




Nowy rok akademicki rozpoczynamy wydarzeniem szczególnym dla Akademii, w dniu uro-

czystej inauguracji bowiem prof. Ber Haus otrzyma doktorat honorowy naszej Uczelni. W ni-

niejszym numerze „AE Forum” poświęcamy temu wydarzeniu sporo miejsca. Zachęcam Pań-

stwa do zapoznania się z sylwetką profesora. Głęboko wierzę, że nawet Ci z Państwa, którzy

dobrze znają dostojnego doktoranta, odnajdą tu fakty i przemyślenia profesora, z istnienia któ-

rych do tej pory nie zdawali sobie sprawy. Polecam również tekst laudacji przygotowanej przez

prof. Jerzego Rokitę oraz zapis wykładu, jaki zostanie wygłoszony przez prof. Bera Hausa pod-

czas uroczystości.

Jednocześnie rozpoczęcie roku akademickiego jest okazją do spoglądania w przyszłość. Taką

perspektywę przyjęli w przemówieniach inauguracyjnych rektor Akademii Ekonomicznej

prof. Florian Kuźnik oraz przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Anna Iwanowicz. Serdecz-

nie zapraszam do lektury fragmentów tychże wystąpień. Nierozłącznym elementem rozważań

o przyszłości Akademii są także myśli i uwagi rektora zawarte w zapisie wywiadu, jakiego udzie-

lił redakcji „AE Forum”. Zagadnienia poruszone w rozmowie są niezmiernie istotne dla nas

wszystkich, dlatego też gorąco polecam zapoznanie się z tym tekstem.

W cyklu „Osobowości” przedstawiamy kolejnego jubilata. Tym razem jest to dyrektor ad-

ministracyjny, pan Włodzimierz Mitoraj, który z właściwą sobie swadą dzieli się z czytelnikami

„AE Forum” swoimi wspomnieniami i przemyśleniami oraz uchyla rąbka tajemnicy na temat

swoich prywatnych zainteresowań.

Wreszcie, tradycyjnie, niniejszy numer Biuletynu przynosi garść aktualności z życia Uczelni.

Podsumowujemy prace władz Uczelni oraz wydziałów, a także prezentujemy relacje z wydarzeń,

jakie odbyły się w Akademii. Wśród nich szczególną uwagę chciałbym zwrócić na Pierwszą Mię-

dzynarodową Szkołę Letnią, którą zorganizowano w Uczelni. To nowe przedsięwzięcie edukacyj-

ne jest wszak kolejnym symbolem pozytywnych zmian, jakie dostrzegamy w naszej Alma Mater.

Na zakończenie pragnę życzyć wszystkim owocnej i przynoszącej o wiele więcej satysfakcji

niż trudu pracy w nowym roku akademickim. A więc… Gaudeamus…

MARCIN BARON

baron@ae.katowice.pl

Od redakcjiOd redakcji

Spis treściSpis treści

DOKTORAT HONORIS CAUSA  ........................................................... 4

INAUGURACJA  ....................................................................................... 16

OSOBOWOŚCI  ........................................................................................ 23

AKTUALNOŚCI   ..................................................................................... 27

KRÓTKO  .................................................................................................. 32

WYDARZENIA   ....................................................................................... 33

WYDAWNICTWO  .................................................................................. 36

AE Forum
Biuletyn Akademii Ekonomicznej

w Katowicach
nr XI, wrzesień 2004

Adres redakcji
Akademia Ekonomiczna im. Karola

Adamieckiego w Katowicach
Biuro Rektorskie

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
telefon: (32) 2577100

faks: (32) 2577113
e-mail: rektorat@ae.katowice.pl

Redaktor naczelny
Marcin Baron

Redaguje zespół
Marzena Kolczyk

Jadwiga Popławska-Mszyca
Sylwia Szulik

Projekt okładki
Magdalena Zych

Opracowanie graficzne i skład
Marcin Strzelczyk

Zdjęcia
Krzysztof Balewicz, Marcin Baron,

materiały archiwalne
prof. Bera Hausa,

materiały archiwalne autorów

Druk
Zakład Poligrafii

Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

Numer zamknięto
15 września 2004

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian
redakcyjnych w nadesłanych

tekstach. Redakcja nie zwraca
materiałów niezamówionych.

ISSN 1731-075X

Bezpłatny materiał promocyjny
Akademii Ekonomicznej w Katowicach



4

DOKTORATDOKTORAT HONORIS CAUSA

ProfesorProfesorProfesorProfesorProfesor Ber Haus  Ber Haus  Ber Haus  Ber Haus  Ber Haus – doktor honoris causa– doktor honoris causa– doktor honoris causa– doktor honoris causa– doktor honoris causa

Akademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w Katowicach

Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Ber HausBer HausBer HausBer HausBer Haus – doktor honoris causa – doktor honoris causa – doktor honoris causa – doktor honoris causa – doktor honoris causa

Akademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w Katowicach

24 kwietnia 2004 roku Senat, na wniosek Rady Wy-
działu Zarządzania, podjął uchwałę o nadaniu prof.
zw. dr. hab. Berowi Hausowi tytułu doktora honoris
causa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckie-
go w Katowicach.

Profesor Ber Haus urodził się 15 marca 1920 roku

w Skierniewicach. Siedmioklasową szkołę powszechną

ukończył w 1934 roku i w tymże roku rozpoczął naukę

w 4-letniej Szkole Handlowej, którą ukończył w 1938 roku.

Maturę zdał w 1948 roku, po 6-miesięcznej nauce w li-

ceum matematyczno-przyrodniczym w Dzierżoniowie. Po

złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia w WSH we

Wrocławiu, które ukończył w 1952 roku. Magisterium

obronił w 1953 roku. Tematem pracy magisterskiej Bera

Hausa był: „Rozrachunek wewnątrzzakładowy w przemy-

śle zbożowo-młynarskim”.

Pierwszą pracę Ber Haus rozpoczął w 1934 roku

w Skierniewicach jako księgowy. Do 1938 roku prowadził

księgowość dla kilku przedsiębiorstw handlowych i młyna.

W 1938 roku został zatrudniony jako księgowy w Towa-

rzystwie Przemysłowo-Handlowym M. Zagajski S.A.

w Warszawie. Na początku września 1939 przedsiębiorstwo

przestało działać, w związku z czym Ber Haus wrócił do

Skierniewic, gdzie przez 1,5 miesiąca pracował przymuso-

wo przy odbudowie koszar. W listopadzie, po przedosta-

niu się na tereny zachodniej Białorusi, próbował kontynu-

ować naukę w Białymstoku. „Musiałem ją jednak przerwać

i od stycznia 1940 roku podjąć pracę jako starszy księgowy

w Rejonowej Spółdzielni Spożywców w Pińsku” – wspo-

mina. W kwietniu tegoż roku jako uciekinier opuścił Pińsk

i został zatrudniony jako główny księgowy w Gminnej Spół-

dzielni Spożywców w Pieńkowicach. Pod koniec czerwca

1941 roku został zmobilizowany do Armii Czerwonej. Zde-

mobilizowany jako

obcokrajowiec we

wrześniu 1942 roku

został skierowany

do Osinnik w obwo-

dzie hiemerowskim,

gdzie przez 3,5 roku

pracował jako gó-

mik w kopalni wę-

gla. W 1946 roku,

po powrocie do kra-

ju, Ber Haus osiedlił

się w Polanicy-Zdro-

ju, gdzie pracował

jako laborant foto-

graficzny.

W kwietniu 1950

roku rozpoczął pra-

cę w Wyższej Szko-

le Ekonomicznej we

Wrocławiu (obecnie Akademia Ekonomiczna) w Katedrze

Statystyki, a rok później przeniósł się do Katedry Ekono-

miki Przemysłu. Po obronie pracy kandydackiej został ad-

iunktem. Od 1959 do 1966 roku pracował równolegle

w Zakładach Energetyki Okręgu Dolnośląskiego jako do-

radca do spraw ekonomicznych i organizacyjnych. W 1966

roku po przewodzie habilitacyjnym został docentem.

W 1969 roku utworzył Katedrę Ekonomiki Przedsiębior-

stwa, która następnie została przekształcona w Katedrę Eko-

nomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa –kierował nią aż do

przejścia na emeryturę w grudniu 1990 roku. W 1972 roku

Ber Haus otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku

1981 zwyczajnego.

Od przejścia na emeryturę Profesor pracuje nadal

w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracował także

w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a po odejściu z niej

rozpoczął pracę w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębior-

czości i Zarządzania w Łodzi. Równolegle przez dwa lata

(1996-1998) pełnił funkcję zarządzającego Dolnośląskim

Przedsiębiorstwem Przemysłu Drzewnego, aż do jego ko-

mercjalizacji.

Badania naukowe o empirycznym charakterze Ber Haus

rozpoczął podczas pracy w Katedrze Statystyki. Badał wów-

Profesor Ber Haus o świecie akademickim

Trudno mi powiedzieć, czy przebywam w świecie akademickim czy też
nie… Ale jednak stale wymieniam poglądy z pracownikami polskiej nauki
i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ci, którzy do tego świata
należą, którzy w tym świecie działają, poświęcają wiele swojego czasu i umy-
słu na rzecz pogłębienia wiedzy.

Jednocześnie wydaje mi się, że teraźniejszy świat akademicki jest dużo
lepszy niż ten sprzed jakiegoś czasu. Przejawia się to o wiele większą goto-
wością do pomocy młodszym kolegom.
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czas zależności między zużyciem czynników produkcji a jej

wielkością. Empiryczne badania naukowe kontynuuje do

dzisiaj. Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora

zmieniały się, ale zawsze wracał do wcześniejszych obsza-

rów badawczych, o czym świadczą Jego publikacje. Zasad-

niczymi kierunkami badań były:

– gospodarowanie czynnikami produkcji w przedsiębior-

stwie,

– efektywność działalności przedsiębiorstwa,

– organizacja i planowanie produkcji,

– organizacja pracy,

– zarządzanie złożonymi organizacjami gospodarczymi.

Niezależnie od tych nurtów badawczych, zajmował się

aktualnymi zagadnieniami, powstającymi wewnątrz przed-

siębiorstwa, jak i wynikającymi z zewnętrznego oddziały-

wania. Zainteresowania Profesora skupiały się wokół przed-

siębiorstw przemysłowych, przedmiotem większości badań

i prac był przemysł, a w początkowym okresie przemysł

spożywczy.

W obszarze gospodarowania czynnikami produkcji wie-

le uwagi Profesor poświęcał zarządzaniu zasobami ludzki-

mi, gospodarowaniu materiałami i środkami pracy. Publi-

kacje wynikały z przeprowadzonych badań w pojedynczych

przedsiębiorstwach lub ich zgrupowaniach. Już pierwsze

prace dotyczyły wydajności pracy i metod wynagradzania

pracowników, a w szczególności systemu premiowania. Pro-

fesor wskazywał, że na poziom wydajności, niezależnie od

innych czynników, zwłaszcza usprawnień w zakresie tech-

nologii, organizacji produkcji i pracy, wpływa system wy-

nagradzania, a gdy poziom płac jest niski, to szczególne

znaczenie ma właściwy system premiowania. Problemami

wydajności pracy i czynników kształtujących ją zajmował

się aż do lat dziewięćdziesiątych. Dużo uwagi poświęcał

gospodarce materiałowej, a w szczególności takim zagad-

nieniom jak kształtowanie zapasów, wielkość dostaw, or-

ganizacja zaopatrzenia, zwłaszcza kooperacyjnego, oraz

zużycie materiałowe. Pierwsze opracowanie książkowe Bera

Hausa dotyczyło źródeł obniżki kosztów materiałowych

w przemyśle mięsnym – była to znaczna część Jego pracy

doktorskiej (kandydackiej). Zainteresowanie prof. Bera

Hausa środkami pracy odnosiło się głównie do zmniejsze-

nia zapotrzebowania na nie. Publikacje dotyczyły metod

efektywnego wykorzystania zdolności produkcyjnej w wy-

niku usprawnienia organizacji produkcji i pracy oraz orga-

nizacji remontów. Podkreślał również, że w wyniku koope-

racji biernej i czynnej można znacznie zwiększyć wykorzy-

stanie zdolności produkcyjnej i produkcję.

Problemami efektywności przedsiębiorstwa profesor Ber

Haus zajmuje się cały czas, począwszy od pracy doktorskiej

na temat źródeł obniżki kosztów własnych w przemyśle

mięsnym aż do napisania referatu pt. „Czy racjonalne dzia-

łania zapewniają efektywność?” wygłoszonego podczas

konferencji na temat: „Efektywność źródłem bogactwa na-

rodów” w 2004 roku. W publikacjach szczególnie dużo

uwagi poświęcił kosztom, ponieważ one decydowały o wy-

niku gospodarczym, przy cenach niezależnych od przedsię-

biorstwa. Podkreślał potrzebę badania podziału kosztów na

zmienne i stałe oraz znaczenie wzrostu produkcji dla obni-

żenia kosztów całkowitych. Za jeden z ważnych czynni-

ków wzrostu efektywności uznał organizację wewnętrzne-

go rozrachunku gospodarczego, a w latach dziewięćdzie-

siątych ubiegłego wieku w ramach tego kierunku badań pisał

na temat organizacji centrów gospodarczych (odpowiedzial-

ności) w przedsiębiorstwach. Niektóre publikacje wynika-

ły z badań nad organizacją rozrachunku i centrów gospo-

darczych oraz wprowadzaniem ich do przedsiębiorstw.

W publikacjach wskazywał również na elementy, które po-

garszają efektywność, takie jak marnotrawstwo czynników

produkcji i nadmierne zatrudnienie.

Na temat organizacji i planowania produkcji ukazało

się wiele publikacji autorstwa prof. Bera Hausa. Jak twier-

dzi, zainteresowanie tą problematyką wynikało z dwóch

powodów: potrzeby lepszego poznawania przedsiębiorstwa

dla znalezienia wspólnego języka z inżynierami oraz dla

przekazywania wiedzy studentom na podstawie praktycz-

nych przykładów. W publikacjach Profesor zwracał uwagę

na możliwości wdrażania montażu potokowego w produk-

cji seryjnej oraz wdrażania rytmicznej produkcji. Szczególną

uwagę poświęcił zagadnieniom organizacji przebiegu pro-

dukcji, przechodzeniu z kolejnego na kolejno-równoległy

przebieg oraz efektywności tych zmian. Wskazywał też na

… o pracy ze studentami

Pracuję na uczelni dlatego, że lubię studentów. Uwielbiam przebywać
z młodymi ludźmi. Oni są ciekawi nowych rzeczy, a ja nie chcę „odstawać”.
Stąd, niezależnie od tego, czy pracowałbym czy nie, starałbym się mieć ten
kontakt ze studentami. Nasza współpraca zawsze się dobrze układa. A jakby
nie było, współpracuję z nimi już od 1950 roku. To sporo czasu! I póki star-
czy sił, zdrowia i umysłu to nie będę sobie odmawiał kontaktu ze studentami.
Szczególnie tymi ze studiów dziennych. Oni są młodzi, gotowi poświęcić wiele
czasu pracy naukowej – jeżeli się ich odpowiednio inspiruje i przygotowuje
do pracy zawodowej.
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możliwość uzyskania znacznych oszczędności z tytułu ra-

cjonalizacji przebiegu produkcji wraz ze scalaniem komó-

rek produkcyjnych. Planowaniu Ber Haus poświęcił publi-

kacje: „Planowanie produkcji” oraz „Planowanie technicz-

no-ekonomiczne w przedsiębiorstwie przemysłowym”.

W pracach tych zwraca uwagę na koordynację poszczegól-

nych rodzajów planów, na podział planów w czasie, two-

rzenie rezerw planistycznych, ciągłość planowania oraz pla-

nowanie kroczące. Prócz tego, przedstawia metody plano-

wania operatywnego i zastosowania planowania sieciowe-

go dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Druga z wy-

mienionych pozycji była pierwszą w Polsce pracą o tak kom-

pleksowym charakterze. Wiele kolejnych publikacji doty-

czących metod planowania operatywnego wraz z ustala-

niem wielkości partii (serii)

produkcji było rezultatem

badań Profesora i kierowa-

nego przez niego zespołu.

Od początku badań

w przedsiębiorstwach prze-

mysłowych Profesor intere-

sował się organizacją pracy.

Przede wszystkim zwracał

uwagę na marnotrawstwo

czasu w wyniku złej organi-

zacji przestrzennej i czasowej

oraz stosowania dowolnych

norm pracy dla osiągnięcia

pożądanego przez pracowni-

ka i akceptowanego przez kierownictwo poziomu wyna-

grodzenia. Dlatego też początkowo zajął się mierzeniem

czasu pracy i normami pracy. W publikacjach podkreślał

znaczenie norm pracy jako czynnika motywacyjnego do

osiągania odpowiedniego poziomu wydajności pracy. Zwra-

cał też uwagę na złe wyposażenie techniczne oraz niewła-

ściwą obsługę stanowiska roboczego, powodującą wydłu-

żenie czasu przygotowawczo-zakończeniowego operacji. Pu-

blikacje te miały praktyczne znaczenie, zachęcały bowiem

do usprawniania organizacji pracy. Od ostatniego roku stu-

diów Bera Hausa interesowała organizacja pracy z punktu

widzenia indywidualnego czy zespołowego jej wykonywa-

nia. Profesora uczono bowiem, że praca indywidualna jest

bardziej wydajna od zespołowej, dzięki jednak Jego wła-

snym doświadczeniom z pracy w górnictwie uważa, że jest

przeciwnie. Chęć dojścia prawdy inspirowała kolejne pra-

ce badawcze i naukowe Profesora. Przeprowadził badania

w 42 przedsiębiorstwach różnych gałęzi i branż przemysłu.

W wyniku tych badań powstała w 1963 roku książka – pra-

ca habilitacyjna – „Formy organizacji pracy w przemyśle”.

Wskazał w niej czynniki obiektywne i subiektywne, które

skłaniają do lub wymuszają pracę indywidualną lub zespo-

łową. Stwierdził, że w takich samych warunkach praca ze-

społowa jest bardziej wydajna od indywidualnej. Praca ze-

społowa daje satysfakcję w postaci: uczenia się od innych

i zdobywania wyższych kwalifikacji, mniejszego znużenia

pracą, gdy wprowadza się zmienność w wykonywaniu ope-

racji, a ponadto w zespole pracownicy zarabiają więcej niż

przy pracy indywidualnej, ponieważ ich średnia wydajność

jest wyższa. W tej publikacji, a następnie w innych, wska-

zywał na metody podziału płacy w zespole oraz na odstęp-

stwa od formalnie przyznanego indywidualnego wynagro-

dzenia. Oprócz tych zagadnień w publikacji przedstawił

także wyniki badania warunków pracy, które wskutek za-

niedbań technicznych i organizacyjnych nie przystawały do

poziomu istniejącego w krajach uprzemysłowionych. Na tę

pracę powoływano się w wielu publikacjach.

Już pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku Profesor

zaczął się interesować przedsiębiorstwami wielozakładowy-

mi, a następnie zgrupowania-

mi przedsiębiorstw w postaci

zjednoczeń i zrzeszeń. Była to

wyraźna zmiana Jego zaintere-

sowań naukowych, gdyż stano-

wiła przejście od indywidualne-

go jednozakładowego przedsię-

biorstwa i jego wnętrza do

zgrupowań jednostek gospo-

darczych i powiązań między

nimi. Pierwsza książka z tego

zakresu ukazała się w 1975

roku i nosiła tytuł: „Organiza-

cja i funkcjonowanie przedsię-

biorstw wielozakładowych”.

Ujmowała ona w sposób kom-

pleksowy zgrupowania ujęte w tytule, a w szczególności

relacje między przedsiębiorstwem wielozakładowym a zjed-

noczeniem i zakładem, przyczyny tworzenia tych przedsię-

biorstw, formy zarządu, problem centralizacji i decentrali-

zacji zarządzania, typy gospodarcze oraz kierunki ewolucji

tych przedsiębiorstw. Była to pierwsza praca na ten temat,

która inspirowała innych do zajęcia się tą problematyką.

Zwrócić należy uwagę, że w latach sześćdziesiątych i sie-

demdziesiątych XX wieku przedsiębiorstwa te przeważały

zarówno w państwowym przemyśle drobnym, jak i kluczo-

wym. Stad też wynikała ważność tego tematu. Przy oma-

wianiu typów gospodarczych przedsiębiorstw wielozakła-

dowych Profesor zwrócił uwagę na fakt, że władze nad-

rzędne: zjednoczenia i ministerialna – były zainteresowane

głównie tworzeniem przedsiębiorstw wielozakładowych

o układzie branżowym, ponieważ to ułatwiało im scentra-

lizowane zarządzanie przemysłem. Poruszając zaś relacje

między ich zarządem a zakładami zwrócił uwagę zarówno

na tendencje odśrodkowe zakładów, jak również na po-

trzeby decentralizacji zarządzania. Wskazał, jakie warunki

oraz typy gospodarcze przedsiębiorstw wielozakładowych

skłaniają do centralizacji bądź decentralizacji zarządzania.

W swojej książce zwrócił też uwagę, że niewłaściwie zosta-

ła zastosowana formalna nazwa kombinat dla przedsię-

biorstw wielozakładowych większej skali, które niczym nie

różniły się od przedsiębiorstw branżowych oraz na zaryso-
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wującą się tendencję do tworzenia większych zgrupowań

podporządkowanych bezpośrednio ministerstwom gospo-

darczym. Wskazał, że powołanie tych zgrupowań nie zmie-

niło wewnętrznych relacji i nadal przeważała tendencja do

centralizacji zarządzania. Tym problemom i powstającym

Wielkim Organizacjom Gospodarczym (WOG) poświęcił

wówczas wiele publikacji.

Druga książka z tego obszaru zainteresowań Profesora

nosi tytuł: „Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu”.

Zwraca w niej uwagę na czynniki, które kształtują tę struk-

turę, a zatem i zmiany w niej zachodzące, na kształtujące

się wówczas tendencje do usamodzielniania się zakładów,

a jednocześnie do większej ich specjalizacji, co obecnie ma

istotne znaczenie dla wchłaniania ich przez holdingi mię-

dzynarodowe. W książce Autor wykazał, że przedsiębior-

stwa stają się nimi w rzeczywistości ze względu na przej-

mowanie wielu funkcji od zjednoczeń. Wskazał również,

że dwie przeciwstawne tendencje: do zmniejszenia wielko-

ści przedsiębiorstw wskutek usamodzielniania się zakładów

i do wzrostu skali produkcji w poszczególnych zakładach

i przedsiębiorstwach, istotnie zmieniają strukturę organi-

zacyjną przemysłu. Wskutek tych procesów i przejmowa-

nia funkcji organicznych przez przedsiębiorstwa zarysowa-

ła się wyraźna tendencja do zmniejszenia roli zjednoczeń

i tworzenia się naturalnych warunków do współdziałania

przedsiębiorstw w postaci dobrowolnych zrzeszeń. Wska-

zał też, w jakim kierunku mogą pójść zmiany organizacyjne

przedsiębiorstw, zgrupowań i ministerstw przemysłowych,

aby gospodarka była sprawniejsza.

Zainteresowania Profesora automatycznie przeniosły się

na holdingi i koncerny. W publikacjach często wskazywał

na podobieństwa i różnice między przedsiębiorstwami wie-

lozakładowymi a holdingami. Podkreślał, że sam charakter

formalny przedsiębiorstw wielozakładowych jako zgrupo-

wania zakładów, a holdingu jako zgrupowania przedsię-

biorstw-spółek może nie wpływać na wewnętrzne relacje:

jednostka zwierzchnia a podporządkowana. Z badań Pro-

fesora wynikało, że w wielu przedsiębiorstwach wieloza-

kładowych zakłady miały większą samodzielność w porów-

naniu do spółek-córek w holdingach. Obecne badania Pro-

fesora potwierdzają, że w holdingach międzynarodowych

rola spółek podporządkowanych jest jeszcze bardziej ogra-

niczona, ponieważ poszczególne jednostki gospodarcze

wąsko się wyspecjalizowały i pełnią funkcję kooperanta

czynnego. Wiele funkcji organicznych przejął zarząd grupy

produktowej lub tylko produktu, a ponadto działa funk-

cjonalny system zarządzania. To, co uważano kilkadziesiąt

lat temu za sprzeczne z zasadą jednoosobowego kierownic-

twa, dzisiaj jest normalnym zjawiskiem w holdingach. W pu-

blikacjach Profesor stwierdza również, że podwójne pod-

porządkowanie: liniowemu kierownictwo i zwierzchniemu

kierownictwu funkcjonalnemu sprawdza się w praktyce.

Stwierdza, że wynika to z łatwości przepływu informacji

i ustalenia ścisłych granic między kierownictwem liniowym

i funkcjonalnym. Interesując się holdingami Profesor pro-

wadził również wieloetapowe badania relacji między spół-

kami podporządkowanymi a funkcją zarządu pełnioną przez

firmę zarządzającą Narodowym Funduszem Inwestycyjnym.

W publikacjach stwierdzał, że program NFI spełnił swoje

zadania w zakresie prywatyzacji spółek i funduszu, nie speł-

nił natomiast w zakresie restrukturyzacji i uzdrowienia spó-

łek. Firmy zarządzające interesowały się głównie swoimi

dochodami, a te można było uzyskać na drodze kupna

i sprzedaży akcji spółek, czyli poprzez handel nimi. Takie

zainteresowanie firm zarządzających spowodowało, że NFI

przekształciły się zgodnie ze swoją nazwą w fundusze in-

westycyjne bez przymiotnika narodowe.

Odgałęzieniem zainteresowań holdingami były proble-

my nadzoru korporacyjnego oraz kontrakty menedżerskie.

W odniesieniu do nadzoru korporacyjnego Profesor pod-

kreśla, że szczególna rola przypada radom nadzorczym,

które obok swoich statutowych funkcji mogą również speł-

niać funkcję doradczą i inicjującą, ale aby tak się stało, po-

winny składać się z kompetentnych osób. W referacie przy-

gotowanym na konferencję organizowaną przez Instytut

Ekonomii w Łodzi zwraca uwagę na szczególną potrzebę

zainteresowania się nadzorem właścicielskim, gdy właści-

ciel posiada kilka różnorodnych przedsiębiorstw, a jednym

lub kilkoma zarządza najemny personel zarządzający. Jest

to interesujące zagadnienie, ponieważ właściciel zarządza

wszystkimi przedsiębiorstwami, ale niektórymi (będącymi

spółkami z o.o.) zarządza tylko pośrednio. Mogący powstać

tu konflikt interesów (oddzielenie własności od zarządza-

nia) wymaga uruchomienia różnych form nadzoru właści-

cielskiego. Te formy przedstawił Profesor w referacie. Opi-

sany problem występuje w praktyce. Wnioskował o znale-

… o swoich ulubionych miejscach

Zawsze moim ulubionym miejscem będą góry. Lubię przede wszystkim
Karkonosze i w ogóle Sudety, które schodziłem wzdłuż i wszerz i to niejeden
raz. Stale – kiedy tylko mam możliwość – chodzę w te góry. Ale nie tylko
w te – lubię wszystkie góry. Od czasów studenckich organizowałem wiele
rajdów górskich, jak i samodzielnych wypraw. To jest najlepsze miejsce dla
mnie. W górach się odpoczywa, człowiek stwierdza wtedy, że jest taki mały…
i to dobrze mu robi. Tam czuję się swobodnie.

... o byciu naukowcem

Zawsze ceniłem i dydaktykę i pracę naukową. Dydaktykę za pracę ze
studentami i możliwość dawania im rzetelnej wiedzy, bliskiej życiu, przygo-
towującej do pracy zawodowej. Równie bliska była mi praca badawcza, na-
ukowa, którą zacząłem w 1950 roku. Od tego czasu ciągle prowadzę bada-
nia. Nawet w tym, niemłodym, wieku. I one dają mi zadowolenie, gdyż po-
znaję co się dzieje w życiu gospodarczym przedsiębiorstw. Mogę przez to
inspirować młodych ludzi do podejmowania kolejnych prac naukowych, kon-
tynuowania badań, gdyż w pojedynkę nie jestem w stanie tego robić. Prowa-
dzenie badań naukowych daje mi ogromną satysfakcję, ponieważ przez to
sam zdobywam wiedzę, a także mogę inspirować innych do podejmowania
czasami bardzo trudnych tematów.
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zienie innej nazwy, jeśli pojęcie „nadzór właścicielski” jest

zastrzeżone dla innych sytuacji. Kontraktami menedżerski-

mi prof. Ber Haus zajął się z racji występowania ich w pol-

skiej praktyce gospodarczej. W publikacjach zwracał uwa-

gę, że kontrakty menedżerskie są potrzebne nie tylko z po-

wodu zainteresowania prywatyzacją spółek, ale również dla

uzdrowienia i poprawy ich efektywności. Zwracał też uwa-

gę na możliwość nadużycia tego instrumentu przez obie

strony kontraktu, szczególnie dla pozbywania się persone-

lu kierowniczego, z którym zawarto wewnętrzne kontrak-

ty menedżerskie. W trakcie poszukiwań obcojęzycznego

piśmiennictwa na temat kontraktów menedżerskich Profe-

sor natknął się na problem wewnętrznych przejęć mene-

dżerskich (MBO). Zagadnienie to poruszył w kilku publi-

kacjach i przeprowadził badania na ten temat w polskich

przedsiębiorstwach. Wskazał w publikacjach, że w Polsce

jedną z ważnych przyczyn przejęć menedżerskich jest szan-

sa na dalsze istnienie przedsiębiorstwa, na zapewnienie pracy

jego dotychczasowemu kierownictwu i personelowi. Wska-

zał też, że późniejsze przejęcia wynikają z przekształcenia

spółek pracowniczych w spółki z większością menedżer-

skiego kapitału. W kilku opracowaniach Profesor zajął się

także tematem fuzji i przejęć jako ważnym problemem funk-

cjonowania i rozwoju holdingów. Z uwagi na to, że fuzje

i przejęcia są w dużym stopniu dokonywane przez międzyna-

rodowe holdingi, zajął się sprawą samodzielności przejmo-

wanych przedsiębiorstw. Stwierdził, że ich samodzielność

gospodarcza i produkcyjna bywa znacznie redukowana, aż

do tego stopnia, że stają się zwykłymi wytwórniami bez

prawa działania na rynku, co wynika z przyjętej przez hol-

dingi strategii. Profesor wskazuje, że może to mieć niepo-

żądane skutki dla gospodarki, ale jest wynikiem międzyna-

rodowego podziału pracy związanego z globalizacją.

Te ostatnie wątki stały się dalszym przedmiotem badań

prowadzonych przez Profesora, chociaż interesuje się On

również małymi przedsiębiorstwami, w szczególności ich

zdolnością do wprowadzania innowacji i rozwoju oraz

motywacji do podejmowania działalności.

Badania naukowe profesora Bera Hausa znalazły wy-

raz w ponad 300 publikacjach indywidualnych lub zbioro-

wych oraz w ponad 150 pracach niepublikowanych. Te-

matyka prowadzonych badań wynikała bądź z własnych

zainteresowań naukowych Profesora, bądź ze zleceń otrzy-

mywanych od przedsiębiorstw, zjednoczeń i resortów go-

spodarczych. Tymi resortami były: Ministerstwo Przemy-

słu Spożywczego i Skupu oraz Ministerstwo Przemysłu.

Oprócz tego Profesor kierował i prowadził badania nauko-

we wynikające ze współpracy z: Centralnym Laboratorium

Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, Instytutem Gospodar-

ki Żywnościowej, Instytutem Planowania, Instytutem Ad-

ministracji i Zarządzania oraz Instytutem Ekonomiki Prze-

mysłu Chemicznego. W ramach Centralnego Programu

Badań Podstawowych (CPBP) kierował wieloletnim tema-

tem pt. „Rola państwa w zarządzaniu gospodarką”. Przez

kilka lat kierował zespołem i realizował tematy wynikające

z Resortowego Programu Badań Naukowych prowadzone-

go pod kierunkiem prof. Jerzego Rokity. Profesor Ber Haus

kierował i prowadził badania w ramach 3 grantów otrzy-

manych z KBN na temat firm zarządzających, kontraktów

menedżerskich i przejęć menedżerskich oraz oddziaływa-

nia firm zarządzających na spółki podporządkowane NFI.

Profesor był także organizatorem cyklicznych seminariów

naukowych prowadzonych we współpracy z: Katedrą Eko-

nomiki SGPiS, Katedrą Teorii Organizacji i Zarządzania

AE w Poznaniu oraz Zakładem Ekonomiki Produkcji Uni-

wersytetu Technicznego w Dreźnie. W ramach raportów

z realizacji programu badawczego prowadzonego przez

prof. Jerzego Rokitę uczestniczył wielokrotnie w semina-

riach naukowych Instytutu Zarządzania AE w Katowicach.

Seminaria te były dobrą szkołą poszukiwań dotyczących ra-

cjonalizacji działalności przedsiębiorstw. Przez wiele lat

uczestniczył w seminariach naukowych prowadzonych przez

Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódz-

kiego i Instytut Zarządzania w Bochum. Był też uczestni-

kiem seminariów naukowych organizowanych przez Kate-

drę Ekonomii Uniwersytetu w Duisburgu. W 1986 roku

został zaproszony jako visiting professor do wygłoszenia

wykładów w Wojskowej Akademii Ekonomicznej „The

Citadel” w Charlestonie (Południowa Karolina), na Wy-

dziale Marketingu i Zarządzania. Seminaria naukowe były

też wzajemnie organizowane w wyniku współpracy z od-

powiednimi katedrami kilku instytutów radzieckich i czte-

rema Instytutami Inżynieryjno-Ekonomicznymi: w Lenin-

… o swoim hobby

Lubię zagrać w brydża towarzyskiego. Trzy lata temu zainicjowałem,
moim zdaniem, bardzo dobrą rzecz. Spotykamy się wraz z moimi kolegami –
tymi, którzy po mnie kierowali katedrami we wrocławskiej Akademii Ekono-
micznej. Jest to okazja nie tylko do gry w brydża, ale i do wymiany poglądów.
Zazwyczaj raz w miesiącu zasiadamy do dwóch roberków, którym towarzy-
szy dyskusja. I to nam dużo daje. Ja się dowiaduję, co się dzieje w życiu aka-
demickim, a jednocześnie możemy wymienić poglądy na różne sprawy. Po-
ruszamy zagadnienia prywatne, polityczne i wszystkie inne.
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gradzie, Moskwie, Charkowie i Odessie, z Instytutem Eko-

nomiczno-Finansowym w Leningradzie oraz Instytutem

Gospodarki w Mińsku. Tematyka tych seminariów doty-

czyła zagadnień planowania operatywnego w przedsiębior-

stwie, gospodarowania czynnikami produkcji, organizacji

pracy i produkcji.

Należy podkreślić, że zespołowymi badaniami nauko-

wymi kierował Profesor od 1956 roku, kiedy jeszcze pra-

cował w Katedrze Ekonomiki Przemysłu, kierowanej wów-

czas przez prof. Krzysztofa Jeżowskiego. W ramach badań

naukowych w latach siedemdziesiątych i na początku osiem-

dziesiątych XX wieku profesor Haus kierował dwoma ze-

społami badawczymi Zakładów Naukowo-Badawczych AE

we Wrocławiu. Realizował dwa tematy w ramach progra-

mu KOSIP: „Planowanie i kontrola realizacji produkcji”

i „Techniczne przygotowanie produkcji”. Profesor wielo-

krotnie podkreśla, że Jego działalność naukowo-badawcza

nie byłaby możliwa bez współpracy z pracownikami Kate-

dry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz kolega-

mi z innych jednostek organizacyjnych.

Dbałość o rozwój naukowy młodej kadry profesor Ber

Haus uważa za swój naturalny obowiązek. Wypromował

68 doktorów, z których wielu zostało doktorami habilito-

wanymi i następnie profesorami. Wśród doktorantów byli

zarówno nauczyciele akademiccy, pracownicy instytutów

badawczych, jak również praktycy z przedsiębiorstw prze-

mysłowych. Większość doktorantów była uczestnikami pro-

wadzonego przez Profesora nieformalnego seminarium

doktoranckiego. Należy zaznaczyć, że żadna rozprawa dok-

torska nie została odrzucona, mimo ich weryfikacji przez

ówczesne CKK oraz profesorów innych uczelni.

Od 1950 roku profesor Ber Haus prowadził zajęcia

dydaktyczne, początkowo ze statystyki, a później ekono-

mii politycznej, ekonomiki przemysłu, ekonomiki i organi-

zacji przedsiębiorstwa, analizy ekonomicznej, organizacji

produkcji, organizacji pracy, teorii organizacji i zarządza-

nia. Prowadził także proseminaria, seminaria i wykłady oraz

seminaria doktoranckie. Od 1953 roku, kiedy zaczął pro-

wadzić seminaria I stopnia, wypromował ponad 700 dy-

plomantów i magistrów. Profesor podkreśla, że praca ze

studentami zawsze dawała mu zadowolenie. W ramach dzia-

łalności dydaktycznej opublikował sam lub we współpracy

z innymi autorami skrypty i podręczniki. Jest współauto-

rem skryptu wydanego przez PWN pod redakcją dr. Arka-

diusza Grossmana pt. „Organizacja i planowanie w przed-

siębiorstwie przemysłowym”, który doczekał się 6 wydań.

Ze skryptu tego jeszcze do dzisiaj korzystają pracownicy

różnych uczelni, zwłaszcza technicznych, wykładający eko-

nomikę i organizację przedsiębiorstwa.

Od 1969 roku aż do emerytury profesor Ber Haus był

kierownikiem Zakładu, później Katedry Ekonomiki i Or-

ganizacji Przedsiębiorstwa, a przez 3 lata dyrektorem In-

stytutu Organizacji i Zarządzania. Przez 2 lata był prodzie-

kanem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, a przez

jedną kadencję, w latach 1987-1990, prorektorem ds. na-

uki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Profesor peł-

nił przez wiele lat różne funkcje w PTE i TNOiK. Obecnie

jest honorowym członkiem Komitetu Nauki Organizacji

i Zarządzania PAN. Był wieloletnim członkiem Rady Na-

ukowej Centralnego Laboratorium Przemysłu Zbożowo-

-Młynarskiego, Instytutu Gospodarki Materiałowej oraz In-

stytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego.

Profesor zw. dr hab. Ber Haus został Odznaczony Zło-

tym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem

Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Eduka-

cji Narodowej. Za działalność naukową, kształcenie ka-

dry oraz działalność dydaktyczno-wychowawczą był kil-

kakrotnie nagradzany przez ministra nauki i szkolnictwa

wyższego.
red. S.S., M.B.

… o muzyce i sztuce

Lubię słuchać muzyki poważnej. Ona wpływa na mnie bardzo dobrze.
W muzeach lubię oglądać obrazy. Potrafię siedzieć tam i podziwiać. Czy się
znam na tym, czy nie – to nie jest istotne. Ważne, że obraz przyciąga i fascy-
nuje. Dawniej lubiłem teatr, choć ostatnio czuję się w teatrze znużony, więc
od około 10 lat raczej tam nie chodzę. Filmy… Niestety w telewizji nie ma co
oglądać. Z reguły jest to tylko namiastka sztuki. Chyba że akurat nadawane
jest jakieś wybitne dzieło. To samo dotyczy zresztą kina. Inne przybytki kul-
tury mnie raczej nie interesują. Tak jak powiedziałem, lubię oglądać sztukę
w muzeach i w domu słuchać muzyki poważnej.

… o historii i polityce

Kiedy człowiek ma sporo lat, to stwierdza, że nic nie idzie tak, jak prze-
widywał kilka czy kilkanaście lat temu. To nie znaczy, że nie zdarzyło się coś,
co miało się zdarzyć, tylko że rozwój społeczny jest dosyć, można powie-
dzieć, skomplikowany. Wydawało się, że po II wojnie światowej nie będzie
więcej wojen. A one są. Wydawało się, że widmo bezrobocia, które u nas
było w latach 1929-1931 się nigdy nie powtórzy. Mieliśmy kryzysy lat 1969-
1972, 1979-1982 i mamy teraz olbrzymią armię bezrobotnych. A wydawało
się, że tego nie będzie! Okazuje się, że rozwój techniki powoduje, iż bezro-
bocie nie zniknie bez globalnego unormowania stosunków społecznych. To
są wymiary, które się zmieniły w stosunku do tego, co kiedyś przewidywa-
łem. Powstawały oczywiście organizacje międzynarodowe, które miały wie-
le zmienić. Na przykład ONZ. Ale tych zadań, które miały spełniać, niestety
nie spełniły. Przypuszczam, że dalsze pokolenia sobie z tym wszystkim po-
radzą i świat wróci do porządku, który będzie sprzyjać wszystkim ludziom,
a nie tylko wybranym grupom.
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Rada Wydzia³u Zarz¹dzania powo³a³a mnie na pro-

motora w przewodzie przeprowadzanym w celu nadania

doktoratu honorowego prof. zw. dr. hab. Berowi Hauso-

wi. Podj¹³em siê tej roli z radoœci¹, gdy¿ doktorat honoro-

wy przyznany Profesorowi jest wyj¹tkowym wydarzeniem

nie tylko dla ca³ej naszej spo³ecznoœci akademickiej, ale

szczególnie dla mnie. Pocz¹tki naszej wspó³pracy datuj¹

siê od lat tak dawnych, ¿e mogê z du¿¹ pewnoœci¹ powie-

dzieæ, i¿ wielu uczestników obecnej uroczystoœci nie by³o

jeszcze wówczas na œwiecie. Siêgaj¹ one bowiem wcze-

snych lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Dlatego te¿ mam

podstawy, aby stwierdziæ, ¿e jestem bezpoœrednim œwiad-

kiem prawie 50-letniej aktywnoœci naukowej Profesora

oraz wynikaj¹cych z niej zas³ug dla polskiej nauki, a przede

wszystkim dla Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Nasz¹ wieloletni¹ wspó³pracê w ró¿nych okresach wy-

znacza³y wa¿ne wydarzenia, które wywar³y wp³yw nie tyl-

ko na polsk¹ gospodarkê, ale tak¿e na wy¿sze szkolnic-

two ekonomiczne. Przez ca³y ten czas Profesor by³ zwi¹-

zany ze swoj¹ macierzyst¹ Uczelni¹ we Wroc³awiu, lecz

dziêki nieustaj¹cym kontaktom naukowym wci¹¿ trwa³a

o¿ywiona wspó³praca pomiêdzy naszymi Uczelniami.

W rzeczywistoœci zaœ wspó³pracuj¹ przecie¿ nie instytu-

cje, tylko ludzie. Wœród tych, którzy byli animatorami ró¿-

nych wspólnych przedsiêwziêæ w obszarze takich dyscy-

plin akademickich, jak ekonomika przedsiêbiorstwa i za-

rz¹dzanie, zawsze znajdowa³ siê Profesor Ber Haus. To

On, obok innych znamienitych uczonych Akademii wro-

c³awskiej, by³ uosobieniem wspólnych przedsiêwziêæ ba-

dawczych, seminariów, konferencji, monografii nauko-

wych organizowanych przez nasze Uczelnie.

Tradycja akademicka nakazuje, aby osi¹gniêcia Kan-

dydata do tytu³u naukowego ocenili wybitni uczeni maj¹-

cy najwy¿sze kompetencje w dziedzinie, która jest Jego

domen¹. W przewodzie zwi¹zanym z tym doktoratem re-

cenzentami zostali: prof. dr hab. in¿. Alfred Czermiñski,

dr h.c. Uniwersytetu Gdañskiego oraz prof. dr hab. Stani-

s³aw Sudo³, dr h.c. Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika

w Toruniu. Ich wnikliwe, wszechstronne opinie umocni-

³y nasze przekonanie, ¿e poprzez akt nadania Panu Profe-

sorowi Berowi Hausowi tytu³u doktora honoris causa ka-

towicka spo³ecznoœæ akademicka zyskuje wielkiego, pe³-

noprawnego jej cz³onka, z którego mo¿e byæ dumna i nim

siê szczyciæ!

Profesor Ber Haus nale¿y do tego pokolenia mieszkañ-

ców naszej ziemi, których ¿yciorysy w wyniku katakli-

zmów wojennych s¹ obci¹¿one piêtnem tu³aczek, obozów,

czynnej walki zbrojnej, trudnych decyzji ¿yciowych i roz-

poczynania wszystkiego od pocz¹tku, gdy po¿oga wojen-

na zosta³a wygaszona.

Profesor ukoñczy³ studia w 1953 roku, uzyskuj¹c sto-

pieñ magisterski. Pierwsz¹ pracê zawodow¹ rozpocz¹³

w 1934 roku, a pracê naukow¹ – w 1950 roku w ówcze-

snej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej. Od 1958 roku by³

adiunktem, zaœ w 1969 roku zorganizowa³ Katedrê Eko-

nomiki Przedsiêbiorstwa, któr¹ kierowa³ a¿ do przejœcia

na emeryturê, to jest do grudnia 1990 roku. Wymienione

daty wskazuj¹ na ogromne doœwiadczenie Profesora jako

ekonomisty-praktyka, a tak¿e nauczyciela akademickie-

go – organizatora dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej.

Profesor ma ponad 53-letni sta¿ jako nauczyciel akade-

micki i prawie 40-letni jako samodzielny pracownik na-

uki. W ca³ym tym okresie – jak wynika z Jego ¿yciorysu

zawodowego – dzia³a³ aktywnie na niwie praktyki gospo-

darczej, pe³ni¹c tak¿e wa¿ne funkcje w sferze zarz¹dza-

nia organizacjami gospodarczymi.

Dzia³alnoœæ dydaktyczna Profesora ewoluowa³a wraz

z przeobra¿eniami polskich uczelni ekonomicznych. Pro-

wadzi³ zajêcia dydaktyczne ze statystyki (rozpoczyna³

pracê w Katedrze Statystyki), ekonomii, ekonomiki prze-

mys³u, ekonomiki i organizacji przedsiêbiorstw, analizy

ekonomicznej, organizacji produkcji, organizacji pracy,

teorii organizacji i zarz¹dzania. Jest promotorem ponad

700 magistrantów i dyplomantów. Wysokie kompetencje

Profesora w dziedzinie kszta³cenia kadr wyra¿aj¹ siê tak-

¿e liczb¹ 68 wypromowanych przez Niego doktorów.

Swego czasu by³em cz³onkiem Centralnej Komisji

Kwalifikacyjnej (CKK), rozpatruj¹cej wnioski w sprawie

Laudacja prof.Laudacja prof.Laudacja prof.Laudacja prof.Laudacja prof. Jerzego Rokity Jerzego Rokity Jerzego Rokity Jerzego Rokity Jerzego Rokity
na uroczystość nadaniana uroczystość nadaniana uroczystość nadaniana uroczystość nadaniana uroczystość nadania
doktoratu honoris causadoktoratu honoris causadoktoratu honoris causadoktoratu honoris causadoktoratu honoris causa

prof.prof.prof.prof.prof. B B B B Beeeeerowirowirowirowirowi H H H H Hausowiausowiausowiausowiausowi

Laudacja prof. Laudacja prof. Laudacja prof. Laudacja prof. Laudacja prof. Jerzego RokityJerzego RokityJerzego RokityJerzego RokityJerzego Rokity
na uroczystość nadaniana uroczystość nadaniana uroczystość nadaniana uroczystość nadaniana uroczystość nadania
doktoratu honoris causadoktoratu honoris causadoktoratu honoris causadoktoratu honoris causadoktoratu honoris causa

prof. prof. prof. prof. prof. BBBBBeeeeerowi rowi rowi rowi rowi HHHHHausowiausowiausowiausowiausowi
Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowny Doktorancie, Szanowni Goście
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nadania kandydatom tytu³u profesora zwyczajnego nauk

ekonomicznych. Istnia³y wówczas dwa tytu³y naukowe.

Rozpatrywaliœmy wnioski w sprawie nadania profesoro-

wi nadzwyczajnemu Berowi Hausowi tytu³u profesora

zwyczajnego nauk ekonomicznych. Referuj¹cy wniosek

cz³onek Komisji stwierdzi³, ¿e Kandydat wypromowa³ 68

doktorów. Jeden z cz³onków Komisji, profesor Wydzia³u

Ekonomii jednego z renomowanych polskich uniwersy-

tetów, wykrzykn¹³: „To jest niemo¿liwe, to wiêcej ni¿ wy-

promowa³ dotychczas ca³y nasz Wydzia³!”.

Du¿o radoœci przysporzy³o mi zastanawianie siê nad

dorobkiem naukowym Profesora. Radoœæ tê okreœli³bym

jako rezultat podziwu dla Jego dokonañ w sferze badañ

naukowych. Dorobek naukowy Profesora Bera Hausa to

bowiem ponad 350 publikacji i ponad 150 znacz¹cych

ekspertyz.

Aktywnoœæ naukowa Profesora nie maleje po Jego

przejœciu na emeryturê. Wrêcz przeciwnie. Uczestniczy

w wiêkszoœci wa¿nych konferencji naukowych, na któ-

rych przedstawia referaty bêd¹ce rezultatem Jego aktual-

nych zainteresowañ badawczych. S¹dzê, ¿e w³aœnie teraz

zbiera plony swojego pracowitego ¿ycia akademickiego.

W sferze badañ naukowych, w obszarze nauk o zarz¹-

dzaniu, Profesor jest najwybitniejszym przedstawicielem

tak zwanego nurtu neoklasycznego. W³aœnie dlatego na-

sza Uczelnia dostrzeg³a wyj¹tkow¹ wartoœæ Jego dorob-

ku. Przecie¿ prekursorem tego nurtu by³ Karol Adamiecki

– patron katowickiej Uczelni ekonomicznej, a rozwija³ go

w ostatnich latach przed II wojn¹ œwiatow¹ za³o¿yciel tej

placówki edukacyjnej, Józef Lisak, poprzez swoj¹ Eko-

nomiê jednostkow¹.

Profesor Ber Haus od pocz¹tku swej dzia³alnoœci na-

ukowej wyznawa³ zasadê, ¿e nauki o zarz¹dzaniu wyra-

staj¹ z potrzeb praktyki gospodarczej i ¿e bez gruntow-

nych badañ empirycznych organizacji gospodarczych,

g³ównie przedsiêbiorstw, nie mo¿na rozwijaæ teorii. To

spowodowa³o, ¿e Jego zainteresowania znajduj¹ siê na

pograniczu zarz¹dzania i mikroekonomii, a konkretniej –

ekonomiki przedsiêbiorstwa.

 G³ównymi kierunkami badañ naukowych Profesora

by³y:

– gospodarowanie czynnikami produkcji w przedsiêbior-

stwie,

– efektywnoœæ dzia³alnoœci przedsiêbiorstw,

– organizowanie i planowanie produkcji,

– zarz¹dzanie z³o¿onymi organizacjami gospodarczymi.

W ka¿dym z tych obszarów badawczych Profesor przy-

czyni³ siê do rozwoju wiedzy o przedsiêbiorstwach ró¿-

nych typów i rodzajów. W pierwszym z nich trafnie, wcze-

œniej ni¿ inni, zauwa¿y³ wa¿kie znaczenie wydajnoœci pra-

cy w rozwoju organizacji gospodarczych i koniecznoœæ

powi¹zania jej ze sprawnym systemem bodŸców ekono-

micznych. W drugim obszarze badawczym, moim zda-

niem, dominuj¹ Jego rozwa¿ania na temat kosztów. Ju¿

w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku pisa³ o or-

ganizacji centrów odpowiedzialnoœci w przedsiêbior-

stwach, które póŸniej pojawi³y siê w polskiej literaturze

ekonomicznej w postaci centrów zysku i kosztów. Podob-

nie rozwa¿ania na temat kosztów sta³ych i zmiennych sta-

³y siê teraz aktualne w formie skali korzyœci (tak zwanej

ekonomii skali).

Najobszerniej jednak przedstawia siê dzia³alnoœæ ba-

dawcza Profesora w dziedzinie organizowania produkcji.

Z tej problematyki opublikowa³ najwiêcej prac. Jak sam

przyznaje, asumptem do nich by³a chêæ znalezienia wspól-

nego jêzyka z in¿ynierami, a tak¿e koniecznoœæ wykorzy-

stywania tak zwanego case study w zajêciach na Wydzia-

le In¿ynieryjno-Ekonomicznym. Najbardziej znana publi-

kacja Profesora pt. Planowanie techniczno-ekonomiczne

w przedsiêbiorstwie przemys³owym by³a pierwsz¹ w Pol-

sce ksi¹¿k¹, ujmuj¹c¹ tê problematykê w sposób tak kom-

pleksowy. Wa¿n¹ dziedzin¹ badawcz¹ Profesora jest or-

ganizacja pracy indywidualnej i zespo³owej. Od tej pro-

blematyki zaczê³a siê chyba w 1963 roku Jego prawdziwa

przygoda intelektualna, bo stanowi³a ona przedmiot Jego

habilitacji. By³a te¿ treœci¹ pierwszej licz¹cej siê ksi¹¿ki,

opartej na obszernych badaniach empirycznych obejmu-

j¹cych 42 przedsiêbiorstwa ró¿nych ga³êzi i bran¿ prze-

mys³u.

Przygotowuj¹c tê laudacjê, zada³em swoim kolegom py-

tanie: „W jakiej dziedzinie – ich zdaniem – wk³ad Profe-

sora do nauki polskiej jest najwiêkszy?”. Wiêkszoœæ od-

powiedzi wskazywa³a na ostatni¹ domenê Jego zaintere-

sowañ badawczych: zarz¹dzanie z³o¿onymi organizacjami

gospodarczymi. Te zainteresowania by³y paralelne do in-

nych, gdy¿ ich pocz¹tki, siêgaj¹ce lat piêædziesi¹tych XX

wieku, dotyczy³y przedsiêbiorstw wielozak³adowych,

zjednoczeñ i zrzeszeñ. Pierwsza ksi¹¿ka z tego zakresu

powsta³a w 1975 roku i nosi³a tytu³ Organizacja i funk-

cjonowanie przedsiêbiorstw wielozak³adowych, druga zaœ

– zatytu³owana Ewolucja struktur organizacyjnych prze-

mys³u – stanowi³a swoisty wstêp do aktualnych zaintere-

sowañ badawczych Profesora. S¹ nimi holdingi, proble-

my nadzoru korporacyjnego, kontraktów mened¿erskich,

fuzji i przejêæ. W tej dziedzinie Profesor jest jednym z naj-

wybitniejszych autorytetów naukowych w Polsce. Ogrom-

na aktywnoœæ naukowa Profesora przejawia³a siê tak¿e

w Jego uczestnictwie w ró¿nych programach badawczych

prowadzonych przez polskie uczelnie. Jestem dumny z te-

go, ¿e Profesor wraz ze swoimi wspó³pracownikami

uczestniczy³ w Programie, który koordynowa³em. Reali-
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demii Nauk, ale tak¿e trochê m³odsi, o ni¿szej pozycji

w hierarchii naukowej, stworzyli wroc³awsk¹ szko³ê nauk

o zarz¹dzaniu. Kilkudziesiêciu profesorów pracuj¹cych

w ró¿nych polskich uczelniach i instytucjach to Jego

uczniowie. Jest to silna grupa naukowców, których ce-

chuj¹ te przymioty, które zosta³y im zaszczepione przez

Profesora. Wychowa³ zatem swoich nastêpców, którzy

osi¹gn¹ w przysz³oœci wiêcej ni¿ On.

Jest jeszcze kilka innych zalet Profesora czyni¹cych Go

osob¹ obdarzon¹ najwy¿szym szacunkiem. Mam na my-

œli wyj¹tkow¹ skromnoœæ, powoduj¹c¹ wrêcz za¿enowa-

nie u osób wspó³pracuj¹cych z Nim. Skromnoœæ w sposo-

bie bycia, wypowiedziach, dyskusjach oraz ¿yczliwoœæ

w stosunkach z m³odymi pracownikami nauki. Towarzy-

szy temu obiektywnoœæ ocen ich dokonañ i stawianie im

wysokich wymagañ merytorycznych, ale zarazem pomoc

w znajdowaniu sposobów ich osi¹gania. Wielu z nas zwra-

ca³o siê niejednokrotnie do Profesora z nurtuj¹cymi nas

problemami naukowymi i uzyskiwa³o kompetentne rady.

Profesor wielokrotnie nieformalnie i bezinteresownie po-

maga m³odym pracownikom nauki, a czyni to z ¿yczli-

woœci¹ i taktem, czêsto w trakcie umi³owanych przez Nie-

go wycieczek górskich.

Jak ju¿ stwierdzi³em wczeœniej, wspó³pracujemy z Pro-

fesorem od kilkudziesiêciu lat. By³ recenzentem wielu pro-

gramów i tematów badawczych, prac pisanych na stopnie

naukowe, wniosków o przyznanie tytu³u naukowego. Kil-

kanaœcie osób bêd¹cych dziœ kluczowymi pracownikami

naukowymi naszej Akademii, g³ównie z Wydzia³u Zarz¹-

dzania, przesz³o przez gêste sito surowej, ale ¿yczliwej

oceny Profesora. Wszystkie prace i wnioski, opiniowane

przez Niego w ca³ym okresie ³¹cz¹cej nas wspó³pracy, zo-

sta³y zaakceptowane w toku dalszych postêpowañ kwali-

fikacyjnych.

Profesor Ber Haus wywar³ istotny wp³yw na powstanie

i rozwój potencja³u naukowego Wydzia³u Zarz¹dzania na-

szej Akademii w tej jego czêœci, która dotyczy nauk o za-

rz¹dzaniu. Dlatego ca³a nasza spo³ecznoœæ akademicka jest

zaszczycona przyjêciem przez Profesora najwy¿szej god-

noœci, jak¹ mo¿emy Mu przyznaæ – tytu³u doktora hono-

ris causa.

Przeto zwracam siê teraz bezpoœrednio do Profesora:

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

W uznaniu dla Twoich wybitnych osi¹gniêæ i zas³ug

dla nauk o zarz¹dzaniu Senat Akademii Ekonomicznej im.

Karola Adamieckiego w Katowicach postanowi³ nadaæ

Tobie – na mocy uchwa³y z 29 kwietnia 2004 roku – tytu³

doktora honoris causa!

zacja tego i innych programów badawczych powodowa-

³a, ¿e Profesor bra³ czynny udzia³ w ró¿nych seminariach

organizowanych przez nasz¹ Uczelniê, jak te¿ inne uczel-

nie polskie i zagraniczne (Katedra Ekonomiki Przedsiê-

biorstw Uniwersytetu £ódzkiego, Instytut Zarz¹dzania

w Bochum, Katedra Ekonomiki Uniwersytetu w Duisbur-

gu). By³ równie¿ tak zwanym visiting professor w Woj-

skowej Akademii Ekonomicznej „The Citadel” w Char-

leston (Po³udniowa Karolina, USA). Wspó³pracowa³ po-

nadto z uczelniami Leningradu, Moskwy, Charkowa,

Odessy i Miñska.

W laudacji powinienem odpowiedzieæ na pytanie: czy

tylko osi¹gniêcia badawcze s¹ wystarczaj¹cym argumen-

tem dla tak wysokiego wyró¿nienia, jakie spotyka Profe-

sora? S¹dzê, ¿e nie. Uczony akademicki to nie tylko ba-

dacz, ale tak¿e nauczyciel i dlatego powinien mieæ rów-

nie¿ inne, nie mniej wa¿ne zalety. Musi umieæ stworzyæ

zespó³ uczniów – wspó³pracowników, którym mo¿e prze-

kazywaæ swoj¹ wiedzê, doœwiadczenie, postawê etyczn¹,

których, innymi s³owy, wychowuje na lepszych od siebie.

Jest to swoista misja kontynuacji, zapewniaj¹ca postêp.

Dziêki niej oœrodki akademickie rozwijaj¹ siê, tworz¹c

wci¹¿ nowe wzorce osobowoœciowe. Jednak wysokie kwa-

lifikacje badawcze oraz umiejêtnoœæ skupienia wokó³ sie-

bie wspó³pracowników to jeszcze niewystarczaj¹ce cechy

wybitnej postaci w œwiecie akademickim. Równie wa¿-

nym atutem wybitnego akademika jest umiejêtnoœæ two-

rzenia w swoim zespole mo¿liwoœci œcierania siê ró¿nych

pogl¹dów, równie¿ takich, które s¹ niezgodne z pogl¹da-

mi lidera. To najtrudniejsza do znalezienia cecha nauczy-

ciela akademickiego! Osobowoœci uczniów kszta³tuj¹ siê

wszak¿e nie w atmosferze potakiwania mistrzowi, lecz

twórczej dyskusji prowadz¹cej do osi¹gniêcia czegoœ wiê-

cej ni¿ osi¹gn¹³ mistrz. Dopiero zespolenie tych trzech

zalet: umiejêtnoœci osi¹gania znacz¹cych wyników nauko-

wych, tworzenia zespo³ów naukowców oraz kreowania

takich warunków, w których uczniowie s¹ w stanie osi¹-

gn¹æ wiêcej ani¿eli ich nauczyciel, tworzy wzór do naœla-

dowania, godny uwiecznienia w historii nauki akademic-

kiej. Wszystkie te cechy skupiaj¹ siê w³aœnie w osobowo-

œci Profesora Bera Hausa.

Dziêki ci¹g³emu rozwijaniu badañ empirycznych, wiê-

zi z praktyk¹, dyskusjom naukowym prowadzonym z ró¿-

nymi œrodowiskami naukowymi, Profesor stworzy³ grupê

ludzi, dziœ ju¿ znakomitych uczonych. Jest wiêc wybitnym

wychowawc¹ kadr naukowych. Nie ma drugiej takiej oso-

by w Polsce, która mog³aby siê z Nim równaæ na tym polu.

Nie ma innego uczonego w polskim szkolnictwie ekono-

micznym, któremu nasza Uczelnia zawdziêcza tak du¿o!

W oœrodku wroc³awskim uczniowie Profesora, dziœ pro-

fesorowie tytularni, cz³onkowie Komitetów Polskiej Aka-
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Podstawowymi cechami przedsiębiorstwa są: samodziel-

ność działalności gospodarczej oraz prowadzenie jej dla celów

zarobkowych. W swoim wystąpieniu chciałbym prześledzić,

czy cechy te stale towarzyszą jednostce gospodarczej zwanej

przedsiębiorstwem, a jeśli ich nie ma lub ulegają zniekształce-

niu, to dlaczego. Na tym tle przedstawię, jak zmieniało się

przedsiębiorstwo i co na te zmiany wpływało oraz o co wzbo-

gacała się wiedza o przedsiębiorstwie, poczynając od drugiej

połowy XX wieku. Pozwala to na pokazanie zmian, jakie do-

konały się w polskich przedsiębiorstwach, które są głównym

obszarem moich zainteresowań na tle zmian w krajach o roz-

winiętej gospodarce.

Pierwsze dwie dekady drugiego półwiecza charakteryzuje

odbudowa gospodarcza, a w tym przemysłu, wytwarzanie pro-

duktu masowego lub w dużych seriach, przewaga producenta

nad konsumentem i dążenie do ciągłego zwiększania produk-

cji, aby zaspokoić nienasycone i rosnące potrzeby odbiorców.

W tym czasie w Polsce dominowały przedsiębiorstwa pań-

stwowe, a w krajach o rozwiniętej gospodarce – przedsiębior-

stwa prywatne. Polskie przedsiębiorstwa były wówczas pod-

porządkowane jednostkom nadrzędnym w postaci centralnych

zarządów, a następnie zjednoczeń, które to organizacje w spo-

sób scentralizowany zarządzały przedsiębiorstwami. Przedsię-

biorstwa były znacznie ograniczone w swojej samodzielności

gospodarczej. Główne zadanie przedsiębiorstwa polegało na

wykonywaniu planu i dostarczaniu coraz większej ilości pro-

duktów. Zainteresowanie przedsiębiorstwem skupiało się wów-

czas na poznawaniu jego wnętrza, tj.:

– planowania całej działalności,

– struktury organizacyjnej,

– organizacji produkcji,

– operatywnego planowania produkcji,

– organizacji pracy,

– normowania pracy,

– systemów wynagradzania,

– rachunku kosztów, w tym normatywnych,

– ustalania zdolności produkcyjnej i jej wykorzystania,

– gospodarki materiałowej: ustalania zapasów i zużycia ma-

teriałowego,

– gospodarki pomocniczej,

– metod zarządzania przedsiębiorstwem,

– wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego.

Przedsiębiorstwo traktowano jako mechanizm: maszyny,

materiał i pracowników uważano za czynniki produkcji, któ-

rymi trzeba sprawnie sterować, aby osiągnąć cel, a tym celem

była realizacja planu.

Do kraju przenikały publikacje, które przedstawiały pro-

blemy zarządzania przedsiębiorstwem w krajach o rozwiniętej

gospodarce. Rozwijała się wówczas także w kraju wiedza o za-

rządzaniu. W niektórych przedsiębiorstwach starano się wpro-

wadzić zarządzanie przez cele oraz struktury macierzowe.

W latach sześćdziesiątych rozwinęły się w Polsce przedsię-

biorstwa wielozakładowe (pwz), tworzone przez zjednoczenia.

Było to wynikiem znacznego wzrostu liczby przedsiębiorstw,

ich wielkości oraz trudności sprawnego zarządzania nimi przez

zjednoczenia. Wiedza o przedsiębiorstwie ujawniała istnienie

sprzeczności między zjednoczeniem a przedsiębiorstwami na

tle ustalania wskaźników dyrektywnych i zatwierdzanych wiel-

kości planistycznych oraz oceny przedsiębiorstw. Powstawa-

nie zaś dużej liczby pwz, które stanowiły około 50% ogólnej

liczby przedsiębiorstw, wzbogaciło wiedzę o ich organizacji

i funkcjonowaniu, o formach zarządzania i o wewnętrznych

relacjach między zakładem a zarządem przedsiębiorstwa. Wska-

zywano też na różne typy gospodarcze pwz, w których domi-

nowały układy branżowe, zaczęły się rozwijać układy koope-

racji, a układy kombinatowe były w zaniku. Wskazywano też

na możliwość powstawania przedsiębiorstw o charakterze kon-

glomeratowym, chociaż nie przystawały do planowego, scen-

tralizowanego systemu zarządzania gospodarką. Wiedza o pwz

przybliżała nas do przyswajania wiedzy o innej formie kon-

centracji organizacyjnej, jakimi są koncerny (holdingi).

Cechą charakterystyczną przedsiębiorstw lat sześćdziesią-

tych ub. wieku było dążenie do zwiększania produkcji i wdra-

żania efektywnościowych metod gospodarowania, a ich pod-

stawą były normowania we wszystkich sferach życia gospo-

darczego przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw polskich efek-

tywnością było obniżanie kosztów, podczas gdy dla przedsię-

biorstw gospodarki rynkowej – zysk. Również charaktery-

styczną cechą polskich przedsiębiorstw była wówczas koncep-

cja produkcyjnego zarządzania, tj. podporządkowanie pozo-

stałych funkcji przedsiębiorstwa – funkcji produkcyjnej. Wie-

dza o przedsiębiorstwie wzbogaciła się również o wprowadzo-

ny w życie pośredni udział pracowników w zarządzaniu po-

przez rady robotnicze, a następnie przez rady pracownicze.

Wykład inauguracyjny doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, profesora Bera Hausa.
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Lata siedemdziesiąte XX wieku cechuje znaczna dynami-

ka działalności polskich przedsiębiorstw, szczególnie w I poło-

wie, co było skutkiem szerszego otwarcia gospodarki kraju i na-

pływu nowej technologii. Otwarcie granic dla handlu między-

narodowego pozwoliło przedsiębiorstwom na eksport niektó-

rych produktów oprócz tradycyjnie wywożonych surowców.

Przedsiębiorstwa uruchamiały produkcję eksportową obok

produkcji na kraj. Ta pierwsza była jakościowo lepsza.

Wzrost liczby przedsiębiorstw, zwłaszcza pwz, spowodo-

wał konieczność zmiany charakteru zjednoczeń. Tworzono

wielkie organizacje gospodarcze (WOG). Tymi organizacjami

stały się również niektóre wielkie, złożone przedsiębiorstwa.

Powstały dwie grupy zjednoczeń: zjednoczenia przedsiębiorstw,

zarządzające przedsiębiorstwami w sposób bardziej zdecentra-

lizowany, oraz zjednoczenia przemysłu zarządzające nadal

w sposób scentralizowany. Przedsiębiorstwa uzyskały większą

samodzielność planistyczną i gospodarczą. Niektóre uzyskały

prawo do samodzielnego eksportu. Mogły same inwestować

i tworzyć własne fundusze, a zysk stał się realną kategorią.

Przedsiębiorstwa stawały się coraz bardziej rzeczywistymi

przedsiębiorstwami, a nie tylko z nazwy.

Wprowadzanie nowych technologii stworzyło w wielu

przedsiębiorstwach większe zainteresowanie procesami inwe-

stycyjnymi i ich efektywnością, chociaż było to domeną zjed-

noczeń, a nie przedsiębiorstw. Nowe technologie pozwoliły

zwiększyć produkcję, zdywersyfikować ją i zmniejszyć jej

pracochłonność, wyłoniło się również wiele nowych zagad-

nień, jak jakość produkcji, wprowadzanie zmian, przerosty

zatrudnienia.

Konieczność poprawy jakości produktów wynikała z do-

puszczenia do jej pogorszenia wskutek masowości produkcji

i istnienia rynku producenta oraz ze wzrostu dochodów lud-

ności.

Wiedza o przedsiębiorstwie wzbogaciła się o metody do-

skonalenia jakości produkcji bez defektów oraz różne metody

pomiaru jakości. Stwierdzono też, że przejście z produkcji

masowej do seryjnej, wprowadzenie linii technologicznych

o mniejszej zdolności produkcyjnej i obsadzie pracowniczej

o wyższych kwalifikacjach zawodowych wpływa istotnie na po-

prawę jakości.

Wprowadzanie nowych technologii napotykało niekiedy

na opory ze strony pracowników, co wywołało potrzebę zaję-

cia się przygotowaniem zmian i pozyskaniem do nich pracow-

ników.

Przerosty zatrudnienia zaczęły się pojawiać już w poprzed-

niej dekadzie. Przedsiębiorstwa starały się tworzyć rezerwy

zatrudnionych, ale jednocześnie poszukiwały sposobów pozby-

cia się nadmiernego zatrudnienia, zwłaszcza że limitowany był

fundusz płac. Już wówczas wprowadzono outplacement w po-

staci okresowego wypożyczania pracowników, znajdywania

pracy dla nich w innych przedsiębiorstwach, przeszkalania pra-

cowników dla własnych potrzeb bądź udzielania im pomocy

w razie zwolnienia; jak więc widać, pojawił się kolejny ele-

ment miękki w zarządzaniu, oprócz instytucji przedstawiciel-

stwa pracowniczego.

W związku ze wzrostem znaczenia rynku, zaczęto intere-

sować się marketingiem i jego podstawowymi filarami, tj. pro-

duktem, ceną, dystrybucją i promocją. Pojęcia te nie tylko prze-

niknęły do naszej wiedzy z krajów rozwiniętych, ale stały się

też przedmiotem wykładów, badań i zastosowań praktycznych.

Zastanawiano się nad kompleksową koncepcją zarządzania

marketingowego, chociaż nadal występował rynek producen-

ta. Zaczęto też interesować się rachunkowością zarządczą.

W zarządzaniu zaczął dominować kult systemowego za-

rządzania. Przedsiębiorstwo traktowano jako system, którym

można sterować, jeśli dobrze się zna wejścia i wyjścia z syste-

mu. Pozwoliło to lepiej poznać otoczenie przedsiębiorstwa.

Lata siedemdziesiąte w krajach zachodnich cechuje kryte-

rium jakości. Było to wynikiem pojawienia się rynku konsu-

menta i koniecznością lepszego zaspokojenia jego potrzeb. To

kryterium można też odnieść do polskich przedsiębiorstw, cho-

ciaż większych osiągnięć na tym polu nie uzyskano.

Początek lat osiemdziesiątych cechował kryzys gospodar-

czy, który rozpoczął się w 1979 r. i podważył sens centralnego

sterowania gospodarką. Poszukiwano zatem zmian w zarzą-

dzaniu przedsiębiorstwem, których całokształt nosił nazwę

reformy gospodarczej. Jej istota w odniesieniu do przedsię-

biorstw polegała na likwidacji zjednoczeń i zwiększaniu upraw-

nień przedsiębiorstw.

Wewnątrz pwz wzrastały tendencje do wydzielania się za-

kładów w samodzielne przedsiębiorstwa, co miało przynieść

większą ich efektywność. Liczba powstałych w ten sposób

przedsiębiorstw stale rosła, a dodatkowo część z nich dywer-

syfikowała swoją działalność, co utrudniało zarządzanie nimi

przez zjednoczenia. Uległy one zatem rozwiązaniu, a w ich

miejsce tworzono zrzeszenia obowiązkowe i dobrowolne.

Zmniejszenie się liczby zakładów wchodzących w skład

pwz porównywano z odwrotną tendencją występującą w hol-

dingach. Liczba wchodzących w ich skład przedsiębiorstw

wzrastała, co było skutkiem przejęć i przekształcenia wewnętrz-

nych jednostek gospodarczych w spółki.

Już we wcześniejszych latach, a szczególnie w osiemdzie-

siątych, wzrosło znaczenie zarządzania strategicznego. Wska-

zywano, że samo planowanie wieloletnie nie wystarcza i czę-

sto jest zawodne. Powstały nowe pojęcia, jak wizja, misja i cele

strategiczne przedsiębiorstw oraz narzędzia służące analizie i bu-

dowie przewagi strategicznej. W przedsiębiorstwach krajów

rozwiniętych główny nacisk został jednak w tym czasie poło-

żony na budowę planu strategicznego. W Polsce, mimo istnie-

nia scentralizowanego systemu zarządzania, przedsiębiorstwa

same określały swoją strategię, dbały bowiem o swoje istnie-

nie. Wyrazem tego może być dywersyfikacja działalności, roz-

szerzania rynku zaopatrzenia, zbytu itp. W przedsiębiorstwach

wzrastała świadomość, że same muszą tworzyć swój byt i nie

polegać tylko na decyzjach zjednoczeń.

Zmiany zachodzące w polskich przedsiębiorstwach świad-

czyły o tym, że stają się one bardziej elastyczne. Ten okres

cechuje również elastyczność przedsiębiorstw w gospodarce

krajów rozwiniętych.
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Lata dziewięćdziesiąte i dalsze charakteryzuje poszukiwa-

nie nowych koncepcji i metod zarządzania. W Polsce po prze-

mianach społeczno-gospodarczych powstawały całe rzesze

małych prywatnych przedsiębiorstw, a jednocześnie przedsię-

biorstwa państwowe ulegały prywatyzacji, podlegały podzia-

łowi, a znaczna ich liczba upadała. Część przedsiębiorstw pań-

stwowych była też przejmowana przez zagraniczne holdingi.

Powstały w ten sposób dwa bieguny przedsiębiorstw: na jed-

nym była duża masa małych przedsiębiorstw, a na drugim nie-

wielka liczbowo, ale o dużym potencjale gospodarczym. Z uwa-

gi na to, że o małych stosunkowo niewiele się wiedziało, trze-

ba je było poznać. Poświęcono im wiele publikacji, które uka-

zały zasadnicze cechy odróżniające je od dużych. Przede wszyst-

kim dotyczyło to jedności zarządzania i własności, głównego

celu ich powstawania, odpowiedzialności kapitałowej, pozy-

skiwania kapitału itp. Jednocześnie stwierdzono, że znaczna

część małych przedsiębiorstw szybko przestaje działać z po-

wodu braku kapitału i umiejętności w zarządzaniu, niezależ-

nie od zdolności konkurencyjnej. Działalność natomiast du-

żych przedsiębiorstw, zwłaszcza holdingowych, decyzją spółki

zarządzającej może być likwidowana, ale jednocześnie jako jed-

nostka gospodarcza jest przedmiotem sprzedaży. Jeden pod-

miot gospodarczy przejmuje ją od drugiego. W tych latach na

uwagę zasługuje duża liczba przejęć przedsiębiorstw, co wy-

wołało potrzebę ich wyceny. Stąd też zainteresowanie warto-

ścią przedsiębiorstwa.

Szczególnym zjawiskiem w polskich przedsiębiorstwach,

ale nie tylko, był proces ich odchudzania, polegający na po-

zbywaniu się działalności pomocniczej i usługowej, jak rów-

nież faz produkcyjnych określonych rodzajów działalności.

W ten sposób przedsiębiorstwa stały się mniejsze i bardziej wy-

specjalizowane. To zjawisko oraz szybki przepływ informacji

pozwala spółkom zarządzającym holdingów na centralizację

decyzji nie tylko w zakresie strategii podporządkowanych

przedsiębiorstw, ale również działalności operacyjnej, dotyczą-

cej sprzedaży i zaopatrzenia. Samodzielność przedsiębiorstwa

została w ten sposób ograniczona tylko do realizacji produk-

cji. Stały się one w ten sposób mniej samodzielne i podobne do

byłych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Jest to istotne

z punktu widzenia zasadniczej cechy przedsiębiorstwa, tj. jego

samodzielności gospodarczej. Stało się ono ułomne.

Lata dziewięćdziesiąte charakteryzuje też rozwój funkcji

logistycznej, łączącej zaopatrzenie-transport i sprzedaż oraz

funkcji kontrolingowej jednoczącej planowanie z kontrolą. Na

tle tych komasacji narodziły się koncepcje: a) logistycznego

zarządzania, b) kontrolingowego zarządzania. Prócz tych kon-

cepcji powstawały inne, m.in. totalnego zarządzania jakością.

Są to tylko koncepcje, ponieważ zarządzanie przedsiębiorstwem

zajmuje się wszystkimi aspektami funkcjonowania i rozwoju

przedsiębiorstwa.

W zarządzaniu przedsiębiorstwem dużo uwagi poświęca

się też metodzie procesowej, która miałaby zastąpić metodę

funkcjonalnego zarządzania. W rzeczywistości nie ma pełnej

możliwości oparcia się na procesowym zarządzaniu, chociaż

ta metoda ma dużo walorów, istnieje bowiem konieczność za-

chowania również podziału funkcjonalnego przedsiębiorstwa,

chociażby w okrojonej postaci.

Jedną z form zarządzania procesowego jest zarządzanie

projektem, które umożliwia samodzielne kierowanie i stoso-

wanie samokoordynacji, co w dużym stopniu eliminuje hierar-

chiczność.

Lata dziewięćdziesiąte cechuje też większe zainteresowa-

nie wewnętrznymi stosunkami w przedsiębiorstwie. Jedną z po-

staci tego zainteresowania jest kształtowanie kultury organiza-

cyjnej, a w szczególności zarządzania wartościami. Poznawa-

nie tych wartości, ich stosowanie i kultywowanie bardziej niż

inne metody integruje społeczność przedsiębiorstw. Docenia

się wiedzę pracowników i jej wykorzystanie, co m.in. przeja-

wia się w stosowaniu zarządzania wiedzą. Przedsiębiorstwo i je-

go jednostki wewnętrzne zaczęły opierać swoją działalność na

budżetach. Jest to cecha ekonomiczno-finansowego planowa-

nia. Przedsiębiorstwo jako całość ocenia się poprzez wskaźniki

obejmujące koszty, zysk, wartość i płynność środków.

Jedną z ujemnych konsekwencji specjalizacji i odchudza-

nia przedsiębiorstw oraz konkurencji jest zmniejszanie w nich

zatrudnienia. Zaostrza to i łagodzi jednocześnie stosunki mię-

dzy pracownikami a właścicielem i zarządzającym przedsię-

biorstwem. Jednym z przejawów tego jest godzenie się na ob-

niżanie wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych w przedsię-

biorstwie, aby nie dopuścić do zwolnień pracowników. W ten

sposób pojawiają się sprzeczności między pracownikami a kon-

sumentami, zamiast kształtowania wspólnych interesów mię-

dzy nimi. Powstaje trudny problem do rozwiązania. Coraz

większe wymogi konsumentów przy dużej konkurencji mię-

dzy przedsiębiorstwami zmuszają je do racjonalizacji działal-

ności, a głównie dotyczy ona obniżania kosztów wynagrodzeń,

co pociąga za sobą redukcję zatrudnienia.

Niezależnie jednak od ostrej konkurencji, przedsiębiorstwa

współdziałają ze sobą. Powstają różnego rodzaju porozumie-

nia między nimi. Ich wyrazem są alianse strategiczne, a także

fuzje.

W latach dziewięćdziesiątych osłabło zainteresowanie pro-

blematyką funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, jego

ekonomiką i organizacją, tym, co teraz nazywamy nauką

(wiedzą) o przedsiębiorstwie, na rzecz większego zaintereso-

wania zarządzaniem w różnych aspektach i przekrojach. Nie

eliminuje to jednak potrzeby dalszego zajmowania się cało-

kształtem wiedzy o przedsiębiorstwie.

Porównując przedsiębiorstwa z początku i końca drugiej

połowy XX wieku trzeba stwierdzić, że znacznie się one zmie-

niły. Zacierają się granice między przedsiębiorstwem a otocze-

niem. Zmienność tego otoczenia i działalności przedsiębior-

stwa powoduje, że jest ono w stałej nierównowadze. Coraz

mniej jest rutyny, a więcej zmienności, w tym również inno-

wacyjności. Przedsiębiorstwa końca XX wieku i początku XXI

cechuje zarówno dążenie do efektywności, ciągłej poprawy

jakości, stania się elastycznym, jak również do wprowadzania

innowacji. Te cechy będą również dominowały w najbliższej

przyszłości i nauka o przedsiębiorstwie powinna się nimi zaj-

mować.
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Inaugurując rok akademicki 2003/2004 wyraziłem na-

dzieję, że uda nam się kontynuować działania rozwojowe

Uczelni uruchomione wcześniej, a także rozpocząć realiza-

cję nowych projektów rozwojowych, dzięki którym Aka-

demia Ekonomiczna w Katowicach będzie mogła sprostać

wyzwaniom, przed którymi stoi całe szkolnictwo wyższe

w Polsce. Wszyscy mieliśmy i mamy nadal świadomość tego,

że szkolnictwo ekonomiczne w Polsce podlega szczególnie

silnym przekształceniom. Ciągle czekamy na nową ustawę

o szkolnictwie wyższym. Po formalnej akcesji Polski do Unii

Europejskiej zmieniło się znacząco nasze otoczenie między-

narodowe. Wymagania akredytacyjne zmuszają nas do da-

leko idącej standaryzacji procesu kształcenia.

W styczniu 2004 roku Senat Akademii przyjął zaktuali-

zowaną strategię rozwoju Uczelni. W strategii tej określili-

śmy zamierzenia rozwojowe na najbliższe 4 lata. Miniony,

a także rozpoczynający się obecnie rok akademicki to czas

realizacji wielu projektów rozwojowych.

W dziedzinie edukacji naszym priorytetem jest indywi-

dualizacja studiów oraz uruchamianie nowych kierunków

i specjalności kształcenia. Indywidualizację studiów zapew-

niają odpowiednie programy i organizacja studiów, a także

międzynarodowe kontakty Uczelni umożliwiające naszym

studentom wyjazdy na studia i staże zagraniczne. Proces

dostosowania programów studiów do ogólnokrajowych

standardów kształcenia oraz do naszych wewnętrznych

możliwości organizacyjnych i finansowych zakończyły już

wszystkie trzy wydziały Uczelni. Potrzebna nam jest nowa

organizacja studiów, którą ma zapewnić uchwalony przez

Senat Akademii w kwietniu 2004 roku nowy regulamin stu-

diów. Mamy nadzieję, że regulamin ten, który mógłby

w podtytule nosić nazwę regulaminu studiów indywidual-

nych, wejdzie w życie 1 października 2004 roku.

Proces internacjonalizacji studiów zaczęliśmy w Uczel-

ni od momentu, gdy Polska stała się uczestnikiem takich

europejskich programów edukacyjnych jak Socrates czy

Leonardo da Vinci. Dziś możemy z dumą powiedzieć, bio-

rąc za punkt wyjścia dane Narodowej Agencji Programu

Socrates-Erasmus, że plasujemy się w ścisłej czołówce pol-

skich uczelni wysyłających swoich studentów na studia za-

graniczne, a także przyjmujących zagranicznych studentów

u siebie. W styczniu 2004 roku byliśmy inicjatorami i orga-

nizatorami pierwszego ogólnokrajowego spotkania studen-

tów Erasmusa w Polsce. Na ukończeniu jest projekt wspól-

nych studiów i wspólnego, podwójnego dyplomu, który

zamierzamy uruchomić począwszy od przyszłego roku aka-

demickiego razem z Uniwersytetem Nottingham Trent oraz

Uniwersytetem Technicznym w Brnie. Wzmacnianiu mię-

dzynarodowych kontaktów naszych studentów służy Mię-

dzynarodowa Szkoła Letnia organizowana wspólnie z Uni-

wersytetem Południowego Sztokholmu oraz Letnim Uniwer-

sytetem Południowego Sztokholmu, a także uczestnictwo

studenckich zespołów badawczych w spotkaniach Euroweek.

W kwietniu 2005 roku będziemy jako uczelnia gospoda-

rzem Euroweeku pod hasłem „Innovation Management”.

Spodziewamy się, iż weźmie w nim udział ponad dwustu-

osobowa grupa gości z zagranicy.

W rok akademicki 2004/2005 wchodzimy jako uczel-

nia trójwydziałowa, gdzie trzeci, najmłodszy Wydział Fi-

nansów i Ubezpieczeń uzyskał już formalnie uprawnienia

doktorskie i spełnia wszystkie warunki do uzyskania upraw-

nień habilitacyjnych. Jest sprawą poszczególnych wydzia-

łów uruchamianie nowych kierunków i specjalności kształ-

cenia. Ten proces w Uczelni trwa i kwestia uruchomienia

nowych kierunków zakończy się w obecnym roku akade-

mickim. Szczególnie cieszy uruchomienie na Wydziale Za-

rządzania anglojęzycznej specjalności „Biznes międzynaro-

dowy”, adresowanej jako oferta edukacyjna zarówno do

studentów zagranicznych, jak i studentów Akademii ze

wszystkich trzech jej wydziałów.

W dziedzinie badań naukowych szczególną uwagę zwra-

camy w Uczelni na realizację dużych, interdyscyplinarnych

projektów badawczych o znaczeniu międzynarodowym,

w tym na udział Uczelni w programach europejskich. Przy-

szła pozycja badawcza i ekspercka Uczelni zależeć będzie

od naszych kontaktów międzynarodowych. Staramy się

w Uczelni te kontakty wspierać na różne sposoby. W ta-

kich dziedzinach jak: przedsiębiorczość, w tym także przed-

siębiorczość sektora publicznego, badania operacyjne, in-

formatyczne systemy wspierania decyzji, logistyka ekono-

miczna, marketing, finanse i ubezpieczenia, polityka spo-
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łeczna i dialog społeczny, rozwój i przekształcenia struktu-

ralne w regionach, jesteśmy trwale obecni w różnych mię-

dzynarodowych gremiach badawczych. Owocem tego są

coraz liczniejsze międzynarodowe konferencje naukowe re-

alizowane w Uczelni oraz publikacje obcojęzyczne naszych

pracowników. Wzmacnianiu międzynarodowych kontak-

tów badawczych Uczelni służyć będą anglojęzyczne serie

wydawnicze naszego Wydawnictwa Uczelnianego, w tym

czasopismo „Journal of Economics and Management”.

W nadchodzącym roku akademickim rozpoczynamy reali-

zację dużego projektu międzynarodowego „Interregional

Entrepreneurial Teams” w ramach Inicjatywy Wspólnoto-

wej INTERREG III C oraz badania nad przedsiębiorczością

w ramach projektu GEM Polska 2004. Integracji wewnętrz-

nej naszej aktywności badawczej i eksperckiej służyło zorgani-

zowane w Uczelni w czerwcu 2004 roku I Forum Naukowe

Akademii.

W kwestiach dotyczących rozwoju organizacyjnego

i personalnego kładziemy nacisk na rozwój samodzielnej

kadry naukowej, silnych katedr i nowych jednostek organi-

zacyjnych połączony z decentralizacją zarządzania Uczel-

nią. W ostatnich kilku latach powstało w Uczelni wiele

nowych katedr, zakładów i innych pozawydziałowych jed-

nostek organizacyjnych wspierających edukację i badania

naukowe. Po zorganizowaniu nowego Wydziału Finansów

i Ubezpieczeń nadszedł czas pewnej konsolidacji organizacyj-

nej Uczelni, której wyrazem są silne katedry zapewniające

rozwój personalny pracowników i awanse naukowe. Roz-

wój Uczelni wiążemy z uzyskiwaniem przez naszych pracow-

ników stopni naukowych i tytułu profesorskiego. W tym kon-

tekście szczególnie cieszą nowe tytuły naukowe profesora.

Integralną częścią Uczelni są dwa ośrodki naukowo-

-dydaktyczne: w Bielsku-Białej i w Rybniku. Każda z tych

jednostek ma swoje własne atuty rozwojowe, osiągnięcia

i problemy do rozwiązania. Jednostki te będziemy w nad-

chodzącym roku akademickim przekształcać w ośrodki za-

miejscowe, a w dalszej perspektywie w wydziały zamiej-

scowe z uprawnieniami akademickimi.

Uczelnia to także nowoczesne, funkcjonalne budynki

i inne urządzenia infrastrukturalne służące kształceniu, ba-

daniom naukowym i aktywności kulturalnej studentów.

Akademia stoi przed koniecznością rozbudowy i moderni-

zacji swojej infrastruktury kształcenia i badań. Wiele dzia-

łań, dotyczących na przykład rozbudowy infrastruktury

informatycznej, realizowanych jest niejako na bieżąco.

Ukończyliśmy przygotowania do budowy nowego komplek-

su biblioteki wraz z aulą – Regionalnego Akademickiego

Centrum Informacji Ekonomicznej. Po uzyskaniu wyma-

ganych prawem zezwoleń i po zakończeniu negocjacji do-

tyczących montażu finansowego złożyliśmy wniosek o fi-

nansowanie tego strategicznego dla nas projektu do Zinte-

growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-

go. Czekamy na decyzję władz dotyczącą akceptacji nasze-

go wniosku.

Własnymi środkami finansowymi modernizujemy ist-

niejące obiekty Akademii w zespole Bogucice-Zawodzie.

Na ukończeniu są prace projektowe dotyczące adaptacji do

celów naukowo-edukacyjnych Zespołu Pałacowo-Parkowe-

go w Młoszowej. Po uzyskaniu odnośnych zezwoleń bu-

dowlanych i konserwatorskich także i ten duży projekt roz-

wojowy zgłosimy do finansowania w ramach Funduszy

Strukturalnych Unii Europejskiej. Mamy również przyrze-

czenie władz Narodowego Banku Polskiego, że od 1 stycz-

nia 2005 roku przejmiemy na własność budynek przy ulicy

ks. biskupa St. Adamskiego w Katowicach. Ten wspaniały

dar Zarządu NBP stanowić będzie istotne wzmocnienie

naszej bazy lokalowej.

Unia Europejska, po posiedzeniach Rady Europy w Liz-

bonie w 2000 roku, rok później – w Sztokholmie i w Bar-

celonie w 2002 roku, przystępuje do realizacji swojej dłu-

gofalowej strategii edukacyjnej, a także strategii badawczej

opartej na kolejnych ramowych programach badań nauko-

wych. Utrwala się nowy paradygmat inwestowania w na-

ukę i edukację z silnym nastawieniem na rozwój społeczeń-

stwa opartego na wiedzy i zapewnienie trwałego wzrostu

i konkurencyjności gospodarki europejskiej. Od państw

członkowskich i władz Unii Europejskiej oczekuje się

zwiększenia finansowania edukacji zarówno ze źródeł pu-

blicznych, jak i prywatnych. W tym kontekście zdziwie-

nie budzą występujące w Polsce tendencje do ogranicza-

nia nakładów na szkolnictwo i badania naukowe. Troską

muszą napawać także towarzyszące temu głosy niektórych

polityków i publicystów na temat rzekomego marnotraw-

stwa pieniędzy i złego zarządzania uczelniami. Cieszy na-

tomiast zrozumienie i pomoc jaką szkołom i studentom

na swoim terenie okazują władze samorządowe i środo-

wiska gospodarcze.

Nasza Akademia jako członek Konferencji Rektorów

Akademickich Szkół Polskich jest także członkiem Euro-

pejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) oraz innych

międzynarodowych sieci i stowarzyszeń akademickich. Sta-

ramy się na bieżąco śledzić to wszystko, co dzieje się w róż-

nych środowiskach akademickich świata. Najbliższa jest nam

Unia Europejska. Wierzymy, że nadal będziemy z sukce-

sem uczestniczyć w europejskich programach edukacyjnych

i badawczych, także tych, które zorientowane są na współ-

pracę z innymi regionami świata.

U progu nowego roku akademickiego 2004/2005

wszystkim studentom i absolwentom, naukowcom, przy-

jaciołom Akademii składam najserdeczniejsze życzenia

wielu osiągnięć zawodowych i pomyślności w życiu oso-

bistym.

Florian Kuźnik

Katowice, 14 września 2004
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W imieniu ca³ej spo³ecznoœci studenc-

kiej Akademii Ekonomicznej w Katowicach

mam ogromny zaszczyt pogratulowaæ Panu

prof. zw. dr. hab. Berowi Hausowi zaszczyt-

nego tytu³u doktora honoris causa i wyraziæ

ogromne uznanie dla Pañskiego wk³adu

w rozwój nauki o zarz¹dzaniu. Panie profe-

sorze, proszê przyj¹æ od nas najszczersze gra-

tulacje oraz ¿yczenia dalszych sukcesów.

Dzieñ inauguracji roku akademickiego

jest szczególn¹ chwil¹, która sk³ania do re-

fleksji nad naszymi dokonaniami i inspiruje

do formu³owania planów na przysz³oœæ.

Akademia Ekonomiczna jest uczelni¹, któ-

ra nie ma powodów do wstydu, a perspekty-

wy jej dalszego doskonalenia s¹ pomyœlne.

Presti¿ Uczelni znajduje potwierdzenie nie

tylko w opinii studentów, ale tak¿e w œrodo-

wisku akademickim, a podejmowane bezu-

stannie inicjatywy zmian i dostosowywania

standardów nauczania do zmieniaj¹cych siê

potrzeb, determinowanych sytuacj¹ ekono-

miczn¹ kraju oraz rozwojem wiedzy, s¹ na-

dziej¹ na jeszcze lepsze jutro. Wobec ogrom-

nych przemian dziejowych, globalizacji ryn-

ków i zawrotnego tempa tworzenia siê

spo³eczeñstwa informacyjnego potrzeba

zmian staje siê koniecznoœci¹, a nie przywi-

lejem. Nasza Uczelnia wydaje siê dobrze

przygotowana do sprostania coraz wiêkszym

wymaganiom, jakie stawia przed nami ¿ycie.

Warto jednak zastanowiæ siê, czy studenci,

którzy opuszczaj¹ mury naszej Uczelni s¹

dobrze przygotowani do tworzenia przy-

sz³oœci.

Jak pisa³ Adam Asnyk: „Ka¿da epoka ma

swe w³asne cele i zapomina o wczorajszych

snach […] Nieœcie wiêc wiedzy pochodniê

na czele i nowy udzia³ bierzcie w wieków

dziele, przysz³oœci podnoœcie gmach!”. Ze

wzglêdu na niezmiernie imponuj¹cy doro-

bek naukowy naszej Uczelni i wybitne osi¹-

gniêcia kadry naukowej, mo¿na ze spoko-

jem stwierdziæ, ¿e absolwenci Akademii

Ekonomicznej maj¹ wszelkie atrybuty nie-

zbêdne do rozwoju naukowego, ale wy-

kszta³cenie jest szerszym pojêciem ni¿ sam

zasób wiedzy. Cz³owiek wykszta³cony

oprócz erudycji powinien reprezentowaæ

sob¹ pewne uniwersalne wartoœci, takie

jak poszanowanie dla tradycji, ludzi i naj-

bli¿szego otocznia, powinien wyró¿niaæ

siê na tle szarej masy, a jego postawa po-

winna byæ wzorem do naœladowania. Nieste-

ty, w dzisiejszych czasach staje siê to co-

raz trudniejsze.

Ka¿da epoka ma w³asne cele. W przesz³o-

œci by³y nimi walka o wolnoœæ, sprawiedli-

woœæ oraz demokracjê. Nasze pokolenie ma

trudne zadanie do wype³nienia. W œwiecie,

w którym wszystko zosta³o ju¿ wywalczo-

ne i wypracowano ju¿ normy spo³ecznego

wspó³¿ycia, a tak¿e narzucono nam pewne

konwenanse, ciê¿ko jest znaleŸæ cel, dla któ-

rego bêdzie siê ¿yæ. W rzeczywistoœci, w któ-

rej nadszarpniêto autorytety, bêd¹ce niegdyœ

kanw¹ kszta³towania postawy ¿yciowej,

trudno jest nam m³odym odnaleŸæ siebie.

Coraz mniej jest wzorców godnych naœla-

dowania, a paradoksy ¿ycia politycznego

oraz niew³aœciwe zachowania naznaczone

brakiem etyki deformuj¹ pojêcie moralno-

œci i potêguj¹ rozwój niew³aœciwych postaw.

W takiej sytuacji wydaje siê wiêc zasadne

podjêcie wyzwania kszta³towania wœród stu-

dentów takich wartoœci, które pozwol¹ nam

wierzyæ, ¿e weŸmiemy nasz¹ przysz³oœæ we

w³aœciwe rêce.

Akademia Ekonomiczna jest uczelni¹

z ogromnymi tradycjami. To szko³a, której

mury opuœci³o wielu wybitnych ludzi mo-

g¹cych stanowiæ doskona³y autorytet dla

naszej m³odzie¿y. Warto wiêc wykorzystaæ

ten ukryty potencja³, aby opuszczaj¹cy dziœ

Uczelniê studenci byli kimœ wiêcej ani¿eli

posiadaczami tytu³u magisterskiego. Warto

zatroszczyæ siê, aby absolwenci Akademi

Ekonomicznej w Katowicach wyró¿niali siê

etycznymi zachowaniami, których tak bar-

dzo brakuje dziœ w naszym œwiecie.

Wydaje mi siê, ¿e nasi studenci s¹ ludŸ-

mi poszukuj¹cymi w³aœnie tej drogi. Œwiad-

czyæ mo¿e o tym fakt podejmowania przez

nich wielu cennych inicjatyw. Nasi studenci

to ludzie, którzy nie boj¹ siê wyzwañ i na

w³asn¹ rêkê podejmuj¹ trud kszta³towania

w³asnej œcie¿ki kariery poprzez pracê w wie-

lu organizacjach studenckich, ko³ach nauko-

wych, projektach zewnêtrznych, programach

oferowanych przez Uczelniê. Z roku na rok

roœnie liczba osób wyje¿d¿aj¹cych na prak-

tyki zagraniczne. Nasza Uczelnia mo¿e po-

szczyciæ siê stosunkowo du¿¹ intensywno-

œci¹ ¿ycia studenckiego w stosunku do in-

nych uczelni, co w dzisiejszych realiach

bezustannego wyœcigu szczurów ma niema-

³e znaczenie, gdy¿ œwiadczy o tym, i¿ stu-

denci AE poza marzeniami o szybkiej ka-

rierze potrafi¹ poœwiêciæ siê charytatywnej

pracy na rzecz innych ludzi. Myœlê, ¿e kul-

tywowanie tej tradycji powinno zostaæ ob-

jête mecenatem w³adz Uczelni, wartoœci nie-

materialne bowiem s¹ najznamienitsz¹ in-

westycj¹, która procentuje przez ca³e ¿ycie.

Pe³na optymizmu i wiary w lepsze jutro

stoj¹c u progu nowego roku akademickiego

¿yczê Pañstwu oraz studentom, aby ten rok

przyniós³ jak najwiêcej radoœci i sukcesów.

Anna Iwanowicz
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Z rektorem, prof. Florianem Kuźnikiem o planach
rozwojowych Akademii rozmawia Marcin Baron.

Panie Rektorze, w dobiegającym końca roku akademic-

kim Senat przyjął dokument aktualizujący strategię Aka-

demii. Zapisano w nim wiele nowych projektów i działań,

podtrzymano pewne projekty długofalowe. Jak z ponad

półrocznej perspektywy ocenia Pan szanse na wdrożenie

nowej strategii? Czy uważa Pan, że jej zapisy „zakorzeni-

ły” się w świadomości i działaniu społeczności Akademii,

czy może jednak daleka jeszcze do tego droga?

Słusznie zostało powiedziane, iż jest to aktualizacja stra-

tegii powstałej przed kilkoma laty. Znalazły się w niej te

wszystkie przedsięwzięcia rozwojowe, o których od dawna

w Uczelni mówiliśmy, myśleliśmy, a czasem marzyliśmy.

Postanowiliśmy to wszystko – biorąc pod uwagę nasze re-

alne możliwości – zapisać i powoli realizować. Pod tym

względem można więc powiedzieć, że stworzona w ten spo-

sób strategia jest wykonalna. Koncentruje się ona na kilku

dziedzinach, w tym głównie na: indywidualizacji i interna-

cjonalizacji kształcenia, rozwoju organizacyjnym oraz in-

westowaniu w bazę materialną Uczelni – myślę tu o rozbu-

dowie biblioteki, modernizacji Zespołu Pałacowo-Parko-

wego w Młoszowej czy też obiektów, które prawdopodob-

nie uda nam się przejąć od innych instytucji, na przykład od

Narodowego Banku Polskiego. To wszystko wydaje się

wykonalne. Oczywiście nie w całości za rok czy za dwa,

gdyż chociażby zewnętrzne uwarunkowania finansowe nie

pozostają bez znaczenia. Ale jeszcze raz podkreślam, że stra-

tegię tę uważam za wykonalną. Nie jest ona przysłowio-

wym koncertem życzeń czy pobożną prośbą.

Mówiąc o wdrażaniu strategii odnosił się Pan do realnych

możliwości Akademii. Wobec tego, mierząc siły na zamia-

ry, proszę powiedzieć, które ze strategicznych projektów

staną się priorytetem w realizacji w nadchodzącym roku

akademickim?

Jest ich kilka. Na pierwszym miejscu na pewno pozo-

staje sprawa budowy nowego gmachu biblioteki – rozpo-

częcie wieloletniego zamierzenia inwestycyjnego. W tej

kwestii uwarunkowani jesteśmy jednak silnie czynnikami

zewnętrznymi, chociażby dofinansowaniem ze środków Unii

Europejskiej poprzez Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego. Jeżeli uda nam się je pozyskać, to

rozpoczniemy intensywne prace. Jeśli nie, to trzeba będzie

to zadanie przesunąć w czasie o jakieś dwa, trzy lata. Na

pewno sprawą priorytetową będą również nowe kierunki

studiów w Akademii i takie wykreowanie struktury organi-

zacyjnej, abyśmy mieli wszystkie uprawnienia akademickie

dające nam w przyszłości pozycję uniwersytetu ekonomicz-

nego, w pełnym znaczeniu tego słowa.

A co dalej, jak określiłby Pan Rektor długookresową poli-

tykę Akademii?

Nam, jako uczelni ekonomicznej, doskwiera coś, co

żartobliwie można określić małym rozdwojeniem jaźni.

Z jednej strony zależy nam na tym, aby być uczelnią, która

kształci praktycznie, przygotowuje do zawodu – najogól-

niej mówiąc daje swoim absolwentom zawód, a nie inne,

skądinąd ciekawe, umiejętności i wiedzę. Zgodnie z tym

punktem widzenia środek ciężkości przesunąłby się w stro-

nę solidnej, renomowanej szkoły zawodowej. Z drugiej jed-

nak strony nie zamierzamy tracić pełnych uprawnień aka-

demickich. Podążamy więc w stronę czegoś, co śmiało

można nazwać uniwersytetem branżowym, czyli w naszym
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przypadku uniwersytetem ekonomicznym. Usiłujemy te dwa

spojrzenia łączyć w naszym działaniu. To samo wyzwanie

podejmują zresztą władze innych akademii ekonomicznych.

Priorytet jednak przypada na te czynniki, które decydują

o byciu uniwersytetem ekonomicznym.

A konkurencja? Czy Akademii grozi osłabienie pozycji

konkurencyjnej na regionalnym i krajowym rynku eduka-

cyjnym? Rozwijają się przecież szkoły niepubliczne, a uczel-

nie zagraniczne po poszerzeniu Unii też wkroczyły na nowe

ścieżki konkurowania. Konkurencja staje się coraz bardziej

ożywiona, a nawet agresywna. Jak ocenia Pan Rektor szanse

i możliwości naszej Uczelni?

Konkurencja w szkolnictwie ekonomicznym z całą pew-

nością jest bardzo ostra. Otoczenie konkurencyjne zmienia

się bardzo szybko. Półżartem można nawet powiedzieć, że

z dnia na dzień. Nasze otoczenie można podzielić na trzy

segmenty. W pierwszym znajdują się szkoły prywatne, któ-

re się zadomowiły i ustabilizowały na rynku, oscylując w kie-

runku bycia szkołami zawodowymi. Nawet jeżeli niektóre

mają ambicje do posiadania uprawnień do doktoryzowa-

nia, zawsze stanowią one jedynie dodatek do wizerunku

solidnej szkoły zawodowej. Z tymi szkołami konkurujemy

przede wszystkim nie o studenta, ale o kadrę naukową i for-

my jej zatrudnienia. Zdarzają się przecież sytuacje, w któ-

rych pracownicy szkół publicznych przenoszą się na „pierw-

szy” etat do szkoły prywatnej. Drugi segment stanowią

wyższe szkoły państwowe: akademie ekonomiczne, poli-

techniki i uniwersytety, które kształcą w zakresie ekonomii

i zarządzania. Ta część otoczenia konkurencyjnego wydaje

mi się dla nas najbardziej groźna dlatego, że szkoły te robią

to samo co my i walczą o dokładnie tego samego kandyda-

ta na studia, czyli klienta. I wreszcie trzeci segment otocze-

nia konkurencyjnego, który jeszcze nie jest do końca roz-

poznany, to szkoły zagraniczne z obszaru Unii Europejskiej.

Mogą one, po pierwsze, wejść na polski rynek, głównie

z kształceniem podyplomowym, a po drugie – w przyszło-

ści, gdy ułatwiony zostanie akces młodzieży polskiej do szkół

innych krajów, część kandydatów na studia, tej „najlepszej

młodzieży” wybierze właśnie te szkoły i może ich zabrak-

nąć u nas.

Skoro mówiliśmy o edukacji, to warto jeszcze wspomnieć

o kolejnych ważnych obszarach funkcjonowania Akade-

mii, czyli o sferze badawczej i eksperckiej. Czy tu możemy

być z siebie dumni? Czy Akademia rozwija się w tym za-

kresie? W jakim kierunku idzie, a w jakim pójść powinna?

Mimo woli, mówiąc o przyszłości Akademii, skoncen-

trowałem się na funkcji edukacyjnej, która z roku na rok

staje się ważniejsza. Jeżeli chodzi o sferę badań naukowych

i działalność ekspercką, to z jednej strony nasi pracownicy

naukowi mocno angażują się w praktykę gospodarczą, do-

radzają, przygotowują projekty eksperckie, prowadzą uty-

litarne badania naukowe, ale z drugiej nie udaje się tego

zrealizować w ramach projektów koordynowanych przez

Uczelnię. Na badania naukowe podstawowe, teoriopoznaw-

cze, Komitet Badań Naukowych – główny zamawiający i fi-

nansujący – przeznacza coraz mniej środków, przynajmniej

jeśli chodzi o ekonomię i zarządzanie. Projektów realizuje-

my ilościowo więcej niż kiedyś, ale są to projekty mniejsze,

krótsze w skali czasowej. Inne źródła finansowania badań

naukowych, na przykład V i VI Program Ramowy Unii

Europejskiej, są na razie źródłami potencjalnymi, pozostają

w znacznej mierze poza polską nauką. Myślę jednak, że

przyszłość będzie lepsza niż teraźniejszość. W dodatku pol-

skie rozwiązania prawne i podatkowe nie sprzyjają kon-

centracji badań naukowych w Uczelni. Różnego rodzaju

obciążenia, które nalicza Akademia na podstawie istnieją-

cych regulacji sprawiają niestety, że naukowcom jest pod

względem finansowym o wiele korzystniej realizować pro-

jekty eksperckie poza Uczelnią.

Wiele osób zarzuca, iż w Akademii słabymi ogniwami są

komunikacja oraz współpraca – zarówno w układzie mię-

dzykatedralnym, interdyscyplinarnym, jak i pomiędzy pra-

cownikami naukowymi i administracją. Czy władze Uczelni

odczuwają wagę tego problemu i jak na to reagują?

Temat, który Pan poruszył jest tematem dyżurnym, bo

od lat się mówi o słabej komunikacji między władzami Uczel-

ni czy władzami Wydziałów a pracownikami. To, co robią

władze Uczelni czy Wydziału, często nie dochodzi do pra-

cowników. Studenci mają z kolei zastrzeżenia do pracow-

ników katedr, że nie są informowani na bieżąco lub są wpro-

wadzani w błąd, na przykład w sytuacjach kiedy zmieniają

się godziny konsultacji. Problem przepływu informacji,

komunikowania się i pewnej rzetelności w tym zakresie

pozostawia wiele do życzenia. Myślę, że jednak coś się zmie-

nia. Kanały przekazywania informacji są coraz lepsze, łącznie

z wykorzystaniem Internetu. Problem jednak wciąż pozo-

staje.

Czy nie ma jednak na to żadnej metody? Czy wina leży po

stronie pracowników, którzy nie potrafią do końca ela-

stycznie się przestawić na rozwiązania i formy kontaktu

elektronicznego, czy też brakuje rozwiązań systemowych?

Czy ciąży nad nami fatum stert nieprzeczytanych komuni-

katów rozsyłanych wewnętrznie?

Na pewno nowe rozwiązania systemowe przydałyby się

w Akademii. Nie można jednak zapominać o czynniku ludz-

kim. Pracownicy zabiegani, przeciążeni różnymi obowiąz-

kami, które na siebie wzięli – również tymi spoza Uczelni –

często nie czytają tego, co do nich przychodzi. I niestety

nie ma tu większego znaczenia, czy wiadomość taka znaj-

dzie się w skrzynce pocztowej, na biurku czy w sekretaria-
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cie katedry. Nie zawsze interesujemy się tym, co mamy w za-

sięgu ręki. Robiliśmy przecież różnego rodzaju spotkania

informacyjne, na przykład dotyczące badań międzynaro-

dowych, możliwości korzystania z VI Programu Ramowe-

go. Były one organizowane tematycznie, indywidualnie dla

kierunków. Zainteresowanie było jednak znikome.

Panie Rektorze, wracając do drugiego zarzutu, czyli braku

umiejętności do pracy w zespołach interdyscyplinarnych,

chciałbym zapytać, czy w Uczelni rzeczywiście nie szuka

się możliwości wyjścia poza własną dziedzinę badawczą?

Czy nie potrafimy budować projektów interdyscyplinar-

nych?

Budowa projektów interdyscyplinarnych jest to problem

wynikający z pewnych ograniczeń metodologicznych, któ-

re dotyczą zespołów badawczych, oraz ograniczeń perso-

nalnych. Nie ma też zewnętrznej motywacji, bo duży pro-

jekt interdyscyplinarny można realizować, kiedy zamawia-

jący potrafi go poprawnie zdefiniować. Duże problemy

badawcze nie są formułowane przez zamawiających, raczej

jest to zapotrzebowanie na projekty szczegółowe z zakresu

organizacji, rozwiązań z zakresu zarządzania czy systemów

informatycznych.

No właśnie, wydaje się, że aby badania naukowe były uty-

litarne, to musi się poszerzać rynek na ekspertyzy dobrze

zdefiniowane przez autorów, którym zależy na wynikach

tych badań. Czy w dzisiejszym świecie gospodarczym szkoły

ekonomiczne mają szanse stawać się profesjonalnymi pod-

miotami świadczącymi usługi eksperckie, czy może ten atut

odebrały nam firmy konsultingowe, które są skuteczniej-

sze, efektywniejsze, lepiej poinformowane?

Firmy konsultingowe zabrały sporą część rynku usług

eksperckich. Jednak ich nie interesują projekty interdyscy-

plinarne, tylko konkretne i szczegółowe problemy, do któ-

rych realizacji mają specjalistów. Przypuszczam, że gdyby

firma konsultingowa miała jakiś duży interdyscyplinarny

projekt do realizacji, to i tak zwróciłoby się z prośbą o wspar-

cie do środowiska akademickiego. Długo jeszcze będzie tak,

że podstawowy potencjał intelektualny będzie w szkołach

wyższych. To jest miejsce, gdzie on się tworzy, rozwija i gro-

madzi. A to, kto go potrafi wykorzystać, jest już odrębną

sprawą. Wszak szkoły wyższe robią to jedynie w zakresie

ograniczonym do własnych potrzeb. Dużo zależy również

od przyjętego modelu funkcjonowania uczelni. Mimo na-

szych przyzwyczajeń, w przyszłości nie widzę jednak wiel-

kich centrów badawczych przy uczelniach. Raczej wezmą

te prace w swoje ręce specjalistyczne instytucje i będą ko-

rzystać z potencjału intelektualnego szkół wyższych.

Panie Rektorze, podsumowując można stwierdzić, że pa-

trzymy optymistycznie na proces wdrażania strategii Aka-

demii i, co z tego wynika, jej możliwości w zakresie kon-

kurowania na europejskim rynku edukacyjnym. Równie

pozytywnie spoglądamy na naszą zdolność do bycia waż-

nym partnerem w projektach badawczych i eksperckich.

Na koniec tej rozmowy pozwólmy więc sobie na jeszcze

jedną dawkę racjonalnego optymizmu. Proszę powiedzieć,

myśląc o swoich marzeniach i zamysłach, co będzie się

działo w Akademii w roku akademickim 2004/2005.

W najbliższym roku akademickim będziemy na pewno

kontynuować te działania, które są już rozpoczęte. Po kil-

ku znaczących, niezmiernie istotnych zmianach w organi-

zacji prac w Akademii nadszedł czas na usystematyzowanie

toczących się procesów. Myślę tu na przykład o zorganizo-

waniu czytelnej struktury w układzie trzech wydziałów,

rozwijaniu nowych kierunków i specjalności kształcenia tak,

by każdy wydział miał swój image. Ostatnio przeżyliśmy

swoisty natłok zmian. Te z kolei zawsze rodzą pewne nie-

pewności zarówno wśród pracowników, jak i studentów.

Źródłem zmian były nowe przepisy ministerialne, zmiany

w otoczeniu konkurencyjnym oraz potrzeby, które odczu-

waliśmy tu – wewnątrz Uczelni. W konsekwencji Rady

Wydziałów wciąż coś zmieniały, Senat podejmował liczne

uchwały wspomagające i ukierunkowujące te zmiany.

Chciałbym, aby dzięki nim ten rok był rokiem stabilizacji.

Czeka nas dodatkowo kategoryzacja wydziałów i akredy-

tacja środowiskowa lub może nawet wizyta Państwowej

Komisji Akredytacyjnej. Przygotowujemy się też do akre-

dytacji międzynarodowej. Nie zostaną także zaniedbane

toczące się od kilku lat systematyczne prace nad rozwojem

bazy materialnej Uczelni. Pewnie wydarzy się także sporo

nowych rzeczy, pojawią się kolejne wyzwania. Burzliwość

otoczenia jest dla nas powiedziałbym „namacalna”, jed-

nak dla ekonomistów nie powinno to być niczym zaska-

kującym.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Statystyka Uczelni u proguStatystyka Uczelni u proguStatystyka Uczelni u proguStatystyka Uczelni u proguStatystyka Uczelni u progu
roku akademickiego 2004/2005roku akademickiego 2004/2005roku akademickiego 2004/2005roku akademickiego 2004/2005roku akademickiego 2004/2005

Statystyka Uczelni u proguStatystyka Uczelni u proguStatystyka Uczelni u proguStatystyka Uczelni u proguStatystyka Uczelni u progu
roku akademickiego 2004/2005roku akademickiego 2004/2005roku akademickiego 2004/2005roku akademickiego 2004/2005roku akademickiego 2004/2005

I. Kadra naukowo-dydaktyczna

1. Tytuł naukowy

a) profesorowie tytularni

b) doktorzy habilitowani

c) doktorzy

d) magistrowie

2. Stanowisko

a) profesorowie zwyczajni

b) profesorowie nadzwyczajni

c) profesorowie AE

d) docenci

e) adiunkci

f) asystenci

39

54

207

172

22

17

39

3

158

97

II. Kadra dydaktyczna

1. Starsi wykładowcy

2. Wykładowcy

3. Lektorzy

85

20

31

III. Studenci/wydziały

1. Wydział Ekonomii

a) studia dzienne

b) studia zaoczne

2. Wydział Finansów i Ubezpieczeń

a) studia dzienne

b) studia zaoczne

3. Wydział Zarządzania

a) studia dzienne

b) studia zaoczne

1.984

1.153

1.932

2.574

2.835

2.242

IV. Studenci/ośrodki

1. Katowice

a) studia dzienne

b) studia zaoczne

2. Bielsko-Biała

a) studia zaoczne

3. Rybnik

a) studia dzienne

b) studia zaoczne

6.351

4.684

1.015

400

270

V. Badania naukowe

1. Kategoria KBN

a) Wydział Ekonomii

b) Wydział Finansów i Ubezpieczeń

c) Wydział Zarządzania

2. Granty KBN

a) liczba

b) wartość

2

-

1

24

850.100 zł

VI. Baza materialna

1. Budynki

a) liczba

b) przeznaczenie

c) powierzchnia dydaktyczna

15

dydaktyczne, naukowe, administracyjne, socjalne, sportowe

10.899 m
2

VII. Zaplecze informatyczne

1. Liczba pracowni komputerowych

2. Liczba stanowisk komputerowych

3. Szybkość łącza internetowego

4. Dostępne oprogramowanie użytkowe

17

729

100 Mbps

HMS, MS MSDN, SAS, SPSS, LEX,

Oracle, MS Office, F-Secure, Symantec Ghost, Symantec NAV i inne
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PrzygodaPrzygodaPrzygodaPrzygodaPrzygoda,,,,,
która zamieniła sięktóra zamieniła sięktóra zamieniła sięktóra zamieniła sięktóra zamieniła się
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PrzygodaPrzygodaPrzygodaPrzygodaPrzygoda,,,,,
która zamieniła sięktóra zamieniła sięktóra zamieniła sięktóra zamieniła sięktóra zamieniła się
w stały związek…w stały związek…w stały związek…w stały związek…w stały związek…

Z dyrektorem administracyjnym mgr. Włodzi-
mierzem Mitorajem o Akademii i nie tylko
rozmawia Marcin Baron.

Panie Dyrektorze, 60 lat, a z nich – jeœli nie zawiod³y moje

obliczenia – 33 spêdzone w Akademii. Czy to du¿o, czy

ma³o? Jak Pan trafi³ do ówczesnej WSE?

Œmiem twierdziæ, ¿e mój zwi¹zek z Akademi¹ rozpocz¹³

siê od przygody..., przygody ze studenckim radiowêz³em „Stu-

denckie Radio Ligota”. W 1964 roku zamieszka³em w domu

studenckim. Bo¿e, to ju¿ 40 lat! Zami³owania do dzia³alno-

œci twórczej i organizacyjnej poci¹gnê³y mnie do grupy lu-

dzi, którzy chcieli dzieliæ siê swoimi uzdolnieniami i umie-

jêtnoœciami z otoczeniem m³odszych, starszych i rówieœni-

ków. Takie bowiem obowi¹zywa³y wówczas podzia³y! A by³a

to dzia³alnoœæ prawdziwie spo³eczna, bez skazy. Z zespo³em

40-60 osób „pracowa³em” przez 5 czy nawet wiêcej lat jako

kierownik radiowêz³a. Co to byli za wspaniali ludzie! Tu od-

wo³ujê siê do wielu z nich, bêd¹cych aktualnie profesorami

i doktorami w naszej Uczelni – prawda to? No i w ró¿nych

stronach œwiata. I w tej to dzia³alnoœci, maj¹c wczeœniej –

o dziwo – nieco doœwiadczeñ w prowadzeniu zespo³u kaba-

retowego, zdobywa³em szlify kieruj¹cego i zarz¹dzaj¹cego.

By³a to wspania³a szko³a, a i sukcesy Studenckiego Radia

niebagatelne. Do dzisiaj przechowujê nagrania niektórych

audycji i s³uchowisk. Radiowêze³ by³ niew¹tpliwie w doœæ

znacznym zakresie kreatorem kultury studenckiej... No, i roz-

marzy³em siê...

Z czasem przygoda zmienia siê w sta³y zwi¹zek… Po

dwóch latach pracy w Uniwersytecie Œl¹skim, z pocz¹tkiem

1970 roku trafi³em do pracy w WSE. To ju¿ bez ma³a 35 lat.

Organizujê i kierujê Pracowni¹ Pomocy Naukowo-Dydak-

tycznych, z której to w³aœnie rodzi siê w nastêpnych latach

Oœrodek Obliczeniowy, Zak³ad Poligrafii i Zak³ad Technicz-

nych Œrodków Dydaktycznych. Od 1971 roku jestem zastêpc¹

dyrektora ds. technicznych, a od czerwca 1979 dyrektorem.

Promotorem mojej pracy w Akademii by³ profesor Messner,

któremu zarówno w sensie zawodowym, jak i przyjaciel-

skim wiele zawdziêczam. Myœlê tu zarówno o nauce spe³-

niania funkcji, jak i o dewizie „bycia cz³owiekiem w ka¿dej

sytuacji”.

Du¿o to, czy ma³o? W sensie lat zwi¹zku z Akademi¹,

zw³aszcza najpiêkniejszych lat ¿ycia – du¿o. Z punktu wi-

dzenia realizacji zamierzeñ, czasem marzeñ – to ma³o. Na-

wet w okresach sukcesów czuje siê pewien niedosyt.

Jak przez te lata ocenia siê zmiany, jakie zachodz¹ w Uczel-

ni, patrz¹c okiem dyrektora administracyjnego? Jak zmie-

nia³a siê Akademia?

S¹dzê, ¿e nie bêdê odosobniony w pogl¹dach, jeœli stwier-

dzê, ¿e zmiany te mo¿na oceniæ wzrostem presti¿u Akademii

w regionie i kraju – kto to by³ ekonomista 30 lat temu? –

iloœci¹ kszta³conej m³odzie¿y, formami kszta³cenia, zakresem

wspó³pracy z oœrodkami naukowymi oraz gospodarczymi

w kraju i za granic¹, potencja³em kadrowym, wreszcie – baz¹.

Tak wiele siê w tym zakresie zmieni³o na dobre, ale czy

wszystko? Ka¿da ocena bêdzie w jakiejœ mierze subiektywn¹
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i odnoszon¹ do najbardziej aktualnych porównañ z oto-

czeniem. I dobrze, bo mo¿e to stanowiæ klucz do dalszego

rozwoju.

W kategoriach spo³ecznych mo¿na by zastanawiaæ siê nad

zwi¹zkiem pracowników z Uczelni¹, wzajemnym stosunkiem

wszystkich cz³onków wspólnoty akademickiej. S¹ to nie-

zmiernie istotne kwestie. Natomiast rozwój bazy, to z grub-

sza rzecz bior¹c: w 1970 roku akademia posiada³a budynki

A, R i domy studenckie, w 1973 roku powstaje budynek B,

szeœæ lat póŸniej powiêkszamy bazê o budynki D i E, a w roku

1981 powstaje budynek C. Kolejne inwestycje to w roku 1987 –

roku jubileuszu 50-lecia Akademii – budynek F oraz budy-

nek P w roku 1999. Nale¿y te¿ odnotowaæ powstanie Cen-

trum Obliczeniowego, Zak³adu Technicznych Œrodków Dy-

daktycznych czy Zak³adu Poligrafii. Zawsze w miarê mo¿li-

woœci doposa¿ano sale dydaktyczne. Jednoczeœnie staraliœmy

siê tworzyæ warunki techniczne wspomagania informatyza-

cji zarz¹dzania Uczelni¹.

Co by³o do tej pory najwiêkszym wyzwaniem, przed ja-

kim stan¹³ Pan Dyrektor w ¿yciu zawodowym?

Wiele lat pracy to wiele wyzwañ. Z perspektywy lat, ma-

j¹c na wzglêdzie osobist¹ karierê, wymieni³bym problemy,

przed którymi stan¹³em. Pojawi³o siê pytanie „kariera orga-

nizacyjno-administracyjna czy dydaktyczna?”, a tak¿e to, czy

zostaæ zastêpc¹ dyrektora czy dyrektorem? I muszê przyznaæ,

¿e w moim przypadku przeró¿ne czynniki – mo¿e nawet irra-

cjonalne – warunkowa³y podjêcie decyzji. By³y to chocia¿by

warunki materialne czy emocje, a nie precyzyjne przemyœle-

nia i wczeœniejsze zamierzenia.

Z zawodowego punktu widzenia – ka¿de nowe zadanie

by³o wyzwaniem ze wzglêdu na trudnoœci w osi¹gniêciu celu,

brak mo¿liwoœci wykonawczych, brak œrodków finansowych

i wiele innych, w tym tak¿e przychylnoœci œrodowiska, w któ-

rym Akademia funkcjonuje.

Jak zwykle, najbardziej pamiêta siê jednak pierwsze i ostat-

nie wyzwanie. Pierwsze – to budowa budynku B w 1973 roku.

Obiekt powstawa³ 9 miesiêcy w Roku Nauki Polskiej. Wtedy

to wszystkiego musia³em siê uczyæ, miêdzy innymi organi-

zacji procesu inwestycyjnego. Ostatnie – to budowa bibliote-

ki z aul¹, Regionalnego Akademickiego Centrum Informacji

Ekonomicznej. To prawdziwe wyzwanie dla nas wszystkich.

Ju¿ po raz drugi uda³o siê zakoñczyæ proces przygotowania

inwestycji. W pierwszym podejœciu przerwano zadanie na eta-

pie robót przygotowawczych w terenie, a w drugim – oczeku-

jemy na decyzjê o finansowaniu ze œrodków strukturalnych.

Przyznajê, lubiê problemy i wyzwania. Nie lubiê – wbrew

pozorom – drobiazgów, szarzyzny, smutnej codziennoœci, in-

terpretacji w¹tpliwych zapisów prawnych, s³owem – tego,

co zajmuje wiêcej czasu ni¿ wyzwania. Za to oceny zbyt czê-

sto s¹ kszta³towane wed³ug tych drugich czynników.

A z czego jest Pan najbardziej dumny?

Bêd¹c dyrektorem administracyjnym nigdy nie mo¿na

w ca³oœci sprostaæ oczekiwaniom otoczenia: szefów i podle-

g³ych pracowników jednoczeœnie. Mogê siê pochwaliæ fak-

tem, ¿e Akademii nigdy nie grozi³o widmo niewyp³acalnoœci

i kredytów na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, ¿e nie by³o zagro¿enia nie-

terminowej wyp³aty wynagrodzeñ i stypendiów. Choæ na prze-

strzeni ostatnich 15 lat dwukrotnie mieliœmy do czynienia

z tego rodzaju zagro¿eniem. Jestem dumny mimo wszystko

ze wszystkich kolejnych inwestycji, realizowanych z trudem,

nie zawsze wed³ug pierwszej koncepcji, ale do koñca.

I wreszcie – odwa¿am siê u¿yæ okreœlenia: dumny z ak-

ceptacji spo³ecznej œrodowiska, której niejednokrotnie do-

œwiadcza³em. Pozwalam sobie w tym miejscu podziêkowaæ,

i to nie z pró¿noœci, za mo¿liwoœæ tworzenia sprzyjaj¹cej at-

mosfery, w której mo¿na funkcjonowaæ i osi¹gaæ cele.

Jest Pan Dyrektor równie¿ znany jako skarbnica anegdot

z historii Uczelni. Czy mo¿e siê Pan podzieliæ z czytelni-

kami „AE Forum” kilkoma swoimi ulubionymi historyj-

kami?

Nie jest to, z ró¿nych powodów, zadanie ³atwe. No, ale

zgoda, pozwolê sobie na dwie, z których pierwsz¹ mo¿na

zatytu³owaæ „pochód 1-majowy”. Lata osiemdziesi¹te.

Uczestnictwo pracowników w pochodzie. Przejœcie ulicami

1 Maja, Warszawsk¹ i 3 Maja po¿¹dane. Na zbiórce nie poja-

wia siê jeden z samodzielnych pracowników nauki. Inny ko-
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lega po fachu, a obaj nie darzyli siê wzajemna sympati¹, po-

stanowi³ zrobiæ temu pierwszemu „wyborny” dowcip. Prze-

chodz¹c wzd³u¿ pochodu pyta³ kolejno wszystkich uczestni-

ków: nie widzieliœcie pana profesora...? nie widzieliœcie pana

profesora...? i tu pada³o nazwisko.

Druga siêga lat siedemdziesi¹tych, kiedy to rektorem

Uczelni by³ profesor Zbigniew Messner. A wydaje mi siê, ¿e

spora czêœæ œrodowiska pamiêta temperament i cechy cha-

rakteru Pana Profesora. Przy okazji: pochlebstwo – nie tak

bardzo siê zmieni³! Wówczas w³aœnie Pan Profesor wprowa-

dzi³ bardzo ciekawy, dobrze przyjmowany i do tej pory kul-

tywowany zwyczaj: poinauguracyjne integracyjne wyjazdo-

we spotkania Senatu i kadry kierowniczej. Tak wiêc w 1977

roku do oœrodka wypoczynkowego Przedsiêbiorstwa Prze-

mys³u Drzewnego w Istebnej zaje¿d¿aj¹ piêknego póŸnego

popo³udnia autokary. Œliczna jesieñ, ale i cicho, i g³ucho.

Konsternacja uczestników, re-

akcja Pana Rektora – tej nie

odtworzê! Sytuacja w³aœciwie

banalna – organizator ze stro-

ny Akademii uzgodni³ z orga-

nizatorem ze strony przedsiê-

biorstwa termin na dzieñ póŸ-

niej. Ale – proszê Pañstwa –

nic siê w³aœciwie nie sta³o!

Uczestnicy poszli na ponad

dwugodzinny spacer po isteb-

niañskich lasach po³¹czony ze

zbieraniem grzybów, a perso-

nel oœrodka w tym czasie przy-

gotowywa³ imprezê. I by³a to

jedna z najbardziej udanych

imprez, któr¹ ja, dla w³asnego u¿ytku, okreœli³em mianem

„przymusowego grzybobrania”. Ze spotkaniami tymi wi¹¿e

siê jeszcze wiele innych groteskowych sytuacji, ale nie miej-

sce i czas na to.

Wróæmy jednak do codziennoœci. Praca dyrektora admi-

nistracyjnego to przede wszystkim odpowiedzialnoœæ za

finanse Uczelni. Jak konstruuje siê plan rzeczowo-finan-

sowy? Czy jest to za ka¿dym razem nowe wyzwanie, czy

te¿ po jakimœ czasie staje siê to nieomal rutynowym zajê-

ciem dyrektora? Co czuje dyrektor, kiedy przedk³ada

Senatowi projekt planu albo sprawozdanie z jego wyko-

nania?

Kr¹¿y ostatnio takie powiedzenie: „wszystko jasne jak usta-

wa o podatku VAT”, co ma œcis³y zwi¹zek z konstruowaniem

planu, a zw³aszcza prowizorium bud¿etowego. Tak, konstruk-

cja planu jest ka¿dorazowo nowym wyzwaniem, albowiem

inne s¹ zadania i priorytety, inne bie¿¹ce potrzeby, a ca³kiem

inne mo¿liwoœci finansowe, czyli przychody. „Smaczku”

dodaje brak precyzyjnej wiedzy, jak ukszta³towana bêdzie

dotacja bud¿etowa, jaki poziom przyjêæ na studia niestacjo-

narne, jak zamkniêty up³ywaj¹cy rok. Przeszkadza równie¿

niedotrzymywanie terminów, niedoszacowania i przeszaco-

wania przez zg³aszaj¹cych potrzeby i wiele innych. Na pyta-

nie: jak konstruuje siê plan, odpowiadaj¹ w³aœciwe akty nor-

matywne, natomiast rzeczywistoœæ kszta³tuje siê zazwyczaj

zupe³nie inaczej.

Przedk³adaniu planu czy sprawozdania Senatowi zawsze

towarzyszy trema, zawsze ma siê niepewnoœæ, czy wszystko

zosta³o uwzglêdnione i zawsze te¿ oczekuje siê pytañ wyni-

kaj¹cych z innego podejœcia do kszta³towania priorytetów,

na które nie zawsze mo¿na udzieliæ pe³nej i natychmiastowej

odpowiedzi.

Bycie dyrektorem nie ogra-

nicza siê jednak tylko do od-

powiedzialnoœci za finanse

Uczelni, ale równie¿ za re-

monty, inwestycje, gospodar-

kê maj¹tkiem, transport i wie-

le innych.

Jakie inne „pu³apki” czekaj¹

na Pana Dyrektora w co-

dziennej pracy?

Zapl¹tanie w sprawy drob-

ne, bie¿¹ce i nieistotne, choæ

czasem wa¿ne dla innych.

A ju¿ – nie daj Bo¿e – w konflikty miêdzyludzkie.

Czy dyrektorzy administracyjni ró¿nych szkó³ znaj¹ siê

nawzajem? Jak wygl¹da wspó³praca œl¹skich uczelni albo

uczelni ekonomicznych od tej „mened¿erskiej kuchni”?

Tak, oczywiœcie! W wiêkszoœci, choæ dotyczy to przede

wszystkim uczelni akademickich. I w miarê nawzajem siê

szanuj¹. Choæ – co stwierdzam z przykroœci¹ – bywa³o le-

piej, jeszcze u schy³ku lat dziewiêædziesi¹tych. Odbywa³y siê

coroczne spotkania ogólnopolskie i tzw. poziome, na przy-

k³ad uczelni ekonomicznych. Funkcjonowa³o Kolegium Œro-

dowiskowe. Wszystkie spotkania by³y œwietnie merytorycz-

nie przygotowane, czêsto z udzia³em wysokiej klasy specja-

listów, przedstawicieli kierownictwa resortu, dyskusje

„gor¹ce”, a odpowiedzi przedstawicieli ministerstw i zapro-

szonych goœci autorytatywne. Grupa ta póŸniej powiêkszy³a

siê dwukrotnie o kanclerzy wy¿szych szkó³ zawodowych,
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choæ niestety nasze problemy nie s¹ do koñca zbie¿ne. Jed-

noczeœnie spada – w moim odbiorze – ranga Ministerstwa.

Nie pora i nie miejsce na udowadnianie tej oceny. Spotkania

najwiêkszych uczelni pañstwowych œrodowiska oczywiœcie

kontynuujemy. Maj¹ one charakter doraŸny i roboczy. Wszy-

scy bowiem z jednej strony borykamy siê z takimi samymi

problemami, acz z drugiej – ró¿ni¹cymi siê skal¹, podejœciem

œrodowiska i wieloma innymi uwarunkowaniami.

Co wobec tego wszystkiego, o czym rozmawialiœmy do tej

pory, myœli Pan o tym, ¿e dyrektorzy administracyjni s¹

praktycznie jedynymi cz³onkami w³adz uczelni, których

nie dotyczy regu³a kadencyjnoœci? Czy to dobrze, czy Ÿle?

Czy buduje siê nowe na doœwiadczeniu, a mo¿e entuzjazm

zastêpuje z czasem rutyna?

Niewa¿ne, czy to bêdzie dyrektor administracyjny, dyrek-

tor generalny czy kanclerz. Musi istnieæ w Uczelni organ lub

stanowisko gwarantuj¹ce ci¹g³oœæ dzia³alnoœci, zabezpiecza-

j¹ce okresy przejœciowe, przygotowuj¹ce pe³n¹ gamê infor-

macji pozwalaj¹cych podejmowaæ decyzje w ka¿dej nastêp-

nej kadencji w³adz. Czas szybko p³ynie i nie starcza go na

rozpoczynanie wszystkiego od nowa.

O popadaniu w rutynê nie ma mowy, szczególnie przy roz-

wi¹zywaniu problemów. No, mo¿e w sprawach bie¿¹cych.

Ka¿dy z rektorów jest wielk¹ indywidualnoœci¹ nie tylko

w sensie cech osobowoœciowych, ale i w sposobie podejœcia

do rozwi¹zywania zadañ oraz spe³niania podjêtej funkcji. Czy

w tych warunkach mo¿na popadaæ w rutynê?

A jak nie wspomnieæ o zmianach unormowañ prawnych

dotycz¹cych funkcjonowania uczelni. Ledwo mo¿na nad¹-

¿yæ, o ile mo¿na! A inne zmieniaj¹ce siê uwarunkowania ze-

wnêtrzne? A cechy charakterologiczne? Nie – niemo¿liwe!

Natomiast niew¹tpliwie nabywa siê wiêkszego lub mniejsze-

go doœwiadczenia i kszta³tuje siê sposób podejœcia do pro-

blemów. Inaczej: w okreœlonej sytuacji patrzy siê na skutki

podjêtej decyzji w perspektywie d³u¿szego czasu, a nie jedy-

nie w dzia³alnoœci bie¿¹cej.

PójdŸmy wiêc teraz w przysz³oœæ. Co powinno siê zmieniæ

w Akademii?

Niebezpieczne pytanie! Trudno bowiem mówiæ tylko o ba-

zie materialnej i warunkach funkcjonowania, bo one nie

w pierwszej kolejnoœci decyduj¹ o wizerunku Uczelni. Uczel-

nia musi byæ niezmiennie nowoczesna. Na ten temat ju¿ wie-

le powiedziano, a definicje zmieniaj¹ siê w czasie. W moich

przemyœleniach aktualnie miar¹ tej nowoczesnoœci bêd¹: nowe

kierunki kszta³cenia, intensywne podnoszenie kwalifikacji

kadry, nowa jakoœæ kszta³cenia, nad¹¿anie za wymaganymi

warunkami technicznymi i technologicznymi. Powodzenie

tych przedsiêwziêæ warunkowane jest miêdzy innymi œci-

s³ym zwi¹zkiem kadry z Uczelni¹ jako jednostk¹ macie-

rzyst¹, a tak¿e powszechnym uto¿samianiem siê absolwen-

tów z Akademi¹.

Nieustannie te¿ musimy siê dostosowywaæ do nowych

warunków funkcjonowania w Europie. Rozumienie proce-

sów zachodz¹cych w europejskiej przestrzeni edukacyjnej

i badawczej oraz dotrzymywanie im kroku jest niezmiernie

istotne.

Wystarczy ju¿ chyba tematów uczelnianych. Stawiam wiêc

has³o „Dyrektor administracyjny bez garnituru”. Jaki jest

dyrektor Mitoraj w wolnym czasie?

Bez garnituru – to moja pierwsza czynnoœæ po powrocie

z pracy. Je¿eli warunki domowe i zdrowotne pozwalaj¹ – we-

so³y i pracowity. Moje hobby to uprawa kwiatów, drzew

i krzewów. Czytam, s³ucham muzyki, nie umiem usiedzieæ

w jednym miejscu. St¹d te¿ nigdy nie lubi³em pla¿y. Remon-

tujê. Fotografujê. Ma³o piszê – a kiedyœ tworzy³em s³ucho-

wiska radiowe, opowiadania, teksty kabaretowe. Radiowê-

ze³, kabaret, jak¿e to mi³e wspomnienia! Pasje – kiedyœ by³y

to podró¿e. Niepokój, podziw i oczarowanie pañstwami

wschodu i po³udniowego wschodu, kulturowa odmiennoœæ,

wszêdzie k³ania siê historia. Marzenia: turystyczny pobyt nad

Bajka³em, Peru, Ekwador...

Z pewnoœci¹ nadejdzie chwila, w której te marzenia siê

spe³ni¹. ̄ yczê tego Panu Dyrektorowi z ca³ego serca i dziê-

kujê za rozmowê.
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Podczas posiedzenia ratyfikowano umowę o utwo-

rzeniu konsorcjum zawartego pomiędzy Uniwersytetem

Nottingham Trent, Uniwersytetem Technicznym w Brnie

oraz Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Umowa

nawiązuje do decyzji Parlamentu Europejskiego o stwo-

rzeniu jednakowych europejskich dyplomów. Utworzo-

ne Konsorcjum ma na celu wspólną realizację studiów

magisterskich w zakresie biznesu europejskiego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Parlamentu

Studenckiego o wprowadzenie do Regulaminu Parlamen-

tu uzupełnienia składu Prezydium o przewodniczącego

Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

S.S.

Posiedzenie Senatu 24 czerwca 2004 rektor,

prof. Florian Kuźnik, rozpoczął od wręczenia mia-

nowań: prof. Tadeuszowi Trzaskalikowi na sta-

nowisko profesora zwyczajnego w Akademii Eko-

nomicznej w Katowicach oraz prof. Włodzimierzo-

wi Szkutnikowi na stanowisko profesora nadzwy-

czajnego na stałe.

Senat pozytywnie zaopiniował trzy kolejne wnioski:

Rady Wydziału Ekonomii w sprawie mianowania prof.

Krystiana Heffnera na stanowisko profesora zwyczajne-

go, a następnie Rady Wydziału Zarządzania w sprawie

mianowania prof. Jerzego Miki na stanowisko profesora

zwyczajnego oraz zatrudnienia prof. Teresy Żabińskiej

na stanowisku profesora nadzwyczajnego AE na czas nie-

określony.

Senat podjął także Uchwałę nr 31/2003/2004 okre-

ślającą wymiar pensum dydaktycznego i rodzaj zajęć dy-

daktycznych w ramach pensum w roku akademickim

2004/2005.

SenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenat
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Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów
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17 czerwca 2004 r. Rada Wydziału Finansów i Ubez-

pieczeń zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był

następujący:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia do 10 seme-

strów dziennych jednolitych studiów magisterskich

dla studentów I, II i III roku Wydziału Finansów

i Ubezpieczeń.

2. Rozpatrzenie wniosków kierowników katedr doty-

czących zmian w rozkładach studiów.

3. Zatwierdzenie zmian w programie i rozkładzie dzien-

nych jednolitych studiów magisterskich dla studen-

tów II roku 2004/2005:

– bankowość i finanse międzynarodowe,

– finanse i inwestycje,

– rachunkowość,

– gospodarowanie nieruchomościami,

– skarbowość,

– finanse ubezpieczeń.

4. Zatwierdzenie zmian w programie i rozkładzie dzien-

nych jednolitych studiów magisterskich dla studen-

tów III roku 2004/2005:

– bankowość i finanse międzynarodowe,

– finanse i inwestycje,

– rachunkowość,

– gospodarowanie nieruchomościami.

5. Zatwierdzenie zmian w programie i rozkładzie dzien-

nych jednolitych studiów magisterskich dla studentów

IV roku 2004/2005:

– bankowość i finanse międzynarodowe,

– finanse i inwestycje,

– rachunkowość.

6. Zatwierdzenie zmian w programie i rozkładzie dzien-

nych wyższych studiów zawodowych studiów ze wzglę-

du na dostosowanie do kierunku: finanse i bankowość

II rok 2004/2005.

7. Zatwierdzenie zmian programie i rozkładzie studiów

niestacjonarnych – dostosowanie do wymogów

MENiS oraz Uchwały Senatu.

8. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród rektora.

9. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Kate-

drze Prawa.

10. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Kate-

drze Inwestycji.

11. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta

w Katedrze Finansów.

12. Sprawy osobowe.

13. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie płatnego urlopu.

14. Informacja o nadaniu tytułu magistra i licencjata.

– międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy glo-

balne,

– polityka społeczna,

– public relations.

9. Zatwierdzenie siatek godzin przedmiotów specjalnościo-

wych na studiach zaocznych:

– gospodarka miejska i regionalna,

– międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy,

– międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy glo-

balne,

– polityka społeczna,

– public relations.

10. Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektora.

11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Doroty Machnik;

proponowany promotor: prof. AE dr hab. Maria Smejda.

12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Kornelii Polek; pro-

ponowany promotor: prof. dr hab. Robert Rauziński.

13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ireny Szewczyk; pro-

ponowany promotor: dr hab. Jacek Ruszkowski.

14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Zieliń-

skiego; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Florian

Kuźnik.

15. Sprawy osobowe.

17 czerwca 2004 r. Rada Wydziału Ekonomii zebrała

się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Przyjęcie protokołu nr 9.

2. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stop-

nia doktora nauk ekonomicznych.

3. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji powołanej w związ-

ku z ogłoszonym konkursem na stanowisko profesora

zwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej.

4. Sprawozdanie Komisji w sprawie wszczęcia przewodu

habilitacyjnego dr Joanny Hawleny. Głosowanie nad

wnioskiem Komisji o powołanie recenzentów.

5. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji powołanej w spra-

wie uruchomienia kierunku: stosunki międzynarodowe.

6. Wprowadzenie korekty w siatkach godzin dziennych stu-

diów magisterskich.

7. Zatwierdzenie siatek godzin dla uzupełniających studiów

magisterskich zaocznych obowiązujących od 1.10.2004

do 30.09.2006 na kierunku: ekonomia.

8. Zatwierdzenie siatek godzin przedmiotów specjalnościo-

wych na jednolitych studiach magisterskich zaocznych:

– gospodarka miejska i regionalna,

– gospodarowanie kapitałem ludzkim,

– międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy,
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18. Zatwierdzenie harmonogramu egzaminów doktorskich na

Wydziale Zarządzania.

19. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Danuty Popek-So-

kołowskiej; proponowany promotor: prof. dr hab. Jerzy

Mika.

20. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Marka Rutkow-

skiego; proponowany promotor: prof. zw. dr hab. Zofia

Kędzior.

21. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Zeug; pro-

ponowany promotor: prof. AE dr hab. Henryk Zawadzki.

22. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-

nia na stanowisku asystenta:

a) w Katedrze Ekonometrii,

b) w Katedrze Systemów i Metod Zarządzania.

23. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-

nia na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki Ekono-

micznej.

24. Organizacja roku akademickiego 2004/2005:

a) zatwierdzenie listy promotorów prac licencjackich i ma-

gisterskich na studiach dziennych i zaocznych,

b) zatwierdzenie listy adiunktów i starszych wykładow-

ców upoważnionych do prowadzenia wykładów na

studiach dziennych i zaocznych,

c) zatwierdzenie obsady personalnej przedmiotów specjal-

nościowych do wyboru aktualnie obowiązujących na

studiach dziennych i zaocznych.

25. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu obsad zajęć dy-

daktycznych na Wydziale Zarządzania.

26. Zaopiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia na

stanowisku asystenta w:

a) Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych,

b) Katedrze Ekonometrii,

c) Katedrze Przedsiębiorczości.

27. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia zatrud-

nienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze

Zarządzania Przedsiębiorstwem.

28. Zaopiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na 1/2

etatu w:

a) Katedrze Matematyki,

b) Katedrze Systemów i Metod Zarządzania.

29. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w:

a) Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych,

b) Katedrze Ekonometrii,

c) Katedrze Informatyki,

d) Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem.

30. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze

Systemów i Metod Zarządzania.

31. Zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia urlopu na-

ukowego.

32. Zaopiniowanie wniosku o przedłużenie wypłacania sty-

pendium naukowego.

33. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licen-

cjata.

30 czerwca 2004 r. Rada Wydziału Zarządzania zebra-

ła się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie poparcia

wniosku o nadanie prof. AE dr hab. Krystynie Lisieckiej

tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych.

2. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie wnio-

sku Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń o zgłosze-

nie przez Radę Wydziału Zarządzania kandydatury

prof. AE dr hab. Ireny Jędrzejczyk do tytułu naukowe-

go profesora nauk ekonomicznych.

3. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie wszczęcia

postępowania o nadanie prof. AE dr hab. Krystynie

Jędralskiej tytułu profesora nauk ekonomicznych.

4. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Macieja Abrama; promotor:

prof. AE dr hab. Teresa Żabińska.

5. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr inż. Barbary Batko; promotor:

prof. AE dr hab. Józef Biolik.

6. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Andrzeja Borczucha; promotor:

prof. AE dr hab. Halina Chwistecka-Dudek.

7. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Pawła Chlipały; promotor:

prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior.

8. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Jacka Czeladko; promotor:

prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak.

9. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Macieja Mitręgi; promotor:

prof. AE dr hab. Kornelia Karcz.

10. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr Moniki Odlanieckiej-Poczobutt;

promotor: prof. dr hab. Danuta Kempny.

11. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr Joanny Palonki; promotor:

prof. zw. dr hab. Henryk Sroka.

12. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr Ewy Szczepankiewicz; promo-

tor: prof. dr hab. Janusz Strużyna.

13. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Grzegorza Timofiejczuka; pro-

motor: prof. AE dr hab. Piotr Chrzan.

14. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr Katarzyny Widery; promotor:

prof. AE dr hab. Zygmunt Przybycin.

15. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Mirosława Wójciaka; promo-

tor: prof. zw. dr hab. Andrzej S. Barczak.

16. Zaopiniowanie wniosków o Nagrody JM Rektora za

2003 rok.

17. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przy-

jęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej

mgr Katarzyny Żak pt. Controlling strategiczny finanso-

wania rozwoju przedsiębiorstwa; promotor: prof. dr hab.

Barbara Woźniak-Sobczak.
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Zarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektora

DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty

Z 29 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia prze-

pisów ustalających sposoby postępowania, zabezpieczenia

i ochrony osób oraz mienia w zakresie bezpieczeństwa prze-

ciwpożarowego w obiektach dydaktycznych oraz w pozo-

stałych budynkach Akademii.

Z 12 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenia „Instruk-

cji udzielania zamówień publicznych”.

Z 12 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji

ds. Przetargów Publicznych oraz wprowadzenia „Regulami-

nu pracy Komisji ds. przetargów publicznych”.

Z 20 lipca 2004 roku w sprawie powołania Zespołu

ds. Opracowania „Planu zarządzania nieruchomością zlo-

kalizowaną w Katowicach przy ul. Ks. bpa Stanisława Adam-

skiego 7 – Koszarowej 6 i 6a”.

Z 20 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości

opłaty za kartę biblioteczną.

Z 1 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w strukturze

organizacyjnej administracji – utworzenia stanowiska głów-

nego specjalisty ds. organizacyjnych.

WYDZIAŁ EKONOMII

Dr Agnieszka Lorek: Gospodarka odpadami komunalnymi w polityce zrównoważonego rozwoju gminy. Promotor: prof. AE

dr hab. Andrzej Barteczek.

Dr Adam Drobniak: Ocena projektów publicznych na przykładzie projektów lokalnych i regionalnych realizowanych w woje-

wództwie śląskim. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Klasik.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Dr Maciej Abram: Strategia kształtowania produktu turystycznego gminy. Teoria a praktyka planowania. Promotor: prof. AE

dr hab. Teresa Żabińska.

Dr inż. Barbara Batko: Determinanty aktywności zawodowej ludności województwa śląskiego. Promotor: prof. AE dr hab.

Józef Biolik.

Dr Andrzej Borczuch: Strategie dywersyfikacji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Promotor: prof. AE dr hab. Halina

Chwistecka-Dudek.

Dr Paweł Chlipała: Kapitał intelektualny w kształtowaniu marketingowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Promo-

tor: prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior.

Dr Jacek Czeladko: Znaczenie kwitów depozytowych w finansowaniu rozwoju polskich spółek giełdowych. Promotor:

prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak.

Dr Maciej Mitręga: Marketing relacji na rynku usług konsumpcyjnych – uwarunkowania, mierniki. Promotor: prof. AE

dr hab. Kornelia Karcz.

Dr Monika Odlanicka-Poczobutt: Logistyka dystrybucji farmaceutyków w handlu hurtowym. Promotor: prof. dr hab. Danu-

ta Kempny.

Dr Joanna Palonka: Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy ekspertowe. Promotor: prof. zw. dr hab.

Henryk Sroka.

Dr Ewa Szczepankiewicz: Doskonalenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach. Promotor:

prof. dr hab. Janusz Strużyna.

Dr Grzegorz Timifiejczuk: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania na rynkach finansowych. Promotor: prof. AE

dr hab. Piotr Chrzan.

Dr Katarzyna Widera: Ekonometryczne metody sterowania jakością środowiska na przykładzie wybranego polutanta. Promo-

tor: prof. AE dr hab. Zygmunt Przybycin.

Dr Mirosław Wójciak: Model ekonometryczny zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego. Promotor: prof. zw. dr hab.

Andrzej S. Barczak.



31

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

KalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendarium

Tytuł konferencji Organizator konferencji

Przewodniczący

komitetu

organizacyjnego

Miejsce i termin

Metoda reprezentacyjna w badaniach

ekonomiczno-społecznych

Katedra Statystyki

Katedra Metod Statystycznych UŁ

Prof. Janusz Wywiał Katowice

11-12 X 2004

Nowoczesność przemysłu i usług –

teoria i praktyka

Katedra Zarządzania

Przedsiębiorstwem

Towarzystwo Naukowe Organizacji

i Kierownictwa Oddział

w Katowicach

Prof. Jan Pyka Wisła

14-16 X 2004

Metody i Zastosowania Badań

Operacyjnych

Katedra Badań Operacyjnych Prof. Tadeusz

Trzaskalik

Ustroń

17-19 X 2004

Finanse w dobie integracji Unii

Europejskiej

Katedra Finansów

Biuro Programów i Współpracy

Międzynarodowej

Prof. Krystyna

Znaniecka

Ustroń

18-19 X 2004

Procesy internacjonalizacji we

współczesnej gospodarce światowej

Katedra Międzynarodowych

Stosunków Ekonomicznych

Prof. Tadeusz Sporek Katowice

19 X 2004

Systemy wspomagania organizacji

SWO’2004

Katedra Informatyki Prof. Henryk Sroka Ustroń

21-22 X 2004

IX Forum Rozwoju Małych i Średnich

Przedsiębiorstw

Katedra Badań Strategicznych

i Regionalnych

Regionalna Izba Gospodarcza

w Katowicach

Prof. Andrzej Klasik Katowice

27-28 X 2004

Transport Polski w europejskiej

przestrzeni gospodarczej

Katedra Transportu

Komisja Transportu Polskiej

Akademii Nauk Oddział

w Katowicach

Prof. Maria

Michałowska

Katowice

16-17 XI 2004
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Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne

W październiku zostaną uruchomione w Uczelni Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne
mające na celu doskonalenie metodyczne pracowników naukowo-dydaktycznych, tj. wspo-
maganie i ukierunkowanie umiejętności pedagogicznych i psychologicznych asystentów za-
trudnionych w Akademii. Głównym założeniem warsztatów jest profesjonalizacja kompeten-
cji asystentów pod względem doboru metod, technik, środków dydaktycznych stosowanych
na zajęciach, sposobów przekazywania wiedzy. Program kształcenia przewiduje również se-
sje autorskie z wybranymi samodzielnymi pracownikami nauki, mające na celu poznanie ich
warsztatu pracy oraz sposobów planowania rozwoju zawodowego. W ramach warsztatów
zamierza się stworzyć możliwość uczestniczenia w zajęciach z emisji głosu oraz wykorzysta-
nia nowoczesnych narzędzi komputerowych i środków audiowizualnych. Warsztaty odbywać
się będą w każdy piątek i będą trwały przez cały rok. Szersza informacja na temat AWP za-
mieszczona zostanie na stronie internetowej naszej Uczelni. Osobą odpowiedzialną za reali-
zację AWP jest ks. dr Grzegorz Polok z Katedry Nauk Humanistycznych.

Posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN

30 czerwca odbyło się w Akademii, w Auli im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego – wybitnego
ekonometryka, plenarne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.
Obok dyskusji nad bieżącymi sprawami Komitetu, uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Danuty
Strahl nt. „Zróżnicowanie przestrzeni regionalnej rozszerzonej Unii Europejskiej”. Spotkaniu
przewodniczył prof. Aleksander Zeliaś. Gospodarzem był prof. Andrzej S. Barczak.

Ranking liceów

Już po raz kolejny okres rekrutacji kandydatów na studia do naszej Akademii
zaowocował rankingiem liceów przygotowywanym pod kierunkiem prof. Józefa
Biolika. W każdym roku wybierana jest „dziesiątka” najlepszych liceów, spośród
których wywodzi się największa ilość naszych nowych studentów. Oto one:
– IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Sosnowcu, z którego wywo-

dzi się aż 39 naszych nowych studentów,
– I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Mikołowie,
– II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących w Tarnowskich Górach,
– I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Tychach,
– II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej,
– II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu,
– II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Nr 3 w Gliwicach,
– II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Tychach,
– VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach,
– I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Katowicach, którego

absolwenci zdawali egzamin wstępny najlepiej.

Nagrodzono prace promocyjne

W ramach konkursu na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie z dziedziny ubez-
pieczeń organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpie-
czeniowej oraz redakcję „Gazety Ubezpieczeniowej”, dwie prace magisterskie absol-
wentów Akademii – Mileny Marszałek oraz Marcelego Jachera – otrzymały wyróżnienia.

Przyznano również nagrody na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w ra-
mach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce:
– dr. hab. Andrzejowi Piosikowi za pracę habilitacyjną nt. „Budżetowanie i kontrola

budżetowa w warunkach kosztów działań” – nagrodę im. Prof. St. Skrzywana,
– dwie nagrody trzeciego stopnia za prace magisterskie: Elżbiecie Jagodzie i Annie

Pilarczyk.
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Pierwsza połowa września przebie-

gała w Akademii pod znakiem Pierw-

szej Międzynarodowej Szkoły Letniej

pod hasłem „Przedsiębiorczość, współ-

rządzenie, rozwój lokalny i regional-

ny”. To nietypowe spotkanie młodych

naukowców i praktyków oraz uzna-

nych autorytetów w dziedzinie rozwoju

regionalnego i lokalnego zostało zor-

ganizowane przez Biuro Programów

i Współpracy Międzynarodowej oraz

Katedrę Badań Strategicznych i Regio-

nalnych we współpracy z Uniwersyte-

tem Południowego Sztokholmu oraz

Letnim Uniwersytetem Południowego

Sztokholmu.

W Szkole wzięło udział ponad 40

osób z kilkunastu krajów Europy. Pod-

czas spotkania młodzi naukowcy

i praktycy wraz ze swoimi profesora-

mi oraz zaproszonymi ekspertami

omawiali zagadnienia praktyczne

i teoretyczne związane z nowocze-

snym spojrzeniem na relacje gospodar-

cze i społeczne zachodzące w regionach

i miastach.

„Formuła kursu letniego sprawdza

się od wielu lat w renomowanych uni-

wersytetach na świecie” – powiedział

„AE Forum” Artur Ochojski, pracow-

nik Katedry Badań

Strategicznych i Re-

gionalnych Akade-

mii Ekonomicznej,

koordynator pro-

jektu. „W Akade-

mii zdecydowali-

śmy się zorganizo-

wać Szkołę Letnią o tematyce, którą

zgłębiamy w międzynarodowym gro-

nie od kilku lat. Wspólnie dochodzi-

my do wniosku, iż współcześnie nie da

się myśleć o powstawaniu pozytyw-

nych zjawisk społeczno-gospodarczych

w miastach i regionach, jeżeli nie zde-

cyduje się na obranie ścieżki współrzą-

dzenia – współpracy władz publicz-

nych, biznesu i organizacji pozarządo-

wych na rzecz rozwoju”.

Organizowana w Katowicach

Szkoła Letnia jest jednym z elementów

stałej współpracy

edukacyjnej i na-

ukowej pomiędzy

Akademią Ekono-

miczną a Uniwer-

sytetem Południo-

wego Sztokholmu.

„Choć specyfika

naszych regionów

jest zupełnie inna, nie zmienia to fak-

tu, że zjawiska ekonomiczne, społecz-

ne i polityczne w nich zachodzące moż-

na sprowadzać do wspólnego mianow-

nika i obserwować w międzynarodo-

wej perspektywie” – wyjaśniał dr Sig-

mund Barczyk ze sztokholmskiej uczel-

ni, drugi z koordynatorów Szkoły.

W dniu inauguracji Pierwszej Mię-

dzynarodowej Szkoły Letniej, w ponie-

działek 6 września w auli budynku „P”,

gości powitali gospodarze kursu: prof.

Florian Kuźnik – rektor Akademii, kie-

rownik Zakładu Zarządzania Rozwo-

jem Lokalnym Katedry Badań Strate-
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gicznych i Regionalnych; dr Besrat

Tesfaye – dyrektor instytutu Enterfo-

rum w Uniwersytecie Południowego

Sztokholmu oraz Staffan Strom – rek-

tor Letniego Uniwersytetu Południo-

wego Sztokholmu. Do zgromadzonych

gości słowo powitalne skierował także

Michał Czarski – marszałek wojewódz-

twa śląskiego. Przez kolejne dwa tygo-

dnie uczestnicy brali udział w licznych

wykładach i sesjach warsztatowych

prowadzonych przez cenionych w mię-

dzynarodowych gremiach praktyków

i naukowców. Mieli również okazję

zwiedzić Górny Śląsk oraz Kraków

i Wieliczkę.

Idea katowickiej Międzynarodowej

Szkoły Letniej uzyskała wsparcie Środ-

kowoeuropejskiego Programu Studiów

Uniwersyteckich CEEPUS, Svenska

Institutet oraz szwedzkiego miasta

Huddinge.

Marcin Baron

W 2004 roku Ko³o Naukowe Badañ Operacyjnych przy wspó³pracy z Ka-

tedr¹ Badañ Operacyjnych zorganizowa³o dwie konferencje naukowe.

Pierwsza z nich, zatytu³owana „Algorytmy genetyczne w biznesie”, od-

by³a siê 15 stycznia 2004 w Katowicach. Celem konferencji by³o zapozna-

nie bior¹cych w niej udzia³ pracowników naukowych i studentów z zagad-

nieniami zwi¹zanymi z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, ewolu-

cyjnych i metaheurystyk w praktyce. Zagadnienia te, choæ wykraczaj¹ poza

ramy programowe studiów, ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem.

W programie tej konferencji znalaz³ siê wyk³ad prof. Tadeusza Trza-

skalika i mgr. S³awomira Jarka „Selekcja, krzy¿owanie i mutacja – czyli

co to s¹ algorytmy genetyczne”, wprowadzaj¹cy w rozwa¿an¹ tematykê.

W nastêpnym referacie, przygotowanym przez cz³onków Ko³a – Andrzeja

Gluzy i £ukasza Tynca, zaprezentowany zosta³ autorski program kompu-

terowy Algen. Referaty wyg³osili równie¿ zaproszeni goœcie – dr hab. An-

drzej Jaszkiewicz z Politechniki Poznañskiej, który przedstawi³ pracê pod

tytu³em „Metaheurystyki w praktyce”, oraz mgr Rados³aw Jadczak z Uni-

wersytetu £ódzkiego, który wyg³osi³ referat „Handlowiec w kasynie – czyli

jak ruletka pomaga przedstawicielom handlowym”.

Druga konferencja zatytu³owana „Zarz¹dzanie projektami” odby³a siê

5 kwietnia w Rybnickim Oœrodku Naukowo-Dydaktycznym. Konferencjê

rozpocz¹³ prof. Tadeusz Trzaskalik wyk³adem na temat „Zarz¹dzanie pro-

jektami a programowanie sieciowe”. Nastêpnie mgr Tomasz B³aszczyk za-

prezentowa³ program Microsoft Project. Ko³o Badañ Operacyjnych repre-

zentowa³ £ukasz Tync, przedstawiaj¹c pracê „Podejœcia obiektowe w za-

rz¹dzaniu projektami”. Konferencjê uœwietni³a swoj¹ obecnoœci¹ dr hab.

Dorota Kuchta z Politechniki Wroc³awskiej, która wyg³osi³a referat

 „Metoda ³añcucha krytycznego w zarz¹dzaniu projektami”. Goœciem kon-

ferencji by³ równie¿ mgr Franciszek Szweda, wiceprezes Biura Projekto-

wania Systemów Cyfrowych S.A., który wyg³osi³ referat „Prowadzenie pro-

jektów informatycznych”, wykorzystuj¹c doœwiadczenia praktyczne.

W przerwie konferencji odby³o siê tak¿e spotkanie ze studentami Ryb-

nickiego Oœrodka Naukowo-Dydaktycznego zainteresowanymi udzia³em

w pracach Ko³a Naukowego Badañ Operacyjnych. Istnieje wiêc szansa na

stworzenie nowej „filii” i rozpoczêcie od paŸdziernika wspólnej dzia³alno-

œci. Cz³onkowie Ko³a pragn¹ zaprosiæ wszystkich zainteresowanych stu-

dentów do w³¹czenia siê w prace tej organizacji.

Zainteresowanie tematyk¹ zarz¹dzania projektami, zw³aszcza od strony

praktycznej, by³o bardzo du¿e. Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e w dalszej

dzia³alnoœci uda siê zachêciæ do wspó³pracy tak¿e przedstawicieli innych

firm. Spotkania takie umo¿liwiaj¹ wzbogacenie posiadanej wiedzy o ele-

menty praktyki, pozwalaj¹ inaczej spojrzeæ na omawiane zagadnienia oraz

poznaæ ciekawe przyk³ady.

Planowane jest tak¿e wydanie referatów wyg³oszonych na obydwu kon-

ferencjach. Publikacji tej mo¿na spodziewaæ siê jesieni¹. Organizatorzy

pragn¹ szczególnie gor¹co podziêkowaæ wszystkim wyg³aszaj¹cym refera-

ty za przyjêcie zaproszenia na konferencjê oraz trud w³o¿ony w przygotowa-

nie wyst¹pieñ. Szczególne podziêkowania kieruj¹ tak¿e na rêce prof. Tade-

usza Trzaskalika, kierownika Katedry Badañ Operacyjnych i opiekuna Ko³a.

Jednoczeœnie podkreœlaj¹, i¿ tak¿e w przysz³oœci zamierzaj¹ realizowaæ po-

dobne przedsiêwziêcia, aby przybli¿aæ ró¿ne zagadnienia zwi¹zane z opty-

malizacj¹ podejmowania decyzji.

Anna Perenc, Łukasz Tync
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Pomyślny przebieg wycieczki nie byłby możliwy bez

pomocy Jacka Matkowskiego – studenta czwartego roku

Akademii oraz opiekuna naukowego Koła Naukowego Po-

lityki Społecznej dr. Arkadiusza Przybyłki, który m.in. po-

krył część funduszy potrzebnych do zorganizowania wyjaz-

du. Organizatorzy dziękują również za pomoc w sfinanso-

waniu kosztów wycieczki pani prof. Lucynie Frąckiewicz.

Największe jednak i to podwójne podziękowania Koło Na-

ukowe Polityki Społecznej kieruje do studentów Akademii

Ekonomicznej w Katowicach, którzy niezwykle ochoczo

przyłączyli się do wcześniejszej akcji Koła jakim była zbiór-

ka darów dla domu dziecka, jak i pomocy w zebraniu nie-

zbędnych środków na prawidłową realizację wycieczki dla

wychowanków Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Katowi-

cach.

To jednak nie ostatnia akcja, w jakiej uczestniczyli

w czasie wakacji 2004 studenci Koła Naukowego Polityki

Społecznej. Koło przyłączyło się bowiem do realizacji pro-

jektu „Studenci z klasą” organizowanego przez Centrum Wo-

lontariatu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazetę Wy-

borczą”, „Gazetę.pl” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wol-

ności. Więcej o przebiegu akcji w następnym numerze „Forum

AE”.

Bartosz Wasilewski
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30 czerwca 2004 Koło Naukowe Polityków Społecznych

Akademii Ekonomicznej w Katowicach zorganizowało jedno-

dniową wycieczkę dla 21 wychowanków Pogotowia Opiekuńcze-

go nr 2 w Katowicach. Celem wycieczki był Wojewódzki Park

Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Głównym pomysłodawcą

i realizatorem akcji był student Bartosz Wasilewski.

Zamierzeniem organizatorów było po pierwsze, ukazanie uro-

ków jednego z największych w Polsce kompleksów wypoczynko-

wo-rozrywkowo-edukacyjnych. Po drugie, chcieli pokazać, w jak

prosty i tani sposób można zorganizować ciekawy wypoczynek

dla dzieci z Katowic i okolic, szczególnie tych dotkniętych zjawi-

skiem ekskluzji społecznej, niemogących wyjechać na wakacje.

Po trzecie, poprzez zorganizowanie gier i zabaw ruchowych po-

mysłodawcy wycieczki mieli na celu uświadomienie znaczenia oraz

możliwości wykorzystania sportu i jego wartości w organizowa-

niu czasu wolnego młodym ludziom.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu Ślą-

skiego w Chorzowie. Dzięki uprzejmości kierownictwa Stadionu

na czele z dyrektorem Jerzym Górą, młodzież miała możliwość

zobaczenia wszystkich zakamarków tego wspaniałego obiektu.

Stadion Śląski jest największym obiektem tego typu w Polsce, w peł-

ni funkcjonalnym. Jest dumą nie tylko Śląska, ale całej Polski.

Jego legenda powinna być znana młodym ludziom i stanowić istot-

ne źródło wiedzy o historii polskiego sportu (i nie tylko). W tym

roku Stadion Śląski stał się centralnym obiektem obchodów Eu-

ropejskiego Roku Edukacji poprzez Sport. Na stadionie oprócz

imprez masowych realizowany jest projekt „Przyjazny Stadion”,

który ma na celu ukazanie prawdziwego znaczenia i funkcji sta-

dionu. Stadion sportowy musi kojarzyć się z obiektem przyjaznym

dla ludzi i miejscem wspaniałych widowisk, czystej rywalizacji,

tolerancji, przyjaźni, zabawy. Temu służyła również ta wycieczka.

Po niezwykle interesującej i pouczającej wizycie na Śląskim

Gigancie młodzież miała okazję podziwiać piękno WPKiW pod-

czas przejażdżki kolejką linową „Elką”. Na koniec wycieczki or-

ganizatorzy przygotowali dla podopiecznych Pogotowia Opiekuń-

czego różne gry i zabawy sportowe z nagrodami, które niezwykle

spodobały się dzieciom. Organizatorzy i uczestnicy z pewnością

mogli być usatysfakcjonowani udanym wyjazdem, który miejmy

nadzieję nie jest ostatnim tego typu przedsięwzięciem Koła Na-

ukowego Polityki Społecznej.



36

WYDAWNICTWOWYDAWNICTWO

KoKoKoKoKolejelejelejelejeleje
losloslosloslosuuuuu
KoKoKoKoKolejelejelejelejeleje
losloslosloslosuuuuu

kimi ośrodkami jak: Poznań, Wrocław i Katowice. Nie na-

leży także pomijać Warszawy i Krakowa, nie wolno rów-

nież zapominać o Bielsku-Białej, które stało się moim por-

tem docelowym.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim tym, którzy mnie

zainspirowali, zachęcali i wspierali w podjęciu tego przed-

sięwzięcia, które okazało się o wiele bardziej złożone niż

pierwotnie przypuszczałem”.

„Kiedy tuż przed wybuchem II wojny światowej, wiosną

1939 roku, w szóstej klasie szkoły podstawowej, moja wy-

chowawczyni zapytała mnie nagle jakie są moje marzenia

odpowiedziałem bez wahania, że chciałbym zostać profe-

sorem i dużo podróżować.

To wszystko się zdarzyło, moje marzenia się spełniły.

Zawsze mówię moim studentom – trzeba marzyć, bez tego

człowiek jest ubogi.

Przekazując Czytelnikowi swój pamiętnik ukazuję ścież-

ki i koleje losu, które zbliżały mnie do wymarzonego celu,

a więc II Korpus WP, wielkie otwarcie na świat, służba

w jednostce specjalnej, która wymuszała mój dalszy rozwój

intelektualny, uparte dążenie do zdobycia wykształcenia nie-

zależnie od warunków i otoczenia: rozpoczęcie szkoły śred-

niej w namiotach Egiptu, jej kontynuacja po zakończeniu

wojny w Italii, matura w Wielkiej Brytanii w 1947 roku.

Powrót do Polski w grudniu 1947 roku nie był usłany

różami, wszelkie próby stałego zatrudnienia, a następnie

studiowania we Wrocławiu i Szczecinie kończyły się dla

mnie niepowodzeniem z powodu «nieprawomyślnego»

życiorysu. Przygarnęła mnie dopiero Akademia Handlowa

w Poznaniu, która podówczas była (do 1950 roku) szkołą

prywatno-samorządową, czyli niepubliczną. Tam znalazłem

swoje miejsce, swoją Katedrę i swojego Mistrza w osobie

nieodżałowanej pamięci prof. Zbigniewa Zakrzewskiego.

Poznaniowi zawdzięczam wiele. To, o czym powiedziano

wyżej znalazło się w pierwszej części tej publikacji: Z Italii

do Polski.

W drugiej, zatytułowanej Żywot Profesora, zawarto

wspomnienia z lat 1958-2003, a więc okresu, w którym

rozgrywały się zdarzenia związane z karierą akademicką i ta-

Profesor Teodor Kramer, autor wielu prac naukowych i podręczników, znana i szanowana postać środowiska akademickiego
w kraju i za granicą, nauczyciel akademicki, który przyczynił się do rozwoju wielu znaczących karier naukowych, człowiek
szlachetny i życzliwy wydał w Wydawnictwie Akademii Ekonomicznej książkę pt. „Koleje losu”.
Nasza oficyna wydawnicza czuje się zaszczycona, że to właśnie u nas profesor Kramer zechciał opublikować swoje wspom-
nienia. Mamy nadzieję, że zainteresują one naszą społeczność akademicką.
Chcemy poinformować, iż w najbliższym czasie planujemy spotkanie autorskie, o terminie którego powiadomimy wszystkich
zainteresowanych.
Książkę będzie można nabyć w Księgarni Akademickiej od 1 października br.
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Janusz Wywiał: Wprowadzenie do wnioskowa-
nia statystycznego.

Niniejszy podręcznik ma wzbogacić ofertę
edukacyjną w dziedzinie statystyki. Przedstawio-
no w nim podstawowe procedury estymacji punk-
towej i przedziałowej najważniejszych z praktycz-
nego punktu widzenia parametrów, jak wartość
oczekiwana, wskaźnik struktury, parametry funk-
cji regresji liniowej. W zakresie weryfikacji hipo-
tez statystycznych omówiono w miarę przystęp-
nie procedury weryfikacji hipotez parametrycz-
nych i nieparametrycznych. Ponadto, zamiesz-
czono wiele niekonwencjonalnych metod wnio-
skowania statystycznego, jak np. procedury es-
tymacji odpornej parametrów zmiennych.

Tadeusz Sporek: Ugrupowania międzynarodo-
we kształtujące architekturę jednoczącej się
Europy u progu XXI w.

W pracy dokonano przeglądu głównych mię-
dzynarodowych ugrupowań regionalnych w Eu-
ropie z punktu widzenia procesu integracji go-
spodarczej naszego kontynentu w kontekście
współczesnej globalizacji. Celem pracy jest po-
nadto wykazanie konieczności przeprowadzenia
reform instytucjonalnych w Unii Europejskiej oraz
udowodnienie, że sprawa reform jest istotna dla
samej piętnastki, pozostałych ugrupowań regio-
nalnych, a także Polski jako nowego członka
Unii.

Rachunkowość finansowa. Praca zbiorowa pod
redakcją Zbigniewa Messnera.

Treść podręcznika jest dostosowana do pro-
gramu z rachunkowości o tym samym tytule.
Omówiono w nim główne tematy w zakresie ra-
chunkowości aktywów trwałych i obrotowych,
a szczególnie strukturę tych aktywów, a także te-
maty związane z ewidencją zapasów, rozrachun-
ków, kapitałów własnych, rezerw, zasad ustalania
wyniku finansowego. W końcowej części podręcz-
nika zaprezentowano produkt rachunkowości finan-
sowej, jakim jest sprawozdawczość finansowa.

Praca jest adresowana głównie do studen-
tów kierunku “Finanse i bankowość”, ale może być pomocna wszystkim, któ-
rzy szkolą się lub doskonalą w zakresie aktualnych problemów rachunkowo-
ści finansowej.

Książka będzie dostępna w Księgarni Akademickiej od 1 października br.

Robert Tomanek: Funkcjonowanie transportu.

Praca została podzielona na osiem rozdzia-
łów, w których kolejno przedstawiono: podstawo-
we pojęcia oraz ekonomiczną specyfikę transpor-
tu, problemy i narzędzia badania potrzeb trans-
portowych, specyfikę kosztów w transporcie,
problemy kształtowania cen usług transporto-
wych, charakterystykę procesów zachodzących
na rynkach transportowych, istotę i współczesne
problemy polityki transportowej państwa, specy-
fikę regionalnej i lokalnej polityki transportowej
oraz przekształcenia wybranych rynków transpor-
towych.

Regions in the process of changes. Editors:
Krystian Heffner, Andrzej Klasik.

The book contains ten articles dealing with
a broadly understood regional policy. Most of
them are comparative studies and their authors
are scientific workers from the University of
Paisley and the University of Economics in Kato-
wice. Discussed problems concentrate in space
on two regions of old industry concentration in
Poland and in Great Britain, which are characte-
ristic for Europe. However, these regions find
themselves in absolutely different stages of struc-
tural adjustment and socio-economic changes.

Koncepcje i modele konsolidacji przedsię-
biorstw w sektorze paliwowo-energetycznym.
Praca zbiorowa pod redakcją Jana Pyki.

W książce wypracowano i poddano analizie
sześć modeli skonsolidowanych przedsiębiorstw
różniących się poziomem złożoności, długością
łańcucha tworzenia wartości, rodzajem zobowią-
zań, zróżnicowaniem obsługi klienta itp. Przed-
stawiono mocne i słabe strony proponowanych
rozwiązań. Stosunkowo niewielki stopień prywa-
tyzacji sektora może paradoksalnie sprzyjać jego
konsolidacji. Warunkiem jest aktywna polityka
właścicielska i energetyczna państwa oraz goto-
wość do zmian przedsiębiorstw sektora paliwo-
wo-energetycznego.

Zachowania konsumentów – determinanty, ra-
cjonalność. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy
Kieżel.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Roz-
dział pierwszy jest pogłębionym teoretycznym
studium nad zachowaniami konsumentów i próbą
oceny ich racjonalności. Drugi ma charakter kon-
cepcyjno-metodyczny i zawiera analizy dotyczą-
ce racjonalności konsumpcji w polskich gospo-
darstwach domowych. Zaprezentowano w nim
ekonomiczne i pozaekonomiczne funkcje spoży-
cia. W trzeciej części podjęto się próby diagnozy
wybranych pól aktywności konsumentów na tle

zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Czwarty rozdział zawiera ana-
lizę poziomu oszczędności polskich gospodarstw domowych wobec zmian
zachodzących w gospodarce i zmian kondycji ekonomicznej samych gospo-
darstw domowych. Piąty poświecony jest jednemu z najsilniej rozwijających
się nowych nurtów w sferze konsumpcji. W rozdziale szóstym podjęto się
próby identyfikacji zjawiska naśladownictwa w zachowaniach rynkowych mło-
dych konsumentów, natomiast w siódmym zaprezentowano wyniki badań
bezpośrednich na próbie młodych konsumentów.

Małgorzata Kieżel: Strategie promocji detalicz-
nych produktów bankowych.

Praca składa się z czterech części. Pierwsza
charakteryzuje istotę i uwarunkowania działalno-
ści promocyjnej banków komercyjnych w odnie-
sieniu do produktów detalicznych. Rozdział dru-
gi prezentuje uwarunkowania środowiskowe dzia-
łalności promocyjnej banków komercyjnych.
Trzecia odsłona pracy opiera się na wynikach
badań empirycznych i przedstawia realia działań
promocyjnych banków w odniesieniu do produk-
tów bankowych dla nabywców indywidualnych.
Treści zawarte w rozdziale czwartym wskazują na
możliwe kierunki ewolucji polskiego sektora ban-
kowego na tle zjawisk zachodzących zarówno
w otoczeniu ogólnym, jak i bliższym.
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Finanse w dobie integracji europejskiej. Praca
zbiorowa pod redakcją Romualda N. Hanisza
i Krystyny Znanieckiej.

Publikacja jest poświęcona konfrontacji po-
glądów i rozwiązań stosowanych w innych kra-
jach, zwłaszcza tych, które w tym samym czasie
przystąpiły do UE i mają podobne problemy do
rozwiązania w zakresie finansów. Praca porusza
też problematykę z zakresu funkcjonowania ryn-
ków finansowych, bankowości, finansów przed-
siębiorstw, finansów publicznych i ubezpieczeń
w warunkach Unii Europejskiej.

Grzegorz Kończak, Grażyna Trzpiot: Metody sta-
tystyczne z wykorzystaniem programów kom-
puterowych.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów
studiów dziennych i zaocznych wszystkich kie-
runków ekonomicznych. Zakres tematyczny
przedstawionych problemów obejmuje program
przedmiotów: statystyka, atatystyka opisowa i sta-
tystyka matematyczna.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów, ze-
stawu wzorów oraz tablic statystycznych. Każdy
rozdział rozpoczyna część składająca się z przy-
kładów rozwiązanych z wykorzystaniem znanych
pakietów statystycznych. Programy te są wyko-

rzystywane na zajęciach kursowych w pracowniach komputerowych. Druga
część to wybór zadań do samodzielnego rozwiązania. Każdy rozdział kończy
wybór pytań teoretycznych.

Książka będzie dostępna w Księgarni Akademickiej od 1 października br.

Włodzimierz Szkutnik: Podstawy teoretyczne li-
niowej optymalizacji. Zagadnienie transporto-
we. Seria: Zastosowanie matematyki w ekono-
mii i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza
Szkutnika, zeszyt 9.

Zagadnienia, które są rozpatrywane w tym
zeszycie pojawiają się w różnych kontekstach
w dziedzinach ekonomii i zarządzania. W opra-
cowaniu zamieszczono kilka przykładów, ilustru-
jących podstawy omówionych tu teoretycznych
metod, a także kilkanaście przykładów do samo-
dzielnego rozwiązania. W zamierzeniu autora pra-
ca ma stanowić uzupełnienie treści wykładanych

z matematyki i badań operacyjnych na różnych kierunkach studiów ekono-
micznych.

Jerzy Biniecki, Bogumił Szczupak: Strategiczne
myślenie o przyszłości gminy.

Strategiczne myślenie o przyszłości gminy
jest traktowane współcześnie w coraz większym
stopniu jako podstawa do podejmowanych przez
aktorów rozwoju lokalnego decyzji na temat alo-
kacji środków publicznych i prywatnych. Konse-
kwencją tego stał się w ostatnim dziesięcioleciu
znaczący, ilościowy wzrost literatury poświęco-
nej kwestii procedur, metod i technik wspierają-
cych proces planowania strategicznego na szcze-
blu lokalnym. Autorzy książki wychodzą z potwier-
dzonego empirycznie założenia, że podstawo-

wym wyznacznikiem jakości i użyteczności strategii jest respektowanie jej
koniecznego związku z porządkiem wartości uznawanym przez społeczność
lokalną. Nadrzędnym postulatem staje się zatem odejście od sytuacjonizmu
na rzecz zakorzeniania przyszłości w porządku aksjologicznym.

Systemy wspomagania organizacji SWO '2004.
Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Porębskiej-
-Miąc i Henryka Sroki.

Tematyka publikacji obejmuje następujące
teoretyczne i praktyczne aspekty: strategia biz-
nesu i systemów zarządzania; reorganizacja pro-
cesów gospodarczych (reinżynieria); zarządza-
nie systemami finansowymi; systemy zarządza-
nia zasobami ludzkimi; rozwój technologii
informatycznych; systemy zarządzania wiedzą;
systemy wspomagania kierownictwa; inteligentne
systemy wspomagania decyzji; grupowe syste-
my wspomagania decyzji; systemy ekspertowe

w zarządzaniu; elektroniczny biznes (e-business, e-commerce); systemy gro-
madzenia i zarządzania danymi; systemy zarządzania przepływem dokumen-
tów; zastosowania gospodarcze Internetu i intranetu; organizacje wirtualne;
hurtownie danych; odkrywanie i pozyskiwanie wiedzy.

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkut-
nik: Ciągi liczbowe. Szeregi liczbowe i funkcyj-
ne. Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii
i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza Szkut-
nika. Zeszyt nr 8.

Tematyka przedstawiona w zeszycie jest kon-
tynuacją serii „Zastosowanie algebry w ekonomii”,
w ramach której ukazało się już 5 tytułów. Niniej-
sza publikacja, podobnie jak i wszystkie pozo-
stałe, ma charakter pomocniczych materiałów
mających na celu utrwalenie treści programowych
z wykładów matematyki.

Jerzy Mika: Rozwiązania uogólnione w proce-
sach decyzyjnych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest
prezentacja aktualnych idei w teorii rozwiązań
uogólnionych w kontekście ich potencjalnego
wykorzystywania do wspomagania procesów
decyzyjnych. Zasadnicze rozważania poprze-
dzono przedstawieniem genezy problemu
i zwięzłą charakterystyką zagadnień decyzyj-
nych w naukach ekonomicznych, zwłaszcza
w zarządzaniu.

Systemy e-commerce. Technologie interneto-
we w biznesie. Praca zbiorowa pod redakcją
Celiny M. Olszak.

Głównym celem niniejszego opracowania
jest przedstawienie propozycji całościowego po-
dejścia do tworzenia systemów e-commerce.
Szczegółowo omówiono poszczególne elemen-
ty, składające się na strukturę systemów e-com-
merce, między innymi e-marketing, e-pieniądz,
e-sklepy. Poruszono także problem integracji sys-
temów handlu elektronicznego z innymi systema-
mi informatycznymi przedsiębiorstw, np. z syste-
mami zarządzania relacjami z klientami.

Opracowanie adresowane jest do studentów
uczelni ekonomicznych różnych kierunków i specjalności oraz osób, które
w przyszłości pragną zajmować stanowiska liderów i projektantów systemów
e-commerce.






