, bo ekonomia nie była
wtedy traktowana zbyt poważnie, w przeciwieństwie do takich
„konkretów” jak inżynieria czy medycyna. Wyrwanie kawałka
tortu naszym mocniejszym konkurentom, takim jak Politechnika,
Akademia Medyczna czy Uniwersytet, wymagało dużej determi-
nacji i zdolności Pana Profesora.

Jak wyglądało wtedy życie studenckie? Co zmieniło się od tego
czasu?

Wszyscy, którzy mają skalę porównawczą potwierdzą, że wte-
dy było inaczej pod tym względem, w moim przekonaniu – lepiej.
Nie chcę tutaj bynajmniej gloryfikować tamtych czasów. Bo był
to przecież czas, kiedy ZSP przekształcono w Socjalistyczny Zwią-
zek, któremu przewodniczyłem na Uczelni w latach 1976-1977.
Wtedy całe życie społeczne, w tym aktywność studencka, podpo-
rządkowane było panującej ideologii. Ale był to też czas, kiedy
budowaliśmy chatki w górach i jeździliśmy na rajdy, kiedy znaj-
dowaliśmy czas na sport, kulturę i wspólne wypady do przez sie-
bie zorganizowanych klubów, kiedy miały swój okres świetności
takie organizacje jak AIESEC. Kiedy potem powstały organizacje
niezależne, budowały one swoją tożsamość w opozycji do SZSP.
Historia przyznała im rację, ale przy okazji zmienił się styl bycia,
niechęć do zorganizowanych form aktywności i, moim zdaniem,
życie studenckie uległo przez to zubożeniu. A może po prostu
starzeję się i idealizuję swoją młodość?

Czy wobec tego możemy liczyć na jakąś anegdotę z czasów tam-
tej „idealnej” młodości?

Nie, w obawie przed sianiem zgorszenia i szerzeniem złego
przykładu.

Czy udało się Panu przez te wszystkie lata od zakończenia stu-
diów utrzymać kontakt z kolegami ze studiów i wykładowcami?

Przyznam się szczerze do dużej przerwy. Życie rzucało mną
po świecie przez dużą część mojej kariery zawodowej. Zwłaszcza
na jej początku byłem tak pochłonięty sobą i swoją pracą, że nie
przywiązywałem należytej wagi do podtrzymywania kontaktów.
Dopiero ostatnio znalazłem pretekst do ich odświeżenia w posta-
ci zaproszenia do udziału w Klubie Przyjaciół Akademii.

Jaka jest najważniejsza rzecz, jaką wyniósł Pan ze studiów?

Nie chcę, aby zabrzmiało to banalnie, ale zacznę od wiedzy.
Kiedy kończyłem naszą uczelnię miałem – wynikającą głównie
z kompleksów: Katowice kontra Warszawa, Polska kontra reszta
świata – niską ocenę swoich kwalifikacji. Ku mojemu zdziwieniu,
kwalifikacje te okazały się wystarczające w najbardziej wymagają-
cych miejscach. Zdarzyło mi się prowadzić na Harvard Business
School seminarium na temat rynków wschodzących i ze zdziwie-
niem stwierdzić, że moi seminarzyści wiedzą co to jest fluktuacja
na rynku walutowym i co to jest inflacja, ale nie potrafią wyobra-
zić sobie – a więc i wprowadzić do modelu finansowego – wza-
jemnej korelacji. Nie byłbym sobą, gdybym im tego złośliwie nie
wypomniał, sugerując uzupełnienie wiedzy na mojej macierzystej
Uczelni. A teraz coś, co zabrzmi niepedagogicznie. Ważniejsze od
wiedzy było doświadczenie wyniesione z organizacji studenckiej.
Doświadczenie w organizowaniu współdziałania zespołów, pod-
dawanie się ocenie, ambicja podejmowania nowych działań. W każ-
dej profesji, a w naszej w szczególności, takie umiejętności są nie-
zbędne, aby można było skorzystać z wiedzy. Dodam, że wiedzę
można, a nawet trzeba uzupełniać. Umiejętności pracy w zespole
z trudno nauczyć się w dojrzałym wieku.

Rozmawiamy z Ryszardem Wojtkowskim, studentem
w latach 1974-1978; byłym szefem gabinetu premierów:
Z. Messnera, M.F. Rakowskiego, T. Mazowieckiego i J.K. Bie-
leckiego, zastępcą dyrektora generalnego Coca-Cola Poland,
członkiem zarządu Novartis AG i prezesem Novartis Consu-
mer Health International S.A., obecnie partnerem zarządzają-
cym i współwłaścicielem funduszu Enterpise Investors.
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Jak w kręgach biznesowych postrzegana jest obecnie uczelnia?

Martwi mnie bardzo regionalne uplasowanie się naszej Uczel-
ni. To, co zawsze było udziałem SGH i co na przykład udało się
ostatnio przebojem szkole z Nowego Sącza – nigdy nie udało się
Akademii. Sytuacje pogłębiają samoograniczające się ambicje stu-
dentów, z których większość swoją drogę życiową widzi w regio-
nie, w tradycyjnych branżach, w „bezpiecznych” zawodach. W ra-
mach Klubu Przyjaciół Akademii przygotowaliśmy fundusz sty-
pendialny. Byłem orędownikiem zasady, że nasze stypendia nie
powinny mieć charakteru socjalnego lub naukowego, ale że po-
winny nagradzać postawy ambitne, sięganie po akceptację ponadu-
czelnianych środowisk, obojętnie w jakiej dziedzinie – w sporcie,

kulturze, nauce, nawet w polityce. Byle promować postawy ak-
tywne i ambicje sprawdzenia się w społeczności globalnej. Jestem
dumny, że mogłem osobiście wesprzeć taki program. Zresztą we
własnym, dobrze pojętym interesie, aby budować autorytet Uczelni
i wartość jej dyplomu.

Na zakończenie, czego chciałby Pan życzyć Akademii w roku jej
jubileuszu?

Właśnie mając na uwadze to, o czym przed chwilą była mowa,
chciałbym życzyć wszystkim aktualnym i przyszłym absolwentom
ambicji, rezygnacji z narzucanych sobie ograniczeń i wiary we
własne możliwości.

torem, o 3 nad ranem, kiedy to próbowałem mu się przypomnieć.
Na szczęście udało mi się i po moim powrocie bez problemu tę
pracę obroniłem.

Skoro mówiliśmy o odbudowanym kontakcie z promotorem, to
teraz chciałbym zapytać o inne kontakty z czasów studenckich.
Czy pozostają wciąż żywe?

Owszem, z grupą najbliższych znajomych i przyjaciół jeste-
śmy cały czas w bliskim kontakcie, a dzięki tanim liniom lotni-
czym mamy całkiem sporo okazji do spotkań i wspominania sta-
rych dobrych czasów studenckich.

Patrząc z perspektywy czasu, jaka jest najważniejsza rzecz, jaką
wyniósł Pan z lat studiów w Akademii?

Odpowiedź jest prosta, są to: międzynarodowe obycie i kon-
takty, a także pewność i wiara w siebie i w swoje możliwości.

A jakie życzenia chciałby Pan złożyć Akademii – jubilatce, w jej
70. roku istnienia?

Chyba tego, co dla mnie było najważniejsze w czasie moich
studiów – przyciągania jak najbardziej wartościowych studentów
i stwarzania im możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach.

Co wydaje się Panu szczególnie charakterystyczne dla przełomu
stuleci w naszej Alma Mater? Są to czasy w zasadzie bardzo nie-
odległe, ale może jednak – Pańskim zdaniem – coś się zmieniło
w Akademii, od kiedy opuścił Pan jej mury?

Pierwsze lata moich studiów określiłbym jako lata, w których
wyraźnie widoczne było bogate życie studenckie. Sporo różnych
organizacji, wielu ludzi zaangażowanych w ich działania. Koniec
lat dziewięćdziesiątych to początek powszechnych wyjazdów na
stypendia międzynarodowe – pierwsza prawdziwa szansa dla wie-
lu studentów na poważne i dłuższe wyjazdy zagraniczne. Wydaje
mi się, że odbiło się to niestety na życiu studenckim w Akademii.
Ci najbardziej przebojowi studenci często wybierali kolejne sty-
pendia kosztem organizacji studenckich i innych sposobów na
włączanie się w życie studenckie. Nie wiem jak to wygląda dzisiaj,
ale mogę sobie tylko wyobrazić, że nasze wejście do UE jeszcze
bardziej pozwoliło studentom rozwinąć skrzydła, a to w coraz
mniejszym stopniu „trzyma” ich na Uczelni. To otwarcie się na
świat trochę wolniej przychodziło samej Uczelni, ale ważne, że
z czasem pojawiało się coraz więcej pomysłów na uelastycznienie
samego trybu studiowania i struktury Uczelni w celu dostosowa-
nia do tej nowej międzynarodowej rzeczywistości.

Ta międzynarodowa rzeczywistość z pewnością wpłynęła mię-
dzy innymi na Pańskie kontakty z Uczelnią, na sposób studiowa-
nia. Czy możemy liczyć na jakąś anegdotę z tamtych czasów?

Ponieważ ostatni rok moich studiów spędziłem na praktyce
na Filipinach, to kolejne rozdziały mojej pracy magisterskiej prze-
kazywałem promotorowi poprzez mojego dobrego przyjaciela.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy po dłuższej przerwie – przy-
znaję, pewnie trochę zbyt długiej – mój przyjaciel donosząc kolej-
ny rozdział dowiedział się, że mój promotor nie zna takiego stu-
denta jak ja! Do dzisiaj pamiętam telefoniczną rozmowę z promo-

Rozmawiamy z Marcinem Adamczykiem, studentem
w latach 1996-2001, Portfolio Managerem w dublińskim od-
dziale Dexia Bank Belgium.
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Pańskie studia, to środek i końcówka lat dziewięćdziesiątych –
jakby nie patrzeć – ubiegłego wieku. Rynkowa rzeczywistość go-
spodarcza w Polsce, otwarcie się na świat. Co wydaje się Panu
szczególnie charakterystyczne dla tych lat w naszej Uczelni?

Przede wszystkim boom na studia ekonomiczne i menedżer-
skie. Innymi słowy bardzo duża ilość kandydatów na jedno miej-
sce, spowodowana dużym zainteresowaniem młodych ludzi przy-
szłościowymi wtedy kierunkami studiów, jak ekonomia, marke-
ting czy zarządzanie. A już na samej Uczelni…, kiedy zaczynali-
śmy pobrzmiewały jeszcze echa „starego systemu”, jednak Uczel-
nia starała się też wprowadzać nowe podejście do nauczania, bar-
dziej oparte na praktycznych zastosowaniach. Ten trend się utrzy-
mał. I dobrze.

Jak wyglądało wtedy życie studenckie? A jak – okiem absolwen-
ta – Akademia zmieniała się przez kolejne lata od czasu, kiedy
ukończył Pan studia?

Wtedy było bardzo mało możliwości robienia czegoś więcej
niż tylko studiowanie, ale studentom się chciało. Prężnie działały
organizacje studenckie, sekcje sportowe, koła naukowe. Może
dlatego, że właśnie tego rodzaju przedsięwzięcia dawały swoistą
szansę „wyrwania się”, osiągnięcia czegoś więcej, zdobycia no-
wych, „nowoczesnych”, doświadczeń. Obecnie studenci mają bar-
dzo duży wybór możliwości, ale im się już przestało chcieć. Wszyst-
ko jest na wyciągnięcie ręki, bardzo łatwe do zdobycia i może
właśnie dlatego zanika studencki duch inicjatywy.

Czy możemy liczyć na jakąś anegdotę z Pańskich czasów stu-
denckich?

Anegdot było wiele, a w zasadzie plotek i historii – szczegól-
nie tych o zaliczaniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów
i poziomie ich trudności. Wiernie trzymaliśmy się też tezy, że aby
otrzymać stopień magistra, trzeba było zdobyć poszczególne lite-
ry ze skrótu mgr. „M” dostawało się po zaliczeniu „Podstaw pra-
wa”, zaliczenie „Statystyki” równało się zdobyciu litery „G”. Po-
tem pozostało jeszcze zawalczyć o „R”, czyli zaliczyć „Zarządza-
nie strategiczne”. Nazwiska takich profesorów jak: A. Witosz,
L. Dziembała i J. Rokita mówią same za siebie.

Wiedza Wiedza Wiedza Wiedza Wiedza pozostałapozostałapozostałapozostałapozostała
we mniewe mniewe mniewe mniewe mnie do dziś do dziś do dziś do dziś do dziś

Wspominał Pan o aktywności studentów, współpracy. Czy te
znajomości i przyjaźnie przetrwały próbę czasu i odległości? Czy
kontakty z czasów studenckich wciąż trwają?

Tak, utrzymuję stały kontakt ze swoimi przyjaciółmi ze stu-
diów, którzy tak jak ja przeprowadzili się do Warszawy. Mam ich
tutaj więcej, bo mało z nich zostało na Śląsku. W zasadzie całe
moje najbliższe towarzystwo to absolwenci naszej Akademii. Nie-
stety, nie utrzymuję kontaktów z profesorami, wykładowcami.

Przetrwały więc więzy, a co jeszcze? Patrząc z perspektywy cza-
su, jaka jest najważniejsza rzecz, jaką wyniósł Pan z lat studiów
w Akademii?

Ten osławiony „śląski etos pracy” – tego nauczyli mnie pro-
fesorowie, żeby ciężko pracować na sukces, który wtedy łatwiej
się osiąga. Studia nie należały do łatwych, ale wiedza wtedy zdo-
byta pozostała do dziś i bardzo często przydaje się w mojej pracy.
Silne podstawy teoretyczne dają mi możliwość łatwiejszego po-
dejmowania decyzji w trudnych sytuacjach biznesowych.

Właśnie, skoro o biznesie mowa. Obecnie funkcjonuje Pan w róż-
nych kręgach biznesowych i społecznych. Jak, Pańskim zdaniem,
Akademia jest w nich obecnie postrzegana?

Raczej dobrze, wielu ludzi szczególnie z „moich czasów”, zaj-
muje obecnie wysokie pozycje w organizacjach, z którymi pracuję
i ci ludzie codziennie dają świadectwo wysokiego poziomu naszej
Uczelni.

Czego wobec tego powinniśmy życzyć Akademii i naszej społecz-
ności w dniach jubileuszu siedemdziesięciolecia?

Życzę, żeby pozostała dobrą uczelnią, żeby tej marki nie za-
przepaściła, a w szczególności, by dalej kształciła studentów do-
brze przygotowanych do dalszej kariery zawodowej. Niezwykle
istotne jest, by kształcenie to było oparte na coraz to nowych
metodach nauczania – tego ciągłego podnoszenia standardów z ca-
łego serca życzę całej społeczności Akademii.

Wiedza Wiedza Wiedza Wiedza Wiedza pozostałapozostałapozostałapozostałapozostała
we mniewe mniewe mniewe mniewe mnie do dziś do dziś do dziś do dziś do dziś

Rozmawiamy z Maciejem Nogą, studentem w latach 1995-
2000, obecnie dyrektorem marketingu, jednym z założycieli
i partnerem firmy Grupa Pracuj sp. z o.o., która jest właścicie-
lem największego w Polsce portalu pracy Pracuj.pl oraz naj-
większego na Ukrainie serwisu Robota.ua
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cze na studiach. Studia przygotowały mnie od strony teoretycznej
znajomości wielu kwestii. Jednak muszę uczciwie przyznać, że
większości zagadnień nauczyły mnie życie i praktyka. Wszystko
poznawałam na gorąco. Ale też trzeba dodać, że w czasie studiów
nie było przedmiotów typu: jak prowadzić własną firmę – przed-
mioty te, gdyby były wykładane, niewątpliwie ułatwiłyby mi start.
W założeniu firmy pewnie też odgrywał dużą rolę mój dynamizm,
choć niewątpliwie głównym bodźcem do rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej były zwolnienia podatkowe. Myślę, że teraz też
przydałoby się w naszej rzeczywistości więcej instrumentów, któ-
ry zachęciłyby młodych ludzi do prowadzenia biznesu, zarówno
finansowych, jak i innych, motywujących, wspierających. Dobrze
pamiętam, że w moim przypadku nic nie było proste, sporo rze-
czy było chaotycznych. Bardzo dużą rolę odegrał mój ojciec, któ-
ry motywował mnie do działania, zachęcając do skorzystania ze
sposobności, jakie pojawiły się wtedy na rynku.

A co, Pani zdaniem, przedstawiciele śląskiego biznesu myślą obec-
nie o Akademii? Jak jesteśmy postrzegani?

Na pewno należy zwrócić uwagę na to, że duża liczba szkół,
kształcących w szeroko rozumianych zagadnieniach biznesowych,
osłabiła swego rodzaju elitarność takiego kształcenia. To na pew-
no nie ułatwiło życia ani konkurowania państwowym uczelniom
ekonomicznym. Dotknęło więc również i Akademię. Niestety mam
wrażenie, że nasza Uczelnia straciła co nieco na prestiżu. Uczelnia
mało się promuje na zewnątrz, nie jest zauważalna w kręgach biz-
nesu. Szkoda, że nie odbywają się w Akademii wykłady otwarte –
spotkania ze znanymi ekonomistami, biznesmenami. Myślę, że
takie wydarzenia integrowałyby część środowiska biznesowego
wokół Uczelni. Paradoksalnie, nawet jeśli w Akademii dzieje się
coś ciekawego – jak chociażby wykłady profesora Leszka Balcero-
wicza – ani absolwenci, ani biznes o tym się nie dowiadują. W tym
aspekcie marzyłaby mi się zmiana.

Czego więc można życzyć jubilatce w 70. rocznicę istnienia?

Na pewno tego, by stała się miejscem organizacji różnego
rodzaju forów, gdzie mogliby się gromadzić absolwenci, biznes-
meni, studenci. Życzę Uczelni wyraźnej orientacji – znalezienia
swojej unikatowej specjalizacji i przez to rozpoznawalności w Pol-
sce i na świecie. A przede wszystkim nieustannego rozwoju na-
ukowego i udoskonalania dydaktyki.

Czas, kiedy Pani studiowała, był czasem raczkującej gospodarki
rynkowej w Polsce. Jak wtedy wyglądało życie studenckie w Aka-
demii?

Było bardzo miło, przez pierwszy rok integrowaliśmy się. Jesz-
cze na pierwszym roku wstąpiłam też do organizacji studenckiej
AIESEC. To pozwoliło mi się rozwinąć, sprawdzić jako organiza-
tor. Opiekowaliśmy się studentami z zagranicy, którzy tutaj przy-
jeżdżali na praktykę lub prowadzili inne działania realizowane
przez naszą organizację. Musieliśmy zadbać o nich, zorganizować
im cały pobyt w Polsce. Działaliśmy spontanicznie, bez korzyści
materialnych, było to da mnie ogromne doświadczenie. Mam
wrażenie, że dziś młodzież nie czuje takiej potrzeby, że coraz mniej
jest w środowisku studenckim motywacji do takich działań. My
wtedy chłonęliśmy świat – może dlatego, że był dla nas mniej
dostępny – i sprawiało nam to wiele satysfakcji. Mnie zajmowało
to bardzo mocno i dotknęło nawet życia prywatnego. Podczas
jednego z seminariów poznałam pewnego Belga. Zakochaliśmy
się w sobie ze wzajemnością, mieliśmy wielkie plany na przyszłość.
Jednak życie je zweryfikowało i nic z tego wspólnego planowania
nie wyszło. Wspominam to z dużym rozrzewnieniem.

A czy inne znajomości „z uczelni” przetrwały próbę czasu?

Kontakty są. Przyjaźnie też przetrwały. Regularnie spotykam
się z niewielką grupą moich AIESECowskich znajomych, a także
ze znajomymi z grupy dziekańskiej. Staram też się podtrzymywać
kontakt z moimi nauczycielami. Uczestniczyłam chociażby w zjeź-
dzie katedr marketingowych, w jubileuszu pana profesora Teo-
dora Kramera. Nie ukrywam, że chciałabym mieć więcej okazji
uczestniczenia w życiu Akademii.

Skoro tak jest, to pewnie oznacza to dobre wspomnienia z cza-
sów studiów? Co tak naprawdę uważa Pani za największą war-
tość wyniesioną z tamtych lat?

Poza sprawami związanymi z AIESECiem i życiem studenc-
kim, na pewno kontakt z wykładowcami był tu rzeczą najistot-
niejszą. Możliwość poznania wybitnych osób uważam za wielki
atut. Jak już wspomniałam, interesowałam się i pasjonowałam
marketingiem, a nasza Uczelnia była przecież „kolebką marketin-
gu”. To jest dla mnie ważne i cenne.

Czy to przydało się później w prowadzeniu biznesu?

Poza Wydawnictwem prowadzę także import i dystrybucję
sprzętu audio. Tę drugą działalność rozpoczęłam w zasadzie jesz-

Rozmawiamy z Sonią Dragą, prezesem Wydawnictwa
Sonia Draga.

Byłam w Byłam w Byłam w Byłam w Byłam w „kolebce„kolebce„kolebce„kolebce„kolebce
marketingu”marketingu”marketingu”marketingu”marketingu”
Byłam w Byłam w Byłam w Byłam w Byłam w „kolebce„kolebce„kolebce„kolebce„kolebce
marketingu”marketingu”marketingu”marketingu”marketingu”
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Dla większości populacji wiek doj-
rzały, a szczególnie okres między 20 a 40
rokiem życia jest początkiem inwolucji
zdolności motorycznych, przebiegającej
w różnym tempie i różnie w odniesieniu
do poszczególnych zdolności, co bezpo-
średnio przekłada się na sprawność fi-
zyczną. Sprawność fizyczna jest właści-
wością bardzo złożoną, zależy do płci,
wieku, stanu zdrowia, uzdolnień i umie-
jętności ruchowych, budowy ciała,
sprawności aparatu ruchu, wydolności
narządów, poziomu rozwoju zdolności
motorycznych, trybu życia, siły woli,
motywacji, stanu psychicznego.

Idea promocji zdrowia i promowa-
nie zdrowego stylu życia staje się w ostat-
nich latach, zgodnie z tendencjami pa-
nującymi na świecie, przewodnią myślą
wychowania fizycznego. Zgodnie z kon-
cepcją programu „Health-related fitness”,
czyli sprawności ukierunkowanej na
zdrowie, powinniśmy kłaść w szkolnym
wychowaniu fizycznym nacisk na wydol-
ność krążeniowo-oddechową, kompo-
nenty i postawę ciała, a w szczególności
na styl życia. Sprawność fizyczna w związ-
ku z powyższym jest elementem zdrowia,
a tym samym jej kontrolowanie ma aspekt
znacznie szerszy niż tylko usprawnianie
motoryczne.

Celem prowadzonych w Uczelni ba-
dań było ustalenie poziomu sprawności
fizycznej studentek pierwszego roku Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach w la-
tach 2003-2006. Mając na uwadze po-
wyższy cel sformułowano następujące py-
tania badawcze:

1. Jaki jest poziom sprawności fi-
zycznej studentek pierwszego roku AE
w Katowicach?

(poza zdolnościami koordynacyjnymi,
które w niewielkim stopniu mają wpływ
na próbę określającą szybkość ruchów).
Zaproponowane ćwiczenia są możliwe
do wykonania w zasadzie w każdych
warunkach. Ocena nie stwarza większych
trudności gdyż zawiera normy dla po-
szczególnych kategorii wiekowych,
umożliwiające łatwe i czytelne porówna-
nie osiągniętych wyników, a ma to nie-
wątpliwie charakter motywacyjny. To
właśnie oraz popularność i dostępność
indeksu sprawiły, ze wybrano go do prze-
prowadzonych badań.

Badania zostały przeprowadzone
w Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach. Objęto nimi 563 studentki
pierwszego roku studiów dziennych
wszystkich wydziałów. Z przeprowadzo-
nego wywiadu wynika, że tylko dwie
z przebadanych osób biorą czynny udział
w rozgrywkach klubu uczelnianego AZS.
Reszta badanych deklaruje okazjonalny
udział w różnych formach zajęć fakulta-
tywnych z oferty Akademii lub poza-
uczelnianej. Badania zostały przeprowa-
dzane w październiku i maju lat akade-
mickich 2001/2002, 2003/2004, 2004/
2005, 2005/2006. Do dalszej analizy za-
kwalifikowano wyniki 481 studentek
z sześciu kolejnych semestrów.

2. Czy poziom sprawności fizycznej
studentek pierwszego roku AE jest na
poziomie stałym przy ich aktywnym
uczestnictwie w zajęciach obligatoryjnych
w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych
tygodniowo?

3. Czy następuje progres sprawności
fizycznej wśród studentek AE podejmu-
jących studia w latach 2003-2006?

Postawiono także hipotezę, iż: ak-
tywność ruchowa studentów ograniczo-
na do zajęć z wychowania fizycznego
w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych ty-
godniowo oraz sporadyczna aktywność
podejmowana w ramach działań fakul-
tatywnych z oferty uczelnianej i poza-
uczelnianej jest niewystarczająca do
utrzymania sprawności fizycznej na sta-
łym poziomie.

W celu znalezienia odpowiedzi na
postawione pytania i weryfikacji hipote-
zy wykorzystano Indeks Sprawności Fi-
zycznej. ISF opracowany przez Zuchorę
obejmuje sześć prób badających wszyst-
kie zasadnicze aspekty motoryczności

ROK AKADEMICKI SEMESTR ILOŚĆ ODCH.STAND. WYNIK 

2003-2004 ZIMOWY 95 2,532 27,9 ± 0,5 

2003-2004 LETNI 85 2,539 27,6 ± 0,5 

2004-2005 ZIMOWY 99 1,984 28,0 ± 0,4 

2004-2005 LETNI 87 1,738 27,5 ± 0,4 

2005-2006 ZIMOWY 60 2,457 27,8 ± 0,6 

2005-2006 LETNI 55 2,599 26,6 ± 0,7 

Tabela 1
Wyniki indeksu sprawności fizyczne
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Średnia wartość sprawności fizycznej
studentek pierwszego roku, według ska-
li Zuchory, jest na poziomie bardzo do-
brym, lecz w przeciągu sześciu semestrów
objętych badaniami nie zanotowano ani
jednego wyniku na poziomie wybitnym.

Wyniki wykazują różnicę statystycz-
nie istotną pomiędzy poziomem spraw-
ności fizycznej w semestrze zimowym
i letnim roku akademickiego 2004/2005
oraz 2005/2006 z wyraźną tendencją
spadkową. W roku akademickim 2003/
2004 zanotowano również różnicę w śred-
niej arytmetycznej między semestrami,
jednak nie jest to różnica statystycznie
istotna. W październiku 2005 średni po-
ziom sprawności studentów pierwszego
roku wynosił 27,88 według ISF, co sta-
nowi najniższą wartość dla semestru zi-
mowego, spadek średniej wartości po
siedmiu miesiącach był w roku akademic-
kim 2005/2006 najwyższy. Najwyższy
poziom „wyjściowy” zanotowano w paź-
dzierniku 2004.

Pozwala to na sformułowanie nastę-
pujących wniosków:

1. W dwóch ostatnich latach spraw-
ność fizyczna studentek Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach obniża się na
przestrzeni siedmiu miesięcy w sposób
statystycznie istotny.

2. Przebadane studentki nie mają
wykształconych nawyków i postaw
względem kultury fizycznej, czyli rola
szkolnego wychowania fizycznego
w kwestii kształtowania zespołu postaw,
przekonań i wartości nie została wypeł-
niona.

3. W związku z tym, że dwudziesto-
letni studenci znajdują się w końcowym
etapie zinstytucjonalizowanego oddziały-
wania kultury fizycznej, należy podjąć
szczególnie aktywną pracę wychowaw-
czo-motywacyjną, mającą na celu zachę-
canie do świadomego i aktywnego
uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze
fizycznej.

4. Należy stworzyć studentom moż-
liwość zdobycia umiejętności z zakresu
sportu i rekreacji (pływanie, narciarstwo,
tenis, żeglarstwo), co daje im w przyszło-
ści potencjalne możliwości korzystania
z tych umiejętności.

Danuta Palica

Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zachęcają do korzy-
stania z zajęć fakultatywnych organizowanych dla studentów i pracowników
Akademii Ekonomicznej.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA PRACOWNIKÓW:

Basen: Poniedziałek 7.00-8.00
Wtorek 7.00-800
Środa 16.30-18.00 (sauna)
Czwartek 7.00-8.00
Piątek 7.00-8.00

ZAJECIA FAKULTATYWNE DLA STUDENTOW:

Basen: Wtorek 16.30-18.00 (sauna), 18.00-19.30 (sauna)
Czwartek 18.00-19.30 (sauna)
Piątek 8.00-9.30, 16.30-18.00 (sauna), 18.00-19.30 (sauna)

Siłownia: Piątek 16.30-18.00 (od października 2007)

Zespołowe Gry Sportowe: Piątek 15.00-16.30

Aerobik: Wtorek 15.00-16.30
Czwartek 15.00-16.30

WIEK 
Ocena sprawności 

w punktach 13-15 16-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-60 61-65 66-70 
71 

i starsi 

Minimalna 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 

Dostateczna 12 12 12 12 12 11 11 10 9 8 

Dobra 17 18 18 18 17 16 15 13 12 11 

Bardzo dobra 22 23 24 23 22 20 19 17 15 14 

Wysoka 27 28 30 28 27 25 23 21 18 17 

Wybitna 31 33 35 33 31 29 27 25 22 20 

Tabela 2

Normy ISF dla poszczególnych kategorii wiekowych
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Nowe wydanie tablicNowe wydanie tablicNowe wydanie tablicNowe wydanie tablicNowe wydanie tablic
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)(UKD)(UKD)(UKD)(UKD)

W grudniu 2006 roku zakończono prace nad nowym wy-
daniem tablic UKD (UDC-P058). Tablice zostały opracowane
w Bibliotece Narodowej przez Teresę Turowską, Jolantę Hys
oraz Joannę Kwiatkowską, na podstawie pliku wzorcowego
MRF (Master Reference File) mającego postać komputerowej
kartoteki wzorcowej symboli UKD. Biblioteka Narodowa do-
konała zakupu tego pliku w 2005 roku zawierając umowę li-
cencyjną z Konsorcjum ds. UKD. Konsorcjum mające swą sie-
dzibę w Hadze, powstało w 1992 roku. Wśród sześciu człon-
ków założycieli Konsorcjum jest Federation Internationale d’In-
formation et de Documentation (FID) oraz pięciu największych
wydawców tablic UKD.

Nowe wydanie tablic jest znacznie poszerzone w stosunku
do poprzedniego z 1997 roku (UDC-P022). Dla porównania –
nowe tablice zawierają 6837 symboli, w tym 1436 symboli
poddziałów wspólnych, podczas gdy w wydaniu z 1997 roku
było 5945 symboli, w tym 560 symboli poddziałów wspól-
nych. Tablice posiadają indeks przedmiotowy, w którym jest
17 726 haseł, w tym około 100 odsyłaczy. Indeks zawiera ter-
miny występujące w odpowiednikach słownych symboli cy-
frowych, a także terminy synonimiczne.

UKD jest językiem informacyjno-wyszukiwawczym obejmu-
jącym wszystkie dziedziny wiedzy uporządkowane w 10 kla-
sach głównych, które na każdym szczeblu podziału mają 10 klas
pochodnych. Główne działy tablic są oznaczone numerycz-
nie od 0 do 9, przy czym do numeru 4 nie jest przyporządko-
wany żaden dział. Schemat tablic głównych przedstawia się
następująco:

0 Dział ogólny

1 Filozofia. Psychologia

2 Religia. Teologia

3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja

5 Matematyka. Nauki przyrodnicze

6 Nauki stosowane. Medycyna.
Nauki techniczne. Rolnictwo

7 Sztuka. Rozrywki. Sport

8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze.
Literatura piękna

9 Archeologia. Prehistoria. Geografia.
Biografie. Historia

Do tablic głównych dołączone są tablice pomocnicze za-
wierające poddziały wspólne: języka, formy, miejsca, rasy,
narodowości i grupy etnicznej, czasu, podział alfabetyczny
A/Z i stosowanie cyfr w UKD, poddziały wspólne z kreską
zero, poddziały specjalne. Poddziały wspólne służą do ozna-
czania pojęć ogólnych lub szczegółowych o charakterze po-
wtarzalnym i mogą być dołączane do wszystkich działów z ta-
blic głównych.

Spośród wielu zmian wprowadzonych do nowych tablic
głównych należy wymienić: likwidację działu 65.01 Organiza-
cja i zarządzanie i wprowadzenie na to miejsce nowego działu
005 Zarządzanie, likwidację działu 651 Biurowość (teraz ta
tematyka jest uwzględniona w 005), nową rozbudowę działu
502/504 Nauka o środowisku, 314 Demografia oraz 364 Opie-
ka społeczna, częściową przebudowę działu 37 Oświata. Peda-
gogika. W tablicach pomocniczych również nastąpiły zmiany,
z których najważniejsze to likwidacja poddziałów wspólnych
punktu widzenia i sposobu ujęcia tematu przez autora oraz
wprowadzenie nowych poddziałów z kreską oznaczonych
–02 i –04.

W procesie opracowywania symboli z działów o tematyce
ekonomicznej, a zwłaszcza dotyczących: zarządzania, gospo-
darki, handlu, rachunkowości, pracy, finansów i przedsiębior-
stwa uczestniczyła Biblioteka Główna AE. Ogromną pomocą
były konsultacje pracowników nauki AE, gdyż pewne szczegó-
łowe zagadnienia wymagały sprecyzowania przez specjalistów.
Biblioteka Główna składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy poświęcili swój czas na te konsultacje, a zwłaszcza
pani Annie Kempie oraz panom Bartłomiejowi Gabrysiowi
i Grzegorzowi Głodowi. Zgodnie z zaleceniem BN nowe tabli-
ce są stosowane w naszej bibliotece od początku bieżącego roku.

W 2006 roku przeprowadzono sondaż wśród czytelników
BG AE w Katowicach. Rozprowadzono 100 ankiet wśród stu-
dentów AE korzystających z usług naszej Biblioteki. Celem
ankiety było rozpoznanie stopnia wykorzystania UKD jako ję-
zyka wyszukiwawczego. Wyniki pokazały, że 28% ankietowa-
nych używa UKD przy wyszukiwaniu literatury na dany te-
mat. Spośród 72% osób, które nie posługują się UKD, a sło-
wami kluczowymi, 64% respondentów wyraziło oczekiwanie
na szerszą informację o UKD ze strony Biblioteki. Jest to sy-
gnał, że aby oprócz plansz ze schematem tablic, umieszczo-
nych w salkach katalogowych przy Wypożyczalni oraz przy
Czytelni Ogólnej, zaproponować czytelnikom również inne
formy propagowania tego języka wyszukiwawczego.

Zofia Pokusińska

Nowe wydanie tablicNowe wydanie tablicNowe wydanie tablicNowe wydanie tablicNowe wydanie tablic
Uniwersalnej Klasyfikacji DziesiętnejUniwersalnej Klasyfikacji DziesiętnejUniwersalnej Klasyfikacji DziesiętnejUniwersalnej Klasyfikacji DziesiętnejUniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) (UKD) (UKD) (UKD) (UKD)
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Posiedzenie Senatu 8 marca 2007 roku rozpoczęło się od uro-
czystej części, podczas której rektor, prof. Florian Kuźnik, złożył
w imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej gratulacje z oka-
zji mianowań:

1) na stanowisko profesora zwyczajnego:
– prof. dr. hab. Januszowi Strużynie,
– prof. dr. hab. Włodzimierzowi Szkutnikowi,

2) na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
– prof. dr. hab. Jerzemu Gołuchowskiemu,
– prof. dr. hab. Zygmuntowi Przybycinowi,

3) na stanowisko profesora nadzwyczajnego AE:
– prof. AE dr hab. Halinie Zadorze,
– dr. hab. Henrykowi Brandenburgowi,
– dr. hab. Robertowi Tomankowi.

W dalszej części obrad Senat podjął uchwałę o nadaniu prof.
Jerzemu Rokicie Medalu Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach.

Zaopiniowano pozytywnie następujące Wnioski:
Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie zatrudnienia:

– prof. dr hab. Donaty Kopańskiej-Bródki na stanowisku profe-
sora zwyczajnego,

– dr hab. Zofii Mieleckiej-Kubień na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego AE na czas określony.
Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń w sprawie za-

trudnienia:
– prof. dr. hab. Krzysztofa Marcinka na stanowisku profesora

zwyczajnego,
– dr hab. Teresy Famulskiej na stanowisku profesora nadzwy-

czajnego AE na czas nieokreślony,
– dr hab. Janiny Harasim na stanowisku profesora nadzwyczaj-

nego AE na czas określony,
– dr hab. Mirosławy Capigi na stanowisku profesora nadzwy-

czajnego AE na czas określony.
Senat wyraził także pozytywną opinię w sprawie powierzenia

kierownictwa Chóru Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamiec-
kiego w Katowicach mgr Marcie Goraj-Kasprzyk.

SenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenat

Przewodniczący Komisji Senackich Powołanych ds. Oceny
Nauczycieli Akademickich oraz Dziekani Wydziałów przedstawi-
li informacje na temat zakończonej okresowej oceny nauczycieli
akademickich.
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Prof. Janusz Strużyna – Przewodniczący Nadzwyczajnej Se-
nackiej Komisji ds. Opracowania Nowego Systemu Okresowej
Oceny Nauczycieli Akademickich przedstawił projekt nowego
systemu oceny. Zaprezentowany projekt będzie podstawą do za-
twierdzenia nowego systemu okresowej oceny nauczycieli akade-
mickich po konsultacjach przez Związki Zawodowe oraz Rady
Wydziałów.

Senat uchwalił limity przyjęć na rok akademicki 2007/2008
w Akademii oraz podjął uchwałę w sprawie zasad zwrotu kosz-
tów za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego
oraz za wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora.

Uchwalono także wytyczne dla Rad Wydziałów w zakresie
organizowania studiów podyplomowych oraz Regulamin Studiów
Podyplomowych.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad zasadami fi-
nansowania działalności statutowej i badań własnych, podejmu-
jąc stosowną uchwałę.

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365 ze zm.)

Senat wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie w ramach sto-
sunku pracy dla rektora oraz prorektorów.

Na zakończenie rektor poinformował o:
– obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 18 października

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych doku-
mentów,

– terminie inauguracji roku akademickiego 2007/2008 – 2 paź-
dziernika 2007 roku o godz. 14.00.

Podczas posiedzenia Senatu w dniu 12 kwietnia 2007 roku
rektor złożył gratulacje z okazji mianowania:

1) na stanowisko profesora zwyczajnego:
– prof. dr hab. Donacie Kopańskiej-Bródce,
– prof. dr. hab. Krzysztofowi Marcinkowi,

2) na stanowisko profesora nadzwyczajnego AE:
– prof. AE dr hab. Zofii Mieleckiej-Kubień,
– prof. AE dr hab. Teresie Famulskiej,
– prof. AE dr hab. Janinie Harasim,
– prof. AE dr hab. Mirosławie Capidze.

W roboczej części obrad Senat pozytywnie zaopiniował przed-
stawiony przez Dziekana Wydziału Zarządzania wniosek w spra-
wie mianowania dr. hab. Macieja Miszewskiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego AE na czas określony. Zaopiniowano
skład Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscypli-
narnej dla Doktorantów.

Senat przyjął Politykę dydaktyczną Uczelni w zakresie stu-
diów licencjackich i magisterskich.

Uchwalono Regulamin Studiów Doktoranckich, a także wa-
runki i tryb rekrutacji na I rok studiów trzeciego stopnia w roku
akademickim 2007/2008.

Ratyfikowano umowę o współpracy pomiędzy Akademią
Ekonomiczną w Katowicach a Uniwersytetem w Ibagué.

Na kolejne najbliższe posiedzenie Senatu przedłożono do
dyskusji projekt Uchwały w sprawie wymiaru pensum dydaktycz-
nego i rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pen-
sum w roku akademickim 2007/2008.

Sylwia Szulik

– modyfikacja tematu pracy doktorskiej mgr. Mariusza
Raczka; promotor: prof. Florian Kuźnik,

– zatwierdzenie standardowego programu studiów na
jednolitych studiach magisterskich – niestacjonarnych,
na kierunku ekonomia,

– zatwierdzenie standardowego programu studiów na
studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na kie-
runku ekonomia,

– zatwierdzenie standardowego programu studiów na
studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, na kie-
runku ekonomia,

– sprawy osobowe.

18 stycznia 2007 roku Rada Wydziału Ekonomii
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był na-
stępujący:
– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Andrze-
jowi Hadzikowi,

– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Arka-
diuszowi Halamie,

– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Krzysz-
tofowi Zamaszowi,
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Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów

– uchylenie Uchwały Rady Wydziału Ekonomii nr 27/
2005/2006 w sprawie tłumaczenia tematu pracy licen-
cjackiej i magisterskiej na język angielski,

– uchwała w sprawie zmiany organizacji zajęć na stu-
diach niestacjonarnych,

– proponowany tryb prac nad siatką godzin na studiach
dwustopniowych,

– sprawy osobowe.

22 lutego 2007 roku Rada Wydziału Ekonomii
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był na-
stępujący:

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i ko-
misji doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia
obrony rozprawy doktorskiej mgr. Witolda Wie-
czorka,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komi-
sji doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obro-
ny rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Żelaznego,

– dyskusja nad projektem Ramowego Programu Stacjo-
narnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Kamili Bartuś;
proponowany promotor: prof. Celina Olszak,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja
Skibińskiego; proponowany promotor: prof. Andrzej
Rączaszek,

– sprawy bieżące.

22 marca 2007 roku Rada Wydziału Ekonomii
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był na-
stępujący:

– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Artu-
rowi Ochojskiemu,

– zatwierdzenie ramowej siatki godzin na kierunku:
ekonomia studia pierwszego stopnia,

– zatwierdzenie ramowej siatki godzin na kierunku:
ekonomia studia drugiego stopnia,

– zatwierdzenie ramowej siatki godzin na kierunku:
gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego
stopnia,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Piotr Gibasa,
proponowany promotor: prof. Krystian Heffner,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Ski-
bińskiego; proponowany promotor: prof. Andrzej Rą-
czaszek.

26 kwietnia 2007 roku Rada Wydziału Ekonomii
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był na-
stępujący:

– informacja o projekcie okresowego oceniania pra-
cowników naukowo-dydaktycznych,

– zatwierdzenie ramowej siatki godzin na kierunku:
ekonomia studia niestacjonarne pierwszego stop-
nia,

– zatwierdzenie ramowej siatki godzin na kierunku:
ekonomia studia niestacjonarne drugiego stopnia,
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10 maja 2007 roku Rada Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń zebrała się na posiedzeniu, którego po-
rządek był następujący:
– informacja o projekcie okresowej oceny pracow-

ników naukowo-dydaktycznych,
– zaopiniowanie wniosku o powołanie Kierownika

Katedry Rynku Ubezpieczeniowego,
– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Izabeli
Jakubiec,

– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Piotro-
wi Tworkowi,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydzia-
łowej Komisji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obro-
ny Rozprawy Doktorskiej mgr Aliny Gorczyńskiej,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydzia-
łowej Komisji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obro-
ny Rozprawy Doktorskiej mgr. Tomasza Węgrzyna,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktor-
skiego mgr Doroty Machnik; proponowany promo-
tor: prof. US dr hab. Kazimiera Winiarska,

– ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Kate-
drze Matematyki Stosowanej.

22 lutego 2007 roku Rada Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń zebrała się na posiedzeniu, którego po-
rządek był następujący:
– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Iwonie
Grodzkiej,

– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Mar-
kowi Długajczykowi,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydzia-
łowej Komisji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obro-
ny Rozprawy Doktorskiej mgr Krystyny Barczyk,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydzia-
łowej Komisji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obro-
ny Rozprawy Doktorskiej mgr. Ryszarda Janty,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktor-
skiego mgr. Daniela Iskry; proponowany promotor:
prof. Piotr Chrzan,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktor-
skiego mgr Zofii Palicy; proponowany promotor: prof.
Krzysztof Marcinek,

– wniosek o zatrudnienie prof. Krzysztofa Marcinka na
stanowisku profesora zwyczajnego,

– sprawy osobowe,
– informacja o projektowanym uruchomieniu między-

narodowych studiów podyplomowych pod nazwą
„Studia Menedżersko-Finansowe. Pre-MBA”.

14 grudnia 2006 roku Rada Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń zebrała się na posiedzeniu, którego po-
rządek był następujący:
– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Piotro-
wi Kani,

– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Danie-
lowi Szewieczkowi,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wy-
działowej Komisji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia
Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr. Macieja Ba-
nasika,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktor-
skiego mgr Małgorzaty Szulc; proponowany promo-
tor: prof. Halina Buk,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktor-
skiego mgr. Daniela Naczyńskiego; proponowany pro-
motor: prof. Gabriela Łukasik,

– zaopiniowanie projektu dokumentu „Polityka dydak-
tyczna Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamiec-
kiego w Katowicach”,

– zaopiniowanie projektu Regulaminu Studiów Dokto-
ranckich,

– informacja w sprawie przygotowania do ewaluacji
EUA.
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14 grudnia 2006 roku Rada Wydziału Zarządza-
nia zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był
następujący:
– sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad

rozprawą doktorską mgr. Olafa Flaka; promotor:
prof. Henryk Bieniok,

– sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad
rozprawą doktorską mgr. Mirosława Stolarczyka;
promotor: prof. Halina Chwistecka-Dudek,

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie
dopuszczenia dr Beaty Nowotarskiej-Romaniak do
kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenia jego ter-
minu,
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IA – powołanie doraźnych Komisji Rady Wydziału Zarzą-
dzania ds. Akredytacji Kierunków Studiów:
– Informatyki i Ekonometrii (akredytacja PKA),
– Zarządzania (akredytacja FPAKE),

– powołanie Rad Programowych kierunków studiów
Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie,

– projekt uchwały w sprawie uruchomienia studiów
dwustopniowych na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych w roku akademickim 2007/2008,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia no-
wego kierunku studiów podyplomowych pn. „Trener
i menedżer ds. szkoleń” w Kolegium Zarządzania,

– informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i li-
cencjata.

– projekt uchwały w sprawie wymagań stawianych wnio-
skom o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale
Zarządzania,

– zaopiniowanie Raportów samooceny kierunku Infor-
matyka i ekonometria na potrzeby oceny jakości kształ-
cenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną,

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji
Dyplomu Pana Ireneusza Wuwera uzyskanego w Uni-
wersytecie w Kolonii (Niemcy),

– projekt uchwały w sprawie ramowego systemu ocen
studentów na Wydziale Zarządzania,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania stypen-
dium doktorskiego i przedłużenia urlopu habilitacyj-
nego,

– informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i li-
cencjata.

1 marca 2007 roku Rada Wydziału Zarządzania
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był na-
stępujący:
– zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania

nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
– powołanie Wydziałowej Komisji dla przygotowa-

nia wniosku dotyczącego czynności przewodu ha-
bilitacyjnego dr. Wojciechowi Czakonowi,

– powołanie Wydziałowej Komisji dla przygotowa-
nia wniosku dotyczącego czynności przewodu ha-
bilitacyjnego dr. Józefowi Gajowskiemu,

– opinia Rady Wydziału Zarządzania w zawiązku
z odwołaniem się dr Beaty Nowotarskiej-Romaniak
od uchwały Rady z dnia 14 grudnia 2006 roku,

– projekt uchwały w sprawie trybu przeprowadzania
wybranych czynności w przewodach doktorskich,

– projekty standardów kształcenia na kierunkach studiów
ekonomicznych Zarządzanie oraz Informatyka i ekono-
metria,

– powołanie Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplo-
mu Pana Ireneusza Wuwera uzyskanego w Uniwersyte-
cie w Kolonii (Niemcy),

– dyskusja na temat ramowych wymagań stawianych wnio-
skom o wszczęcie przewodu habilitacyjnego na Wydzia-
le Zarządzania,

– projekt uchwały w sprawie zasad rozpatrywania odwo-
łań od uchwał Rady Wydziału w przewodach doktor-
skich i habilitacyjnych,

– projekt uchwały w sprawie ramowego systemu ocen stu-
dentów na Wydziale Zarządzania,

– projekt uchwały w sprawie wymogów stawianych pra-
com dyplomowym na Wydziale Zarządzania,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania stypendium
habilitacyjnego,

– informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i li-
cencjata.

25 stycznia 2007roku Rada Wydziału Zarządzania ze-
brała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr Doroty Rozmus; promotor:
prof. Eugeniusz Gatnar,

– zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania na-
gród ministra nauki i szkolnictwa wyższego,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka
Dziembały; proponowany promotor: prof. Henryk
Sroka,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Ingra-
ma; proponowany promotor: prof. Janusz Strużyna,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartłomieja
Jabłońskiego; proponowany promotor: prof. Jerzy Mika,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny
Majowskiej; proponowany promotor: prof. Janusz
Strużyna,

– informacja nt. uruchomienia procedury Państwowej
Komisji Akredytacyjnej w sprawie dokonania oceny
jakości kształcenia na kierunku studiów Informatyka
i ekonometria,
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HabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacje

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Dr hab. Andrzej Bajdak: Preferencje nabywców instytucjonalnych – metody badania.

ProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesury

Prof. dr hab. Zygmunt Przybycin

kurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora wy-
twórców energii elektrycznej”; promotor: prof. Te-
resa Kraśnicka,

– powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji
ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy
Doktorskiej mgr Moniki Krakowiak pt. „Komunika-
cja marketingowa gminy – podstawy teoretyczno-me-
todyczne”; promotor: prof. Ewa Zeman-Miszewska,

– zaopiniowanie Regulaminu studiów doktoranckich
oraz dyskusja wstępna nad projektem Ramowego pla-
nu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów dokto-
ranckich,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Piszcz-
ka; proponowany promotor: prof. Józef Biolik,

– zaopiniowanie wniosków w sprawie zamknięcia prze-
wodów doktorskich,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania stypen-
dium doktorskiego,

– informacja w sprawie licencjonowanych studiów po-
dyplomowych,

– informacja o projekcie okresowego oceniania pracow-
ników naukowo-dydaktycznych,

– informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i li-
cencjata.

12 kwietnia 2007 roku Rada Wydziału Zarządza-
nia zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był
następujący:

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie
dopuszczenia dr. Andrzeja Bajdaka do kolokwium
habilitacyjnego i wyznaczenia jego terminu,

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji dla przygoto-
wania wniosku dotyczącego czynności przewodu
habilitacyjnego dr. Wojciecha Czakona,

– powołanie Wydziałowej Komisji dla przygotowa-
nia wniosku dotyczącego czynności przewodu ha-
bilitacyjnego dr. Sławomira Smyczka,

– sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad
rozprawą doktorską mgr Agaty Austen; promotor:
prof. Mariusz Bratnicki,

– sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad
rozprawą doktorską mgr. inż. Adama Ryszko; pro-
motor: prof. Elżbieta Lorek,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia no-
wej Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

– powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji
ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozpra-
wy Doktorskiej mgr. Grzegorza Głoda pt. „Kon-



41

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty

WYDZIAŁ EKONOMII

Dr Andrzej Hadzik: Wpływ ochrony ubezpieczeniowej na rozwój funkcji turystycznej uzdrowisk. Analiza porównaw-
cza Polska-Niemcy.
 Promotor: prof. Irena Jędrzejczyk

Dr inż. Arkadiusz Halama: Ocena efektywności ekonomicznej i skuteczności ekologicznej inwestycji w gospodarce
wodnej.
Promotor: prof. Elżbieta Lorek

Dr Krzysztof Zamasz: Rynkowa transformacja sektora usług ciepłowniczych w Polsce.
Promotor: prof. Zofia Kędzior

Dr Artur Ochojski: Mechanizmy współzarządzania rozwojem lokalnym.
Promotor: prof. Florian Kuźnik

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ

Dr Marek Długajczyk: Ekonomiczna wartość dodana w wycenie przedsiębiorstw.
Promotor: prof. Krzysztof Marcinek

Dr Iwona Grodzka: Aktywność firm developerskich i ich rola w rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych
w Polsce.
Promotor: prof. Krzysztof Marcinek

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Dr Dorota Rozmus: Agregacja modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych.
Promotor: prof. Eugeniusz Gatnar

Dr Agata Austen: Rozumowanie kategoriami opcji realnych w przedsiębiorczym uczeniu się przez porażkę.
Promotor: prof. Mariusz Bratnicki

Dr inż. Adam Ryszko: Determinanty i przejawy proaktywnego zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach.
Promotor: prof. Elżbieta Lorek
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Z dnia 7 grudnia 2006 roku (nr 53/06) w sprawie orga-
nizacji studiów podyplomowych i pozaszkolnych form
kształcenia w Akademii Ekonomicznej.

Z dnia 18 grudnia 2006 roku (nr 54/06) w sprawie po-
wołania Międzywydziałowej Rady Programowej Studiów Po-
dyplomowych.

Z dnia 18 grudnia 2006 roku (nr 55/06) w sprawie wy-
sokości czesnego na studiach niestacjonarnych w semestrze
letnim roku akademickim 2006/2007.

Z dnia 29 grudnia 2006 roku (nr 56/06) w spawie zasad
tworzenia systemu kontroli finansowej Akademii.

Z dnia 29 grudnia 2006 roku (nr 57/06) w sprawie po-
wołania Komisji ds. wyceny aparatury, sprzętu techniczne-
go i gospodarczego.

Z dnia 29 grudnia 2006 roku (nr 58/06) w sprawie pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Aka-
demii niebędących nauczycielami akademickimi.

Z dnia 29 grudnia 2006 roku (nr 59/06) w sprawie wpro-
wadzenia „Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii”.

Z dnia 29 grudnia 2006 roku (nr 60/06) w sprawie zmia-
ny „Regulaminu pracy Akademii”.

Z dnia 5 stycznia 2007 roku (nr 1/07) zmieniające za-
rządzenia w 39/06 (z późnymi zmianami) w sprawie wpro-
wadzenia „Regulaminu ustalania, przyznawania i wypłaca-
nia świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akade-
mii”.

Z dnia 2 stycznia 2007 roku (nr 2/07) w sprawie wpro-
wadzenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoran-
tów Akademii”.

Z dnia 6 lutego 2007 roku (nr 3/07) w sprawie powoła-
nia Zespołu ds. opracowania szkolenia programowego pro-
jektu Centrum Nowoczesnych Technologii Informacyjnych
(CNTI) oraz programu użytkowego.

Z dnia 6 lutego 2007 roku (nr 4/07) w sprawie powoła-
nia Zespołu ds. opracowania studium programowego pro-
jektu Centrum Studiów Europejskich w Trzebini-Młoszowej.

Z dnia 31 stycznia 2007 roku (nr 5/07) w sprawie spro-
stowania błędu w zarządzeniu 47/06.

Z dnia 8 lutego 2007 roku (nr 6/07) w sprawie zmiany
zarządzenia w 22/05 z dnia 30 września 2005 roku w spra-
wie przyznawania stypendiów doktoranckich i habilitacyj-
nych dla pracowników Akademii.

Z dnia 6 lutego 2007 roku (nr 7/07) w sprawie powoła-
nia Doktoranckiej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Ko-
misji Stypendialnej.

Z dnia 19 lutego 2007 roku (nr 8/07) w sprawie powo-
łania Chóru Akademii oraz nadania mu regulaminu.

Z dnia 21 lutego 2007 roku (nr 9/07) w sprawie sposo-
bu rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli aka-
demickich.

Z dnia 22 marca 2007 roku (nr 11/07) w sprawie usta-
lenia zasad dotyczących obowiązków asystenta stażysty oraz
wysokości stypendium za wykonanie czynności asystenta
stażysty.

Z dnia 22 marca 2007 roku (nr 12/07) w sprawie zwro-
tu kosztów z tytułu przeprowadzenia przewodu doktorskiego
i habilitacyjnego oraz wszczęcia postępowania o nadanie
tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami Aka-
demii.

Z dnia 22 marca 2007 roku (nr 13/07) w sprawie po-
wołania Rady Programowej chóru Akademickiego.

Z dnia 5 marca 2007 roku (nr 14/07) w sprawie powo-
łania Komisji ds. ustalenia okoliczności naruszenia przepi-
sów o ochronie informacji niejawnych.

Z dnia 3 kwietnia 2007 roku (nr 15/07) w sprawie usta-
lenia dnia wolnego od pracy dla pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Z dnia 12 kwietnia 2007 roku (nr 16/07) w sprawie
powołania Zespołu Radców Prawnych, określenia zasad
świadczenia pomocy prawnej i podziale obowiązków służ-
bowych pomiędzy pracowników Zespołu.

Z dnia 12 kwietnia 2007 roku (nr 17/07) w sprawie
wprowadzenia zmian do „Instrukcji w sprawie organizacji
i funkcjonowania transportu samochodowego w Akademii
Ekonomicznej”.

Z dnia 12 kwietnia 2007 roku (nr 18/07) w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu premiowania pracowników
Akademii dla pracowników niebędących nauczycielami aka-
demickimi”.

Z dnia 25 kwietnia 2007 roku (nr 19/07) w sprawie
dodatkowych dni wolnych w maju 2007 roku.

Z dnia 7 maja 2007 roku (nr 20/07) w sprawie realizacji
przedsięwzięć obrony cywilnej w Akademii.
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W styczniu 2007 roku w Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Ło-
dzi odbyło się posiedzenie Prezydium KRASP, w którym jako
goście zaproszeni uczestniczyli m.in.: prof. Jerzy Błażejowski
– Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Państwowej
Komisji Akredytacyjnej, prof. Wojciech Stec – Wiceprezes
PAN, prof. Jerzy Woźniak – rektor PWSFTiT, ks. prof.
Andrzej Szostek – rektor KUL w latach 1999-2005 oraz
Waldemar Siwiński – Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspek-
tywy” i Iwona Kasprzyk-Młynarczyk – Przewodnicząca Kra-
jowej Reprezentacji Doktorantów.

Prezydium KRASP jednomyślnie przyjęło dokument
w sprawie decyzji MON dotyczącej Wojskowej Akademii
Technicznej, jednocześnie prezydium uznało za celowe prze-
kazanie kopii dokumentu m.in. wszystkim osobom zaanga-
żowanym w procesy legislacyjne, w tym do przewodniczą-
cych klubów parlamentarnych. Prezydium przypomniało,
że KRASP reprezentuje wszystkie polskie uczelnie akade-
mickie, wypełniając swoją misję, dba o dobro, jakość i ran-
gę uczelni w naszym kraju. Autonomię uczelni KRASP trak-
tuje jako wartość fundamentalną. KRASP ze szczególną wraż-
liwością reaguje na przejawy naruszania norm utrwalonych
w świecie akademickim. W tym kontekście z wielkim nie-
pokojem przyjmuje decyzje ministra obrony narodowej zmie-
rzające do likwidacji Wojskowej Akademii Technicznej,
uczelni członkowskiej KRASP, zasłużonej dla rozwoju na-
uki i techniki, kształcącej w przeważającej części studentów
cywilnych.

W dalszej części spotkania ks. prof. Andrzej Szostek
przedstawił podstawowe tezy projektu kodeksu „Dobre prak-
tyki w szkołach wyższych”, opracowanego przez zespół dzia-
łający w Fundacji Rektorów Polskich.

Następnie wiceprzewodniczący KRASP, prof. Karol Mu-
sioł, przedstawił podstawowe problemy związane z umię-
dzynarodowieniem studiów w Polsce.

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów
przedstawiła krytyczne stanowisko KRD wobec Rozporzą-
dzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich
prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. W roz-
porządzeniu nie uwzględniono znacznej liczby zgłoszonych
w trybie konsultacji społecznych postulatów. Prezydium
postanowiło poprzeć wysiłki środowiska doktorantów zmie-
rzające do przyjęcia właściwych rozwiązań prawnych doty-
czących studiów doktoranckich.

W marcu 2007 roku prezydium KRASP przyjęło dwie
kolejne uchwały:
– w sprawie wpływu na środowisko akademickie o obni-

żającej się jakości aktów prawnych, a także kwestiono-
wania zasad państwa prawa,

– w sprawie założeń do ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym przedstawionych przez ministra
nauki i szkolnictwa wyższego.
Teksty tych uchwał, jak też innych dokumentów KRASP

i prezydium KRASP dostępne są na stronie internetowej
www.krasp.org.pl.

26-27 kwietnia 2007 roku na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu odbyło się wspólne posiedzenie
KRASP i PAN. W posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego
uczestniczyło 78 rektorów uczelni członkowskich KRASP
oraz 4 byłych rektorów – członków Prezydium KRASP.
W obradach uczestniczyło także 17 rektorów uczelni człon-
kowskich Komisji Rektorów Publicznych Szkół Zawodo-
wych – konferencji stowarzyszonej z KRASP. W obradach
wzięli również udział zaproszeni goście: prof. Stefan Jurga
– Sekretarz Stanu w MniSzW, prof. Jerzy Błażejowski, prof.
Zbigniew Marciniak, prof. Michał Szulczewski – Przewod-
niczący Rady Nauki, Marek Legutko – Dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, Leszek Cieśla – Przewodniczący Par-
lamentu Studentów RP, Rafał Guzik – Przewodniczący Kra-
jowej Reprezentacji Doktorantów, Marek Woźniak – Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego, Ewa Krzyżanowska-
Walaszczuk – Wicewojewoda Wielkopolski, Tomasz Kajzer
– Wiceprezydent Poznania.

Zgromadzenie Plenarne przyjęło następujące uchwały:
– Uchwałę w sprawie kształtowania Europejskiej Przestrze-

ni Szkolnictwa Wyższego,
– Uchwałę w sprawie powszechnego dostępu do publika-

cji naukowych,
– Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok
2006,

– Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium
KRASP,

– Uchwałę w sprawie utworzenia Narodowego Centrum
Promieniowania Synchrotronowego,

– Uchwała w sprawie nowelizacji ustawy o finansach pu-
blicznych.

W czasie posiedzenia przewodniczący KRASP prof. Ta-
deusz Luty poinformował o stanowisku KRASP w sprawie
założeń ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wy-
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ższym. Prezes PAN, prof. Michał Kleiber, zapoznał zebra-
nych z kierunkami zmian w Polskiej Akademii Nauk. Dys-
kutowano też o modelu kariery naukowej w Polsce, auto-
nomii uczelni i swobodzie badań naukowych, a także przed-
stawiono wspólne propozycje działań KRASP i PAN.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marek Le-
gutko, omówił podstawowe problemy związane z obecną
formułą egzaminu maturalnego i opartej na nim rekrutacji
na studia oraz przedstawił propozycje zmian w zasadach
przeprowadzania matury. Dyrektor Legutko zaapelował
o włączenie się KRASP do prac nad doskonaleniem formu-
ły egzaminu maturalnego.

Na posiedzeniu przyjęto wspólną Deklarację Prezydium
KRASP i Prezydium PAN w sprawie zasad reformowania
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – Prezydium KRASP
i Prezydium PAN między innymi deklarują wolę wspólnego
prowadzenia dialogu z władzami państwowymi na temat
zmian w organizacji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
Dotyczy to zarówno prac nad nową ustawą o szkolnictwie
wyższym, jak i projektowych przekształceń w placówkach
badawczych PAN.

Przyjęto również Stanowisko Prezydium KRASP i Pre-
zydium PAN w sprawie modelu awansu naukowego w Pol-
sce, w którym KRASP i PAN ze rozumieniem przyjmują zgła-
szane przez różne środowiska postulaty skrócenia drogi
awansu naukowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
członkowie Prezydium KRASP i PAN proponują przyjąć
zasady stwierdzające, iż w Polsce istnieją dwa etapy kariery
naukowej: doktorant i habilitant. Tryb utyskiwania habili-
tacji i jej charakter wymagają udoskonalania. Stopień dok-
tora habilitowanego powinien uprawniać daną osobę do
podjęcia starań o zatrudnienie – po przyjęciu procedury kon-
kursowej – na stanowisko profesora. Prezydia KRASP i PAN
postulują utrzymanie tytułu profesora, nadawanego zgod-
nie z dotychczasową procedurą przez Prezydenta RP, jako
najwyższego tytułu naukowego w Polsce. Uzyskanie tytułu
profesora powinno uprawniać pracownika, po uzyskaniu
odpowiedniego wieku, do przejścia w stan spoczynku. Po-
dobne uprawnienie powinny posiadać osoby zatrudnione
obecnie na stanowiskach profesora zwyczajnego.

Z protokołów KRASP – MG
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Kapituła X-lecia Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnow-
cu przyznała prof. Krystynie Lisieckiej medal za współpracę przy
wdrażaniu nowoczesnych technik zarządzania dla MŚP.

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdro-
wotnej przyznało akredytację programowi kształce-
nia podyplomowego „Zarządzanie w ochronie
zdrowia” realizowanemu pod kierownictwem prof.
Aldony Frączkiewicz-Wronki.

Podczas organizowanej w Norwegii konferencji „Euroweek
2007” studenci Akademii Katarzyna Sypuła i Janusz Wygrabek
zajęli 2. miejsce w kategorii „Project Shopping”. Z kolei Dominika
Zielińska i Dariusz Bielnik zdobyli 2. miejsce w kategorii „Pro-
ject Presentation” i nagrodę „The Best Academic Research”. W przy-
gotowaniach do konkursu studentów wspierali dr Tomasz Błasz-
czyk oraz dr Wojciech Dyduch.

Marzena Danielak, studentka V roku fi-
nansów i rachunkowości, została zwyciężczy-
nią etapu wojewódzkiego konkursu „Primus
Inter Pares”.

Magdalena Jendrzyca, absolwentka Akademii, zdobyła 1. miejsce
w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Logistyczna Praca Roku 2006”
organizowanego przez firmę Schenker przy współudziale czasopisma „Lo-
gistyka”. Wyróżnienie w tym samym konkursie uzyskała praca Dariusza
Szafrana. Promotorem zwycięskiej pracy, traktującej o informatycznym
wsparciu procesu logistycznego, był dr Zbigniew Twardowski. Pracą wy-
różnioną – opisującą koncepcję outsourcingu logistycznego – opiekował
się prof. Robert Tomanek.

Anna Wysocka, magistrantka prof. Jana Pyki zosta-
ła laureatką XI edycji konkursu „Grasz o staż” – naj-
większego w Polsce konkursu dla studentów i absolwen-
tów, organizowanego wspólnie przez Pricewaterhouse-
Coopers i „Gazetę Wyborczą”.

Praca doktorska dr Alicji Ganczarek „Metody statystyczne
w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elek-
trycznej” została najwyżej oceniona w konkursie firm StatSoft
na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem
narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach
z rodziny „Statistica”. Promotorem pracy była prof. Grażyna
Trzpiot.

Minister Finansów powołała prof. Teresę Fa-
mulską na członka Państwowej Komisji Egzami-
nacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
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16 marca 2007 roku w Szczyrku w Ośrodku Szkole-
niowo-Wypoczynkowym Politechniki śląskiej „Cis” odby-
ło się posiedzenie RKRUA. Zgromadzeni rektorzy szkół
wyższych województwa śląskiego podjęli dialog z marszał-
kiem województwa śląskiego na temat bieżących kwestii
rozwoju regionu oraz udziału uczelni w toczących się pro-
cesach społeczno-gospodarczych. Omówiono także kwestie

współpracy RKRUA z katowickim oddziałem PAN. W ostat-
niej części spotkania rektorzy omówili dokument „Dobre
praktyki w szkołach wyższych” zredagowany pod auspicja-
mi KRASP.

Z protokołu RKRUA – MG

2 lutego 2007 w Zespole Pałacowo-Parkowym Akade-
mii Ekonomicznej w Młoszowej odbyło się kolejne posie-
dzenie KRUŚ, w którym udział wzięli: prof. Janusz Jane-
czek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego – Przewodniczący
KRUŚ, prof. Zdenek Jirasek, ówczesny Rektor Uniwersy-
tetu Śląskiego w Opawie, prof. Vladimir Baar, ówczesny
Rektor Uniwersytetu w Ostrawie, prof. Florian Kuźnik,
Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof. Ru-
dolf Zacek, Rektor Elekt Uniwersytetu Śląskiego w Opa-
wie, prof. Ryszard Cach, Prorektor Uniwersytetu Wrocław-
skiego, prof. Teresa Smolińska, reprezentująca Rektora
Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marek Szczepański, repre-
zentujący Międzynarodowe Centrum Studium Śląskoznaw-
czych oraz dr Mirosława Pindór, reprezentująca Komisję
PAN ds. stosunków polsko-czeskich i polsko-słowackich.

Prof. Marek Szczepański poinformował zebranych, iż
zakończono prace nad gromadzeniem Tezaurusa Śląskiego
– podstawowych informacji o pracach śląskoznawczych
prowadzonych na uniwersytetach śląskich. Przeprowadzo-
na na podstawie zgromadzonego materiału analiza profilu
śląskoznawczych prac badawczych pozwala wnioskować
o ich rozproszeniu (subregionalności), fragmentaryczności
wysiłków badawczych, niskiej liczbie grantów śląskoznaw-
czych oraz pilnej potrzebie stworzenia tematycznego pe-
riodyku naukowego.

Ustalono także harmonogram konferencji śląskoznaw-
czych KRUŚ. W 2007 roku zorganizowana zostanie konfe-

rencja historyczna (organizatorzy: Uniwersytet Wrocław-
ski i Uniwersytet w Opawie). Na 2008 rok zaplanowano
3 konferencje:
– filologiczną (Uniwersytet Opolski),
– społeczną (Uniwersytet Śląski),
– ekonomiczno-geograficzną (Uniwersytet w Ostrawie,

Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Śląski).

W 2009 roku odbędzie się konferencja panoramiczna
obejmująca szeroki zakres badań śląskoznawczych.
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W kolejnej części posiedzenia dr Mirosława Pindór
przedstawiła Sprawozdanie z prac Komisji PAN ds. Sto-
sunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich. Omówio-
no punkty wspólne i możliwość współpracy. Zwrócono
także uwagę na pomysł stworzenia konsorcjum badaw-
czego zajmującego się tematem nowych mniejszości na-
rodowych na Śląsku. Zdaniem rektorów, temat ten na-
leży zgłosić do finansowania w ramach 7. Programu
Ramowego UE.

Ostatnią część spotkania rektorzy poświęcili na dys-
kusję nad kwestiami organizacji Śląskiej Biblioteki Cy-
frowej oraz systemów zapewnienia jakości kształcenia
i zarządzania uczelniami.

Marcin Baron

21-25 marca 2007 roku w Krynicy odbyła się I Konferencja Zimowa Fundacji Rektorów Polskich. Inicjaty-
wa ta jest jednym z zasadniczych elementów Programu Stałych Przedsięwzięć Polskich w systemie doskonale-
nia kadr kierowniczych uczelni akademickich działających w ramach partnerstwa strategicznego KRASP-FRP.
W trakcie tej konferencji, która odbyła się w zamiejscowych obiektach Akademii Rolniczej Centrum Szkolenia
Leśnego, prawie 40 rektorów i prorektorów miało okazję poddać pod dyskusję aktualne problemy szkolnic-
twa wyższego w Polsce i na świecie.

Z protokołów FRP – MG
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przedstawiciela jury i jednocześnie fundatora nagrody, Polskie-
go Radia Wrocław, odebrała redaktor naczelna Anna Lebda-
-Wyborna. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono, że nagroda
dla naszego wydawnictwa nie była niespodzianką. Wprawdzie
w dniach, w których odbywała się impreza, pogoda była mało
wiosenna, ale odwiedzający nasze stoisko tonące w zieleni traw
i mieniące się odcieniami różnokolorowych kwiatów byli mile
zaskoczeni tym widokiem. Opracowanie plastyczne stoiska
przygotowała Pani Krystyna Gniewek.

Jak co roku, targi dawały możliwość zapoznania się z ofertą
najważniejszych, renomowanych wydawnictw publikujących
książki naukowe i popularnonaukowe, ale były również okazją
do wzięcia udziału w imprezach towarzyszących – interesują-
cych seminariach, prelekcjach, spotkaniach autorskich. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się wykłady, m.in. Prawo autor-
skie i prawa pokrewne – nowe regulacje i nowe problemy
z uwzględnieniem działalności wydawniczej dra Juliana Jeziory

21-23 marca nasze wydawnictwo brało udział w kolejnej
edycji Targów Książki Naukowej, których organizatorem jest
Politechnika Wrocławska. Targowe stoiska ulokowano po raz
pierwszy nie w Gmachu Głównym Politechniki, ale nowocze-
snym budynku Centrum Naukowo-Badawczego Wydziału
Elektrycznego. Do tej edycji wrocławskie targi były drugą
w Polsce, po Krajowych Targach Książki Akademickiej Atena
w Warszawie, imprezą prezentującą wydawnictwa naukowe.
Obecnie są to największe targi uczelniane, ponieważ impreza
warszawska została wykupiona przez Ars Polonę i będzie się
odbywała w Pałacu Kultury, a związany z tym wzrost cen od-
strasza wielu wydawców. W XIII edycji Wrocławskich Tar-
gów Książki Naukowej na Politechnice Wrocławskiej zapre-
zentowało się blisko 60 wydawnictw, które przestawiły ofertę
składającą się z ponad 6 tys. tytułów – prac naukowych i po-
pularnonaukowych.

Podczas otwarcia Targów rozstrzygnięto konkurs na naj-
trafniejszą szatę edytorską książki naukowej. Nagroda głów-
na, czyli Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy-
padła wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego za publikację
Fenomen Getta Łódzkiego 1940-1944 pod redakcją Pawła Sa-
musia i Wiesława Pusia. Projekt okładki, który zdobył uznanie
jury, wykonała Barbara Grzejszczak.

W trakcie Wieczoru Wydawców, który odbył się w Mu-
zeum Narodowym, wręczono nagrodę – Puchar Polskiego
Radia Wrocław dla wystawcy, którego stoisko okazało się
najatrakcyjniejsze i najlepiej zorganizowane. Jury jednomyśl-
nie postanowiło przyznać tę nagrodę Wydawnictwu Uczel-
nianemu Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Ka-
towicach. Cenne, a do tego bardzo efektowne, trofeum z rąk
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ści artystycznej. Podczas Wieczoru Wydawców wystąpił ze-
spół Coffee Break, goście mieli również okazję obejrzeć wy-
stawę Od zmierzchu do świtu. Moda na wieczór i karnawał.

Przestronne wnętrza targowe odwiedziły tłumy odwiedza-
jących. Dopisali też bibliotekarze i dziennikarze – co w imie-
niu organizatorów podkreślała Halina Dudek, dyrektor Ofi-
cyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej.

Wypada wspomnieć, że Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej jest nie tylko stałym uczestnikiem, ale i oczekiwanym
gościem. Uczestnictwo w tej prestiżowej imprezie, jak co roku,
przynosi wiele korzyści, czego dowodem jest stałe, bardzo
wysokie zainteresowanie publikacjami opatrzonymi naszym
rozpoznawalnym logo, licznymi ofertami współpracy czy wresz-
cie dużą ilością sprzedanych oraz zamówionych książek. Na
tegoroczny sukces naszego wydawnictwa złożyła się nie tylko
oryginalna oprawa stoiska, ale przede wszystkim bogata oferta
wydawnicza połączona z doskonale przeprowadzoną akcją in-
formacyjną i promocyjną. Pechowa trzynastka okazała się liczbą
szczęśliwą nie przez przypadek. To nie jest slogan – szczęściu
trzeba pomagać. Wiemy, jak to robić.

Paweł Sarna

z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Ważnym tematem, który podnoszono podczas dyskusji,
była specyfika funkcjonowania oficyn akademickich na trud-
nym, wciąż zmieniającym się rynku. Publikacje tych wydaw-
nictw są przeznaczone przede wszystkim dla odbiorcy wyspe-
cjalizowanego, aczkolwiek nierzadko korzystającego z ksero-
grafu, a także przeszukującego zasoby internetowe. Problem
łamania praw autorskich oraz możliwości przeciwdziałania
osłabieniu pozycji wydawców i księgarzy były tymi punktami
dyskusji, które spotkały się szczególnym zainteresowaniem
uczestników. Jeszcze trzy lata temu organizatorzy imprezy pod-
kreślali, że wbrew pozorom książka naukowa ma się dobrze
i nie ma podstaw do obaw, iż może zostać zmarginalizowana,
wyparta przez media elektroniczne. W tym roku temat no-
wych technologii był przez prelegentów przedstawiany już
nie jako zagrożenie, ale jako ważny element strategii wydaw-

nicznej. Możliwość przetestowania czytelni internetowej war-
to więc uznać nie tylko za dodatkową atrakcję, ale pewien
znak czasów.

Organizatorzy zadbali także o to, by w programie trzy-
dniowych targów połączonych z kiermaszem nie zabrakło czę-
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Spektrum problemów badawczych logistyki
w pracach młodych twórców. Red. Danuta Ki-
sperska-Moroń. ISBN 978-83-7246-971-7, s. 174,
cena 20 zł.

Opracowanie przedstawia najważniejsze gru-
py problemów i kierunki badań będące przedmio-
tem zainteresowania młodych polskich naukow-
ców przygotowujących swoje prace doktorskie.
Zakres tematyczny badań prowadzonych w dzie-
dzinie logistyki w Polsce jest bardzo szeroki,
a w opracowaniu podjęto następujące zagadnie-
nia: istota i pomiar funkcjonowania łańcuchów do-
staw, operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw,

problemy logistyki odwrotnej oraz techniki ilościowe i informatyczne w logi-
styce. Opracowanie podzielono na cztery części.

Rachunek kosztów. Zbiór ćwiczeń. Red. Anna
Kostur. ISBN 978-83-7246-900-7, s. 136, cena
9,50 zł.

Omawiany zbiór zadań jest przeznaczony do
wykorzystania w ramach ćwiczeń z przedmiotu
rachunek kosztów na kierunku finanse i banko-
wość. Zakres tematyczny pokrywa się z obowią-
zującym programem nauczania, jest oparty na
podstawowych podręcznikach z rachunku kosz-
tów. Całość problematyki podzielono na siedem
działów. Są to: pojęcie i systematyka kosztów,
wycena zużycia czynników produkcji, grupowa-
nie i transformacja kosztów, rozliczanie kosztów

pośrednich, specyfika rozliczania kosztów działalności pomocniczej, podział
kosztów wytworzenia na produkcję zakończoną i niezakończoną oraz zróżni-
cowanie rachunku kalkulacyjnego.

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządza-
niu zasobami ludzkimi. Anna Lipka, Małgorzata
Król. ISBN 978-83-7246-932-8, s. 204, cena 23 zł.

Celem niniejszego opracowania jest określe-
nie przydatności stosowania CPM w zarządzaniu
zasobami ludzkimi oraz pokazanie sposobów
zmniejszenia nakładów czasowych związanych
z realizacją określonych funkcji, metod, koncep-
cji i przedsięwzięć odnoszących się do persone-
lu. W publikacji zawarto analizę i ocenę 36 róż-
nych metod, koncepcji i procesów z punktu wi-
dzenia przydatności przy ich stosowaniu CPM.
Opracowanie podzielono na trzy obszerne roz-

działy. W pierwszym omówiono wspomaganie realizacji wybranych funkcji
personalnych przez CPM, w drugim przedstawiono przykłady wykorzystania
CPM przy implementacji przedsięwzięć doskonalących zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi, w trzecim natomiast opisano metody i koncepcje zarządzania
wykluczające stosowanie CPM.

Podstawy logistyki miejskiej. Jacek Szołtysek.
ISBN 978-83-7246-940-3, s. 168, cena 17 zł.

Książka składa się z sześciu rozdziałów.
W pierwszym przedstawiono miasto jako system
społeczno-gospodarczy. W drugim omówiono
koncepcję logistyki miejskiej jako koncepcję za-
rządzania przepływami w miastach. Trzeci roz-
dział poświęcono logistyce w zarządzaniu prze-
pływami osób w miastach. Opisano w nim pod-
stawowe problemy decyzyjne i zaproponowano
ich rozwiązania z zastosowaniem logistyki. Czwar-
ty rozdział jest poświęcony logistyce w zarządza-
niu przepływami ładunków w miastach. Piąty roz-

dział zawiera prezentację stosowanych współcześnie rozwiązań mających
na celu zmniejszenie dolegliwości związanych z wszechobecną kongestią
w miastach. Ostatni rozdział traktuje o zintegrowanym zarządzaniu przepły-
wami osób i ładunków w miastach.

Zarządzanie własnym zdrowiem czyli zrób
wreszcie coś dla swojego ciała. Henryk Bieniok.
ISBN 83-7246-836-2, s. 336, cena 30,50 zł.

W opracowaniu chodzi o pobudzenie świa-
domości czytelnika i przekonanie go, że może
sam zatroszczyć się o swój los, a zwłaszcza
o zdrowie i długie życie. Celem pracy jest rów-
nież zwrócenie uwagi na potrzebę pilnego kształ-
cenia specjalistów przygotowanych do propago-
wania profilaktyki zdrowotnej oraz uczenia odpo-
wiedzialności za własne zdrowie. Książka nie pro-
muje skrajnych terapii medycznych oraz skom-
plikowanych i radykalnych środków zwalczania

chorób. Nie prezentuje również nadzwyczajnych diet i cudownych zachowań
przedłużających ludzkie życie. Zawiera natomiast sposoby proste i skutecz-
ne, wypracowane i praktykowane przez tysiące lat przez ludzi.

Marketing relacji na rynku business to busi-
ness. Wybrane zagadnienia. Red. Maciej Mi-
tręga. ISBN 978-83-7246-821-5, s. 240, cena
27,50 zł.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów.
W pierwszym przedstawiono marketing relacji
w ujęciu teoretycznym. Ta część opracowania po-
rządkuje zagadnienia podejmowane przez innych
autorów oraz zakreśla spektrum potencjalnych
zagadnień związanych z tematem przewodnim.
W rozdziale drugim skoncentrowano się na rela-
cjach pomiędzy sprzedawcą i nabywcą na rynku
instytucjonalnym na podstawie wyników badań

bezpośrednich. Omówiono tu m.in. uwarunkowania lojalności klientów wo-
bec dostawców, postawy personelu sprzedażowego wobec budowania związ-
ków z klientami instytucjonalnymi oraz tworzenie związków pomiędzy dostaw-
cami i odbiorcami. W trzecim rozdziale zwrócono uwagę na rozwój orientacji
rynkowej w przedsiębiorstwach działających na rynku instytucjonalnym.

Rola międzynarodowych organizacji finanso-
wych w stabilizowaniu światowego systemu
finansowego. Część II. Red. Joanna Żabińska.
ISBN 83-7246-916-4, s. 200, cena 27,50 zł.

W prezentowanej książce omówiono rolę Mię-
dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju we
wspieraniu rozwoju i stabilizacji finansowej kra-
jów członkowskich, opisano rolę Międzynarodo-
wej Korporacji Finansowej, Międzynarodowego
Stowarzyszenia Rozwoju oraz Wielostronnej
Agencji Gwarancji Inwestycji, poruszono zagad-
nienie stabilności światowego systemu finanso-
wego, przedstawiono rolę Banku Rozrachunków

Międzynarodowych w Bazylei, przedstawiono rolę Europejskiego Banku Od-
budowy i Rozwoju w procesie transformacji w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej. Na końcu opisano Europejski Bank Inwestycyjny oraz jego zna-
czenie w procesach rozwojowych i stabilizacji europejskiego i światowego
systemu finansowego.

Osoba – cnota – wartość. Wybrane zagadnie-
nia z etyki nauczyciela akademickiego. Michał
Kapias, ks. Grzegorz Polok, ISBN 978-83-7246-
813-0, s. 174, cena 23 zł.

W publikacji zabrano głos w sprawach mo-
ralnie konstytutywnych dla środowiska akademic-
kiego. Nie jest ona żadnym poradnikiem, nie pre-
tenduje również do miana podręcznika, jest ra-
czej próbą zaprezentowania pewnych fundamen-
talnych postaw, które należy wziąć pod uwagę
w kreowaniu właściwych, czyli moralnych postaw
wśród różnorodnej działalności naukowo-dydak-
tycznej w szkolnictwie wyższym. Publikację po-

dzielono na cztery rozdziały. W pierwszym nakreślono postać człowieka jako
fundament pedagogiki, w drugim podstawy etyki normatywnej, w trzecim skon-
centrowano się na teorii cnót kardynalnych, a w czwartym na wartościach
w życiu człowieka.

N
o

w
o

ś
c

i 
 
W

y
d

a
w

n
ic

z
e

N
o

w
o

ś
c

i 
 
W

y
d

a
w

n
ic

z
e

N
o

w
o

ś
c

i 
 
W

y
d

a
w

n
ic

z
e

N
o

w
o

ś
c

i 
 
W

y
d

a
w

n
ic

z
e

N
o

w
o

ś
c

i 
 
W

y
d

a
w

n
ic

z
e



50

WYDAWNICTWOWYDAWNICTWO

Modelowanie alokacji kapitału w złożonych
strukturach organizacyjnych. Beata Dratwińska-
-Kania. ISBN 83-7246-892-3, s. 92, cena 10,50 zł.

Publikacja pokazuje, że w warunkach zmien-
nego otoczenia najlepszą metodą alokowania
kapitału do jednostek organizacyjnych jest ta,
która w aktywny sposób preferuje jednostki o wła-
ściwej relacji osiąganych wyników i podejmowa-
nego ryzyka. Pierwszy rozdział jest wprowadze-
niem do rozważań o alokacji kapitału. W drugim
zaprezentowano możliwości modelowania czyn-
nej alokacji kapitału, która uwzględnia osiągane
wyniki i podejmowane ryzyko. W rozdziale ostat-

nim zawarto rozważania o alokacji kapitału, zilustrowane przypadkiem wy-
branego banku.

Działalność marketingowa w przedsiębior-
stwach i organizacjach w Polsce w warunkach
unijnych. Red. Krystyna Śliwińska. ISBN 83-7246-
875-3, s. 168, cena 20 zł.

Celem niniejszego opracowania jest identy-
fikacja zachowań wybranych przedsiębiorstw,
instytucji rynkowych oraz realizowanych przez nie
strategii funkcjonalnych, wykorzystywanych na-
rzędzi marketingowych i tendencji w tym zakre-
sie. Pracę podzielono na siedem rozdziałów.
Opisano w nich akcesję Polski do struktur Unii
Europejskiej, działalność marketingową w obsza-
rach: agrobiznesu, jakości dóbr żywnościowych,

organizacji non-profit, organizacji politycznych, przedsiębiorstw produkcyj-
nych oraz firm ubezpieczeniowych.

Strategiczny marketing w rozwoju jednostki
terytorialnej. Wanda Langer. ISBN 83-7246-
051-6, s. 314, cena 31,50 zł.

Zadaniem pracy jest określenie działań mar-
ketingowych na tle problemów rozwojowych jed-
nostki terytorialnej oraz wskazanie skutecznych
mechanizmów zarządzania marketingowego, któ-
re pozwoliłyby na wyeksponowanie jednostki sa-
morządu terytorialnego na rynku wewnętrznych
i zewnętrznych adresatów. Praca składa się z pię-
ciu rozdziałów. W pierwszym opisano podstawo-
we pojęcia i zagadnienia dotyczące marketingu
terytorialnego. W drugim omówiono kompozycję

marketingu-mix i jego rolę w aspekcie funkcjonowania jednostki terytorialnej.
W trzecim opisano udział marketingu terytorialnego w procesie zarządzania
rozwojem lokalnym i regionalnym. W rozdziale czwartym dokonano prezen-
tacji województwa podkarpackiego. W ostatnim rozdziale opisano znaczenie
instrumentów marketingu strategicznego w zarządzaniu jednostką terytorialną
na przykładzie województwa podkarpackiego.

Innovation management. Innovare humanum
est. Ed. Jan Wojtyła. ISBN 83-7246-876-1, s. 104,
cena 13,00 zł.

This publication contains 9 chapters: Entre-
preneurship, social capital, and performance in
transition economy organizations, Timescape of
corporate entrepreneurship, Innovation and com-
petition effects, Rewarding innovation, A general
overview and innovative products on the polish
mutual funds market, To an integrative approach
of innovation and knowledge management,
Exploring the links between innovation and mar-
ket success in SMEs of Catalonia, Simulation pro-

ject in industry, Implementing innovation management in a university techno-
logy transfer office and more.

Technologie informatyczne w zarządzaniu
wiedzą. Wydanie II. Jerzy Gołuchowski. ISBN
978-83-7246-872-7, s. 260, cena 30,50 zł.

Celem pracy jest ukazanie potencjalnych roz-
wiązań technologicznych, możliwych do wyko-
rzystania w systemach zarządzania wiedzą
w sposób innowacyjny oraz wskazanie integra-
cji technologii jako rozwiązania, które najlepiej
spełnia oczekiwania kierownictwa organizacji.
Książka jest adresowana do osób zainteresowa-
nych doborem i doskonaleniem technologicz-
nych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą.
Na książkę składa się siedem obszernych roz-

działów, w których opisano m.in. procesy tworzenia i przetwarzania wiedzy
w organizacji, technologie informatyczne wspomagające gromadzenie i udo-
stępnianie wiedzy, technologię portali korporacyjnych i wiele innych.

Konsumencki proces decyzyjny i jego deter-
minanty. Red. Ewa Kieżel. ISBN 83-7246-884-2,
s. 234, cena 28,50 zł.

Książka prezentuje wyniki rozpoznań na pod-
stawie źródeł wtórnych i pierwotnych w zakresie
wybranych problemów konsumpcji i zachowań
konsumentów. Przedmiotem badań objęto sytu-
ację ekonomiczną polskich gospodarstw domo-
wych w okresie transformacji, problemy przysto-
sowania polskich konsumentów do funkcjonowa-
nia na rynku europejskim, zmiany postaw konsu-
mentów, etnocentryzm konsumencki na rynku

usług finansowych, zastosowanie Internetu w procesach decyzyjnych kon-
sumentów, proces decyzyjny młodych konsumentów i wpływ nowoczesnych
form komunikacji na jego przebieg oraz determinanty aktywności nabywczej
starszych konsumentów.
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Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przed-
siębiorstwa. Wojciech Czakon. ISBN 978-83-7246-
852-9, s. 260, cena 30 zł.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów.
W pierwszym określono miejsce problemu w za-
rządzaniu strategicznym i stopień dojrzałości ba-
dań nad współdziałaniem przedsiębiorstw. W dru-
gim zawarto uporządkowany przegląd czterech
wyjaśnień dynamiki. W trzecim rozdziale podjęto
wątek zamierzonego tworzenia więzi międzyro-
ganizacyjnych. Skupiono się na przesłankach
i warunkach wyboru więzi spośród wariantów de-
cyzyjnych oraz przedstawiono procedurę two-

rzenia więzi. W rozdziale czwartym opisano zjawisko wyłaniania się więzi
międzyorganizacyjnych z procesów oraz struktur społecznych. W piątym
skoncentrowano się na drugiej fazie dynamiki więzi, a mianowicie ich roz-
woju.

Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw.
Red. Danuta Kisperska-Moroń. ISBN 83-7246-
908-3, s. 205, cena 26,50 zł.

Opracowanie jest wynikiem badań i studiów
nad koncepcjami i praktyką pomiaru procesów
logistycznych oraz łańcuchów dostaw opartych
na doświadczeniach firm zagranicznych i pol-
skich. Rozdział pierwszy jest przeglądem aktual-
nych tendencji związanych z pomiarem procesów
logistycznych w łańcuchach dostaw. Rozdział
drugi przedstawia technikę zastosowania propo-
nowanej przez autorów koncepcji pomiaru oraz
szczegóły obliczeń i automatyzacji czynności

pomiarowych. Trzeci jest rozwinięciem problemów projektowania systemów
pomiaru odpowiadających potrzebom śledzenia działań w łańcuchu dostaw
oraz wyników ich funkcjonowania. Do opracowania dołączono dysk CD z go-
towymi plikami bazy danych do bezpośredniego wykorzystania przez zainte-
resowanych.






