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Uczelnia pogrążyła się w żałobie, tracąc w osobie pro-
fesora Alojzego Melicha, nie tylko wybitnego nauczyciela
akademickiego i wieloletniego rektora, związanego z Alma
Mater od początków Jej istnienia, ale przede wszystkim
przyjaciela o wielkim sercu.

W dniu pogrzebu, 25 kwietnia 2006 roku, odbyło się
żałobne posiedzenie Senatu, podczas którego złożyliśmy aka-
demicki hołd profesorowi. Jego osobę wspominali: rektor
prof. Florian Kuźnik, były rektor i wieloletni przyjaciel
zmarłego – prof. Zbigniew Messner, dziekan Wydziału Fi-
nansów i Ubezpieczeń – prof. Jan Wojtyła oraz kierownik
Katedry Finansów – prof. Krystyna Znaniecka. Po posie-
dzeniu Senatu uroczystą wartę przy trumnie zmarłego –

w przedsionku katowickiej Katedry Chrystusa Króla – za-
ciągnęli rektorzy seniorzy naszej uczelni.

Nie było i nie będzie w społeczności naszej Alma Mater
osoby, której losy tak ściśle byłyby związane z historią uczel-
ni. Był studentem jej pierwszego rocznika, pierwszym dok-
torem, wieloletnim rektorem, a ponad wszystko naukow-
cem i dydaktykiem, aż po ostatnie dni swojego życia. Mało
było rzeczy, które profesor ukochał ponad Akademię. Dawał
temu wielokrotnie wyraz w swoim postępowaniu i tym, co
do nas mówił i pisał. Dziś przypominamy fragmenty tego
swoistego testamentu profesora Alojzego Melicha: tekst „Jak-
żeż miło spojrzeć wstecz…”, napisany na obchody 60-lecia
Akademii oraz wywiad, jakiego udzielił „AE Forum” przed
pięcioma laty.

21 kwietnia 2006 dotarła do nas wiadomość, iż tego dnia o poranku zmarł profesor Alojzy Melich, rektor naszej Uczelni w latach
1965-1975, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu w Halle Wittenberg.
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Alojzy Paweł Melich urodził się 7 czerwca 1918 roku
w Gliwicach jako syn Ignacego i Marii z domu Jończyk. Do
szkoły średniej uczęszczał w Mysłowicach. Było to Państwo-
we Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, które ukończył
zdając egzamin maturalny w 1937 roku. W tym samym roku
rozpoczął naukę w prywatnym Wyższym Studium Nauk
Społeczno-Gospodarczych w Katowicach na Wydziale Or-
ganizacji Przemysłu. Studia przerwał wybuch II wojny świa-
towej. Po wojnie ukończył przerwane studia w Wyższym
Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach.
W 1949 roku przeniósł się na studia w Akademii Handlo-
wej w Krakowie, gdzie w 1950 roku uzyskał magisterium.
W 1945 roku rozpoczął pracę zawodową w Zjednoczeniu
Przemysłu Cynkowego w Katowicach. W tym samym roku
podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Eko-
nomicznej (od 1974 roku Akademii Ekonomicznej im. Ka-
rola Adamieckiego) w Katowicach, pozostając jednocześnie
radcą ekonomicznym polskiego przemysłu metali nieżela-
znych. Profesor Melich pracował w Akademii Ekonomicz-

nej im. Karola Adamieckiego nieprzerwanie do ostatnich
dni życia, pomimo przejścia na emeryturę w 1988 roku.
Pracę na Uczelni rozpoczął jako zastępca profesora w Kate-
drze Ekonomiki Przemysłu. Następnie w latach 1964-1988
pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej.
Jako emerytowany pracownik nauki był zatrudniony w Ka-
tedrze Finansów, w Zakładzie Międzynarodowych Stosun-
ków Finansowych.

 Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Wy-
ższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach w 1960 roku, na
podstawie dysertacji doktorskiej „Płace, ich organizacja
i struktura na przykładzie kopalnictwa rud metali nieżela-
znych”, napisanej pod kierunkiem naukowym profesora
Mariana Franka. Cztery lata później Alojzy Melich uzyskał
stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie
rozprawy „Teoretyczne i praktyczne problemy płacowe we
współczesnym kapitalizmie”. Kolokwium habilitacyjne od-
było się w dzisiejszym Uniwersytecie Gdańskim. W 1960
roku Alojzy Melich został docentem. W 1964 roku Rada
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Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczaj-
nego, a w 1972 profesora zwyczajnego.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk powo-
łało Profesora Alojzego Melicha w 1971 roku na członka
korespondenta PAN. W tym samym roku Uniwersytet M. Lu-
tra w Halle-Wittenberg w Niemczech nadał mu tytuł dok-
tora honoris causa.

W Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach A. Melich pełnił w latach 1954-1962 funk-
cję prodziekana Wydziału Przemysłu oraz piastował w la-
tach 1965-1975 godność rektora Uczelni.

Profesor Alojzy Melich był w latach 1975-1985 człon-
kiem Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
W tym okresie pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczą-
cego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
W latach 1974-1983 był Przewodniczącym Komitetu Pro-
blemów Pracy i Polityki Społecznej, a w latach 1971-1980
zastępcą Przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych
PAN. W latach 1964-1968 był wiceprzewodniczącym Ślą-
skiego Instytutu Naukowego w Katowicach. W latach 1983-
1990 był redaktorem prac nad „Encyklopedią Górnośląską”.
Przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Uczestniczył też
w pracach wielu rad naukowych, redakcyjnych, nieraz jako

przewodniczący. Profesor Melich był przez 5 lat przewod-
niczącym Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji Kwalifi-
kacyjnej do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady
Ministrów oraz członkiem jej Prezydium. Recenzował licz-
ne przewody profesorskie. Był posłem na Sejm w latach
1972-1980, pełniąc funkcję zastępcy Przewodniczącego
Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Pełnił
też funkcję wiceprezesa Górnośląskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach.

Pod kierunkiem profesora Melicha obroniono blisko
700 prac magisterskich i 15 prac doktorskich. Zaintereso-
wania naukowe profesora Alojzego Melicha koncentrowa-
ły się głównie na problemach teorii, polityki i techniki płac,
zasad gospodarowania i rachunku ekonomicznego, społecz-
nych aspektów ekonomii. Dorobek naukowy profesora
Melicha obejmuje ponad 300 pozycji, w tym 28 książek.

Profesor Melich był otwarty na innych ludzi, studen-
tów, pracowników naukowych. Swymi publikacjami i sty-
lem pracy Profesor szerzył wzór pracowitości, systematycz-
ności, rzetelności intelektualnej i moralnej. Doniosłym ry-
sem jego osobowości była udzielająca się pogoda ducha,
energia i chęć działania. Był wybitną postacią w polskiej
ekonomii XX wieku.

Grażyna Musiał

Moje życie ściśle splata się z dziejami Uczelni. Od 60
lat jestem z nią związany i to bez przerw, nie licząc oczywi-
ście przerwy wojennej.

W 1937 roku, bezpośrednio po maturze, natknąłem się
przypadkowo na ogłoszenie w budynku Śląskich Technicz-
nych Zakładów Naukowych przy ul. Krasińskiego w Kato-
wicach, że rozpoczyna działalność Wyższe Studium Nauk
Społeczno-Gospodarczych. Szczególnie zainteresował mnie
Wydział Organizacji Przemysłu. Zapisałem się na to Stu-
dium, które stanowi przecież protoplastę naszej obecnej
Uczelni. Jego twórca, dr Józef Lisak, starał się o powołanie
na Śląsku wyższej szkoły. Gdy upadła koncepcja utworze-
nia uniwersytetu czy politechniki, zorganizował wspomnia-
ne studium jako prywatną szkołę akademicką. Celem Stu-
dium było przygotowywanie kadr kierowniczych dla prze-
mysłu i administracji publicznej. Jako syn tej ziemi zapali-
łem się do tej idei całym sercem i duszą. Zostałem wybrany
prezesem Bratniej Pomocy Studentów, wspierając rozwój

Studium. Wybuch wojny przerwał te starania, ale udało mi
się ukończyć dwa lata studiów.

Po wojnie do swej koncepcji wrócił dr Józef Lisak, a tak-
że wielu przedwojennych studentów. Jako prezes „Bratnia-
ka” podjąłem akcję pomocy studentom powracającym z wo-
jennej czy kresowej tułaczki. Rozdzielaliśmy dary „unrrow-
skie”, przygotowywaliśmy skrypty, pomagaliśmy potrzebu-
jącym. Podjęliśmy starania o uzyskanie pełnych praw aka-
demickich uczelni. Sam musiałem pojechać do Krakowa,
aby na tamtejszej Akademii Handlowej uzyskać magiste-
rium. Od razu zacząłem pracę na Uczelni, przechodząc
wszystkie stopnie kariery naukowej. Uczelnia uzyskała pra-
wa doktoryzowania.

Niecodziennym dla mnie przeżyciem było otrzymanie
pierwszego w Uczelni doktoratu nauk ekonomicznych. Za
zaszczyt poczytuję sobie, że dane mi było uzyskać go razem
z prof. Józefem Szyrockim. Było to zarazem ukoronowanie
wielu lat pracy nad dalszą akademizacją Uczelni, która przyj-

Refleksje prof. zw. dr. hab. Alojzego Melicha, którymi dzielił się z nami na w czasie Jubileuszu 60-lecia Akademii Ekono-
micznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
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Panie Profesorze, proszę opowiedzieć o początkach swojej
obecności na Uczelni.

Początki – oczywiście są one najbardziej frapujące. Czę-
sto wracam do tych chwil sprzed sześćdziesięciu czterech lat,
bo minęły już sześćdziesiąt cztery lata od powstania uczelni,
od 1937 roku. Jak się zaczęło? Powiedzmy sobie króciutko,
że od lat trwały wtedy na Śląsku dyskusje na temat utworze-
nia uczelni wyższej, najpierw uniwersytetu, potem politechni-
ki. To wszystko spaliło na panewce. Zdecydowano się wresz-
cie na powołanie pierwszej na Śląsku prywatnej uczelni aka-
demickiej pod nazwą: Wyższe Studium Nauk Społeczno-Go-
spodarczych. Była to szkoła bardzo ciekawie pomyślana, na
wzór szkół angielskich, wtedy bardzo nowoczesnych. Miała
ona dwa zadania: z jednej strony chodziło o to, aby dostar-
czyć dla przemysłu śląskiego polskiej inteligencji, dlatego, że
było tu dużo naleciałości niemieckich, z drugiej, chodziło o zbu-
dowanie w szerokim tego słowa znaczeniu w pełni polskiej
administracji gospodarczej. Dlatego powstały dwa wydziały –

Wydział Organizacji Przemysłu, do którego ja się zapisałem,
i Wydział Administracji Publicznej o charakterze prawnym.
Było to bardzo ciekawe, nowoczesne ujęcie tej bardzo szero-
kiej problematyki. Trzeba powiedzieć, że choć szkoła działała
przed wojną tylko dwa lata, potrafiła jednak skupić bardzo
poważnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Bigo,
Wetulaniego, Skrzywana. Mieliśmy tu wybitną kadrę.

W którym roku Pan Profesor zaczynał?

Ja zaczynałem w tym samym roku, w którym szkoła roz-
poczęła działalność – w 1937. Dokładnie 1 października tego
roku. Stało się to przez przypadek. Po maturze w maju 1937
roku nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Chodziłem po różnych
uczelniach, aby sprawdzić co tam się dzieje, a ponieważ nie
pochodzę z zasobnej rodziny, trudno mi było wybierać się gdzieś
poza Katowice. Przez przypadek trafiłem do tej właśnie szko-
ły. Uczelnia mieściła się w gmachu ówczesnych Śląskich Tech-
nicznych Zakładów Naukowych; dzisiaj jest to budynek Poli-

mowała różne nazwy, aż do nadania jej, już za mojej ka-
dencji rektorskiej, obecnej nazwy Akademii Ekonomicznej.
Te dwie sprawy uważam za niezwykle ważne w mym życiu.

W 1965 roku Senat Uczelni w tajnym głosowaniu wy-
brał mnie na rektora. Spadło to na mnie niespodziewanie,
gdyż nigdy nawet o tym nie myślałem. Ja – jeden z pierw-
szych studentów tej Uczelni, pierwszy jej doktorant – prze-
jąłem zaszczytny urząd rektora. Było to dla mnie niezwykłe
przeżycie. W przemówieniu inauguracyjnym prosiłem, aby
uznać naszą Uczelnię za Alma Mater – matkę, do której
wszyscy odnoszą się z szacunkiem i pracują dla niej rzetel-
nie i z oddaniem. Tak też się stało.

Powołanie na rektora nie przewróciło mi w głowie, nie
wbiło w dumę – uświadamiałem sobie, ile czeka mnie od-
powiedzialnej pracy i ciężkich obowiązków. Trzeba było
zacząć od stworzenia materialnych warunków pracy kadrze
naukowej i studentom, nie mieliśmy bowiem wówczas wła-
ściwych lokali... Nie mury decydują jednak o randze uczel-
ni, ale jak zawsze ludzie, kadra naukowa, postępy w nauce.

Pragnę podkreślić, że bardzo zależało mi na stworzeniu
właściwych stosunków międzyludzkich w Uczelni, rozwija-
niu ludzkiej życzliwości, bo to również jest podstawa two-
rzenia atmosfery pracy naukowej. Na rezultaty nie trzeba
było długo czekać. Własną pracą Uczelnia uzyskała prawa
habilitacyjne i nazwę Akademii. Warto zwrócić też uwagę

na rolę studentów w procesie rozwoju Uczelni. Wspierali
oni żywiołowo wszystkie te starania. Wysoko sobie cenię
i ceniłem okazywane mi przez studentów rozrzewniające
przejawy uznania i zaufania. Nieraz w ciężkich chwilach
oni mnie wspierali – dzięki im za to! To największa satys-
fakcja.

Czy warto było być rektorem? Tak, stanowczo tak, speł-
niłem tym samym życiowe zadanie. To nie przesada, bo
traktowałem tę funkcję jako ciężki obowiązek. Nieraz od-
czuwałem ten ciężar, dlatego z ulgą przekazywałem łań-
cuch rektorski godnemu następcy – prof. Zbigniewowi
Messnerowi.

Jak oceniam swą kadencję? No cóż, nie do mnie należy
ocena. Mogę tylko stwierdzić, że wiele się nauczyłem. O ile
udało się niejedno zrobić, to moim zdaniem szczególnie
dlatego, że nauczyłem się wsłuchiwać w głosy innych. Oczy-
wiście, trzeba mieć zawszę swoją koncepcję, ale stale ją do-
skonalić, uzupełniać, nie sądzić, że już się posiadło wszyst-
kie umiejętności. Aby dobrze kierować, trzeba nauczyć się
słuchać (z wyłączeniem pochlebców!).

Wiele zawdzięczam moim nauczycielom, moim kole-
gom, profesorom, a też studentom. Pragnę uszanować każ-
dego, bo każdy mnie czegoś nauczył. Im dziękuję za zaufa-
nie, bo wysoko je cenię.
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techniki Śląskiej przy ulicy Krasińskie-
go. Tam mieliśmy wynajęte sale i tam
wieczorem odbywały się zajęcia. Ale te
początki nie są może tak istotne, jak
pierwsze lata powojenne. One odbiły
się już na dalszej historii Uczelni. Jesz-
cze wspomnieć by należało, że pierw-
szym dyrektorem tego studium był pro-
fesor Lisak. Był to bardzo dobrze przy-
gotowany teoretyk i organizator, któ-
ry potrafił postawić Uczelnię dość szyb-
ko na nogi i zaczęła ona odgrywać
pewną rolę. Przed wojną było już 300
słuchaczy. Niestety ten tok rozwoju
przerwała wojna. Ja pamiętam tylko
tyle, że z przyjemnością chodziłem na
zajęcia. Byłem także członkiem pierw-
szej korporacji akademickiej na Śląsku
– Silesia; wystąpiłem po raz pierwszy
oficjalnie na pogrzebie Korfantego.

Po wojnie kwestią było, czy w ogó-
le szkoła powstanie. Wrócił profesor
Lisak, a on miał takie ludzkie podej-
ście do wielu spraw i potrafił przekonać władze, że jest to ko-
nieczne. Powstała ona pod tą samą nazwą, z tymi samymi wy-
działami. Ja zacząłem na trzecim roku, ponieważ dwa pierw-
sze skończyłem przed wojną. Wtedy także zostałem wybrany
na prezesa Bratniej Pomocy Studentów Wyższego Studium
Nauk Społeczno-Gospodarczych, co pozwoliło mi bardzo ści-
śle wejść w kontakt z Uczelnią. Proszę pamiętać, że to są lata
powojenne i kiedy wracają studenci z wojska, więzień, obo-
zów koncentracyjnych, wszyscy są biedni jak myszy kościel-
ne, ale wszyscy bardzo chcą się uczyć. Dlatego Bratnia Pomoc
spełniała rolę bardzo wszechstronną. Z jednej strony musiała
zabezpieczyć żywność dla tych ludzi, musiała postarać się na-
wet o ubrania. Robiło się to dzięki dostawom UNRRA oraz
bardzo ścisłej współpracy między samymi studentami. Nie było
wówczas książek, skryptów, a myśmy musieli tak zorganizo-
wać pracę, aby z wykładu wieczorem, w nocy powstał skrypt,
a następnego dnia tekst był już na stołach studentów. Proszę
pamiętać, że w okresie, kiedy nie było komputerów, to było
naprawdę duże osiągnięcie. Bardzo ciekawe jest to, że żyliśmy
tą Uczelnią. Chodziło o to, aby stworzyć na Śląsku pełnopraw-
ną uczelnię akademicką, ponieważ Studium było prywatną
uczelnią, niemającą praw magisterskich. Włączyliśmy się jako
studenci w tę akcję tak dalece, że jeździliśmy prymitywnymi
wagonami do Warszawy do prezydenta, do premiera, do mi-
nistra szkolnictwa, żeby poprzeć te starania o akademizację
Uczelni. To było dla nas najważniejsze. Nawet organizowali-
śmy pochody pod Urząd Wojewódzki w Katowicach. W sobo-
ty lub niedziele z transparentami chodziliśmy w kilkaset osób
do Wojewody Grażyńskiego, aby poprzeć te starania. Trudno
w tej chwili powiedzieć, gdzie leżały przyczyny, że to się od-
wlekało. Były wtedy inne czasy, rząd i ministerstwo nastawiły
się na to, żeby upaństwowić Uczelnię i wtedy nadać jej prawa
akademickie. W związku z tym, Wyższe Studium Nauk Spo-
łeczno-Gospodarczych przekształcono w Wyższą Szkołę Ad-
ministracji Gospodarczej. To był następny etap rozwoju Uczel-
ni. Wtedy była już mowa o akademizacji, ale ona nastąpiła
dopiero jakiś czas później. Ja, gdy skończyłem tę Uczelnię,
musiałem jeszcze pójść na krakowską Akademię Handlową,

późniejsze WSE, by uzyskać magisterium. Po akademizacji
pierwszego stopnia, była kwestia uzyskania prawa doktory-
zowania. Tak się złożyło, że w okresie kiedy byłem rektorem
tej uczelni, udało mi się doprowadzić do powstania Akademii
Ekonomicznej z prawem doktoryzowania.

Cofnijmy się jeszcze trochę wcześniej. Jak Pan Profesor za-
czynał pracę na naszej Uczelni?

Wtedy było takie pojęcie, jak asystent wolontariusz. Ja
jeszcze studiując byłem wolontariuszem u profesora Rytla. To
był znany organizator produkcji, dziekan Politechniki War-
szawskiej, który był jednocześnie u nas dziekanem Wydziału
Organizacji. W 1950 roku, już po magisterium w Krakowie
(w tym samym czasie tu robiłem studia uzupełniające w Cen-
tralnym Studium Kontroli Gospodarczej, tak więc nie prze-
rwałem kontaktu z Uczelnią), zacząłem pracować jako zastęp-
ca profesora w Katedrze Ekonomiki Przemysłu. Od tego cza-
su jestem nadal pracownikiem Uczelni. Różne to były czasy
i dlatego byłoby ciekawie popatrzeć na to, co się zmienia i co
jest charakterystycznego w zmianach w tym długim okresie.

Gdyby porównać studiowanie Pana Profesora ze sposobem
studiowania dzisiaj...

Wtedy były to studia dla pracujących. Ja już pracowałem
w przemyśle metali nieżelaznych, konkretnie w przemyśle cyn-
kowym i studiowałem wieczorami. Było to ciężkie, ale dawało
dużo satysfakcji. Musiałem pracować, aby się utrzymać i zdo-
być środki na studia. Istotna była więź emocjonalna ze szkołą.
Studenci byli z nią bezwzględnie związani. Oni wiedzieli czego
chcą. Nie powiem, żeby później studenci nie wiedzieli czego
chcieli, to byłaby nieprawda, ale można powiedzieć, że w okre-
sie PRL studenci dążyli do tego, aby mieć dyplom. Dawał on
możliwość zatrudnienia na odpowiednich stanowiskach. To
odbiło się na poziomie nauczania, bo studenci robili minimum.
Oczywiście nie wszyscy, ale było to charakterystyczne zjawisko
społeczne. Wydaje mi się, że dzisiaj następuje duża zmiana –
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student uczy się, wiedząc, że od tego zależy jego pozycja w ży-
ciu zawodowym. Dlatego następuje ogromna zmiana w samym
uczeniu się. To nie chodzi o formalne uczenie się, trzeba się
czegoś nauczyć, a nie tylko zdobyć dyplom.

Dlaczego studenci uczyli się w wtedy, gdy Pan Profesor stu-
diował? Jaka była wówczas motywacja do studiowania?

Trudną ją wyraźnie określić, bo człowiek młody chciał
studiować. Nie bardzo jeszcze wiedział co i po co. U mnie
pewien fakt zmienił stanowisko w tych sprawach. Ja miałem
taki przypadek, będąc jeszcze w gimnazjum, nasz katecheta
zaprowadził nas kiedyś na teren biedaszybów pod Szopienica-
mi. Tam zobaczyłem dopiero co to jest nędza. Widziałem bose
i chore na gruźlicę dzieci, biegające po hałdach. Tam ludzie
żyli naprawdę w straszliwych warunkach. I wtedy sobie po-
wiedziałem, że muszę coś zrobić, abym miał środki, by tym
ludziom pomóc. Ten obraz wrócił do mnie i zacząłem widzieć
w studiach ekonomicznych realizację mego celu. Przepraszam,
że mówię o sobie w ten sposób, ale jestem przykładem czło-
wieka wychowanego w pewnych warunkach, idealisty. To
przesądziło w efekcie końcowym o wyborze studiów.

Czy zrealizował Pan Profesor swój cel?

Próbowałem. Trudno mówić o realizacji, ale zawsze kie-
rowałem się tym celem. Być może kiedy mówię o tym dzisiaj,
nie zawsze jest to zrozumiałe, ale ja zawsze byłem ekonomistą-
-społecznikiem. Dla mnie zagadnienia społeczne – płace, do-
chody ludności były podstawowym problemem i w tym za-
kresie mam największe osiągnięcia. Chodziło o to, by pokazać
ludziom co robić, by realizować cel. Ta myśl bez przerwy mi
przyświecała, choć dziś trudno zrozumieć, że można w ten
sposób myśleć. W związku z tym jest jeszcze następne zagad-
nienie, które warto podkreślić, kiedy mówimy o zmianach na
przestrzeni lat. To co różni obecne pokolenia od poprzednich
to wychowanie. O ile edukacja, jak z samej nazwy wynika:
educo oznacza wychowywać, to myśmy o wychowaniu w edu-
kacji zapomnieli. O tym się dzisiaj nie mówi. Tymczasem moje
pokolenie, jeszcze przedwojenne, było wychowane w innym
duchu – duchu pewnego patriotyzmu. Przejąłem pewne syste-
my wartości, które pozwoliły mi w życiu znaleźć oparcie
w ciężkich chwilach. W tej chwili w świecie powstaje ciekawe
zjawisko rozerwania się wszystkich więzi społecznych: rodzin-
nych, towarzyskich, międzyludzkich. Ludzie stają się sobie
obcy, powstaje nienawiść, która pewne rzeczy zupełnie prze-
kreśla, brakuje czegoś, co nazwałbym nawykami. Choć wszy-
scy głoszą wiele pięknych haseł, wszystko to trafia w próżnię,
to znaczy nie zmienia mentalności człowieka, jego wewnętrz-
nego ja. My nie uczymy sztuki życia, uczymy umiejętności
i kwalifikacji, a nie przekazujemy, jak człowiek sam z sobą ma
dać sobie radę. Wielu spraw nie potrafi on opanować, bo bra-
kuje mu rzetelnego wychowania, które nie może być tylko
wypowiadaniem haseł, a powinno być tym czymś, co ja pa-
miętam z moich czasów szkolnych. Wychowanie powodowa-
ło, że ja to przyjmowałem i przeżywałem jako coś własnego.
Dziś widzę, że powstaje dla świata, nie tylko dla Polski, wiel-
kie niebezpieczeństwo, że mamy coraz częściej do czynienia
z nastawieniem, żeby mieć, a nie być. Powstaje pewna sprzecz-
ność między hasłami a rzeczywistością i ta sprzeczność odbija
się na młodym pokoleniu. Młodzi ludzie czują, że coś tu nie

gra. Praktyka życia jest najczęściej niewłaściwa, ale żeby osią-
gnąć sukces, należy się okryć płaszczem pięknych ideałów i ha-
seł. Cały problem dziś polega na tym, że nie da się z całą pew-
nością powiedzieć, kto chce dobrze, a kto źle. Choć wszyscy
pięknie mówią, to gdy spojrzeć na efekty, to się okazuje, że
wszystko nie tak. To jest ta wielka sprzeczność między ha-
słem, ideałem, wychowaniem a rzeczywistością. Powoduje ona,
że mamy do czynienia z frustracją, nihilizmem i wszystkimi
tymi przejawami, które nie pozwalają młodemu człowiekowi
poznać siebie i sterować sobą. Ktoś powiedział mądrze, że ludz-
kości nie grozi wybuch bomby atomowej, ale nieumiejętność
opanowania sił swojej psychiki.

Jak to łączy się w kształceniem akademickim?

Jeśli chodzi o nauczanie ekonomii, to fakt, iż przeszliśmy
na daleko idący praktycyzm oraz nauczanie szczegółów. Da-
jemy przy tym coraz więcej wiedzy, ale co z tego. Ten biedny
człowiek nie wie co z tą wiedzą zrobić. I to jest cały problem.
Zatraciliśmy więź między teorią, między pewnymi ogólnymi
zagadnieniami a praktyką. Pójście na daleką specjalizację ma
swoje uzasadnienie. Chodzi jednak o to, że człowiek wyspecja-
lizowany w wąskim zakresie przestaje być w pełni kulturalnym
człowiekiem. Brakuje mu podstawy kulturowej, która do wy-
kształcenia jest potrzebna. Za mało uczymy samodzielności
myślenia, a przecież to jest cel szkoły wyższej. Chodzi o to, aby
ten człowiek był nie tylko rzemieślnikiem w swoim zawodzie,
ale był twórcą i potrafił z tej wiedzy, którą otrzymuje, tworzyć
coś nowego. Myśmy zatracili tę cechę. Zwłaszcza jest to wi-
doczne w szkołach prywatnych. Są tam bardzo wąskie kierun-
ki, takie jak marketing i zarządzanie, niedające tej podbudowy
kulturowej. Pozbawiliśmy wiele uczelni socjologii, psychologii,
filozofii. Brakuje podstawy teoretycznej, czyli czegoś, co nada-
je człowiekowi mającemu wyższe wykształcenie, gruntowną
bazę. Ona staje się wtedy pełnym człowiekiem, a nie tylko wą-
skim specjalistą. Ja na przykład uczyłem się etyki zawodowej.
Gdzie dziś można znaleźć szkołę, gdzie uczono by etyki?

Czy w Akademii Ekonomicznej powinny być zajęcia z etyki?

Byłoby dobrze. Ta etyka daje dopiero podstawę wycho-
wania. Wiedza musi mieć głęboką podbudowę humanistyczną,
żeby nauczyć młodego człowieka samodzielności myślenia,
tworzenia, satysfakcji z tego, że ma się swój własny pogląd,
swoje własne spojrzenie na wiele rzeczy. Tendencją ogólno-
światową jest uczenie ludziom poglądów, które pasują do pew-
nych koncepcji polityczno-społecznych, co nie zawsze jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Potrzeba, aby człowiek sam rozróż-
niał, co jest dobre, a co jest złe. Teraz raczej mamy do czynie-
nia z daleko idącą prymitywizacją szkolenia; człowiek ma jak
najmniej myśleć, a tylko robić to, co się mu każe. Jest to
signum temporis, bardzo ciekawy, ale bardzo niebezpieczny.
Muszę powiedzieć, że na naszej Uczelni, według mnie, te zja-
wiska nie występują tak ostro. O pewnych rzeczach się myśli,
kadra jest inaczej przygotowana. Wychowuje przez swój przy-
kład i to już jest dużo. Brakuje jednak w skali kraju rozwiązań,
które byłyby do przyjęcia, a jest to zjawisko społeczne. Ważne
jest, aby człowiek z wiedzy potrafił pewne elementy wyciągnąć
i utworzyć nowe rozwiązania. Na uczelniach brakuje jednak
dyskusji. Ludzie się uczą, nieźle się uczą, ale brakuje efektów
tego uczenia. Uczenie jest jak gdyby jednostronne. Choć nie
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widzę innego wyjścia ze względu na ilość studentów, jestem
przeciwnikiem egzaminów testowych. Okazuje się, że dopiero
na egzaminie magisterskim student miał po raz pierwszy możli-
wość wypowiedzenia się. Nie jest on przygotowany do wymia-
ny poglądów i dyskusji. Za dużo jest formalnego stawiania
spraw. Kiedy stawiam krzyżyk na teście, to robię to dość me-
chanicznie, może się uda, może nie. Nie potrafię tych rzeczy
wiązać ze sobą. Brakuje tu uczenia inteligencji, umiejętności
kojarzenia pewnych zjawisk i ich interpretowania. Muszę się
przyznać, że najwyżej sobie cenię, że nauczyłem się myśleć sa-
modzielnie. Żadna teoria, żadne najpiękniejsze hasło nie trafia
do mnie bezpośrednio. Ja muszę to przemyśleć, sprawdzić, kry-
tycznie na to spojrzeć. Przez różne poglądy dojść do prawdy,
która nie zawsze okazuje się prawdą, a jeśli jest, to okazuje się
coraz bardziej oczywista. To daje mi największą satysfakcję –
niezależność w myśleniu. Człowiek, aby być naprawdę czło-
wiekiem, powinien mieć swoje wewnętrzne ja i umieć samo-
dzielnie myśleć, oceniać, krytykować, mieć swoje zdanie.

Panie profesorze, a mówiąc o Pana pracy na Uczelni, proszę
powiedzieć jak wyglądała ona w różnych okresach?

Byłem prawie 10 lat prodziekanem, potem rektorem przez
10 lat, przez wiele lat kierownikiem katedry. Byłem zawsze
ściśle związany z Uczelnią i to dawało mi dużo satysfakcji. Jest
jedna sprawa, która związana jest z moim emocjonalnym sto-
sunkiem do tej Uczelni. Ten stosunek z czasem się nie zmie-
nia, wciąż się pogłębia. Mam takie nastawienie życiowe, że
staram się być jak najbardziej w stosunku do innych ludzi życz-
liwy, nawet nie zwracając uwagi na pewne złośliwości. Uwa-
żam, że istotą rzeczy jest tworzenie właściwych stosunków
międzyludzkich. Mnie na tej Uczelni frapowały dobre stosun-
ki międzyludzkie.

Zawsze takie były?

Jak w każdej społeczność różnie to bywa, ale jeśli by brać
przeciętną, to przeważnie były one bardzo poprawnie. Z bie-
giem czasu zapomina się o mankamentach, a w pamięci pozo-
staje wyidealizowany obraz. Było tu wielu ludzi, którzy two-
rzyli niewłaściwe stosunki, ale na Uczelni się nie utrzymali. Ta
kadra, która pozostała, umiała ze sobą współpracować. Nie
jest to obraz idealny, ale dobry. Dlatego się bardzo dobrze tu
pracuje, bo mam do czynienia z bardzo życzliwymi ludźmi
i spotykam się z tym na co dzień. Kiedyś jadąc tramwajem
studenci omawiali profesorów i między innymi była mowa
o mnie. Jeden z nich powiada, że ten Melich to jest piła. Dru-
gi na to, że jest sprawiedliwy, że jak ktoś umie, to przejdzie,
ale jak ktoś nie umie, to mu wykaże, że nie umie. Ważne jest,
aby być surowo życzliwym, nie pobłażającym. Często rozu-
mie się życzliwość jako równoznaczną z pobłażliwością. To
jest zupełne nieporozumienie.

Gdyby sięgnąć do czasów, kiedy Pan Profesor był rektorem,
proszę powiedzieć, czy trudno było w tych czasach kierować
Uczelnią?

Muszę powiedzieć, że nie było mi trudno. Byłem o wiele
młodszy, zatem miałem o wiele więcej energii, wiele rzeczy
dało się zrobić. Wybudowaliśmy, szczególnie z profesorem
Messnerem, wiele nowych budynków, wykształciła się kadra.

Dziś mamy już silną kadrę profesorską. To cieszy. Ja traktuję
tę szkołę jak moje dziecko i cieszy mnie jak ono się rozwija. Ja
w jakimś sensie kocham młodzież. Potrafię zrozumieć. Życzli-
wość polega właśnie na zrozumieniu, a potem pomocy.

Kiedy był najlepszy okres dla rozwoju naukowego?
Czy było w tej dziedzinie lepiej kiedyś czy teraz?

To jest rzecz bardzo względna. Ja się przyzwyczaiłem do
pewnego systemu szkolenia, który wymagał od profesora bar-
dzo wysokich umiejętności. Dzisiaj obserwuję zjawisko dość
ciekawe i może konieczne. Przez rozwój Uczelni nastąpił szybki
wzrost kadry, ale obawiam się, czy jakość tej kadry jest zawsze
właściwa. Dziś mamy do czynienia ze sprawą profesorów uczel-
nianych. Jest to potrzebna rzecz, ale zahamowało to przyrost
liczby profesorów belwederskich. Ma to wiele przyczyn. Lu-
dzie są bardzo zajęci, pracują na kilku uczelniach i to wszyst-
ko odbija się na poziomie naukowym. Jeśli mogę sobie po-
zwolić na jakąś ocenę, poziom teraz jest nieco niższy. Wcze-
śniej te kryteria były wysokie, może za wysokie, a dzisiaj pró-
buje się je obniżać. Pośpiech w tym zakresie nie jest najlep-
szym doradcą, ale jest to choroba wzrostu ilości szkół. Być
może jest to chwilowe obniżenie i być może wrócimy do nor-
malnych czasów. Nienormalne czasy musiały stworzyć pewne
furtki, które z punktu widzenia obiektywnego nie były najlep-
sze, ale konieczne.

Kto był dla Pana autorytetem w sprawach naukowych i ży-
ciu osobistym?

W sprawach naukowych trzeba by wymienić wielu profe-
sorów, którzy byli wzorcami. Przypominam sobie mojego re-
cenzenta pracy doktorskiej, pana profesora Rosego. To był
człowiek niezwykle rzetelny, uczciwy, zrównoważony, o bar-
dzo wysokiej wiedzy. To pociągało. Tak samo profesor Frank.
Był przykładem, jak należy być profesorem. Stara kadra da-
wała impuls do pracy. Wielu było tu takich ludzi, których
przypominam sobie z wielką radością. Na przykład profesor
Izdebski, jeden z pierwszych rektorów tej uczelni, który w mo-
im życiu odegrał dużą rolę. Potrafiliśmy się zrozumieć bardzo
szybko i nawiązaliśmy bardzo żywe kontakty. Gdy tak wspo-
minam ludzi, było ich bardzo wielu, nie jestem w stanie ich
wszystkich wymienić. Także Tatarkiewicz czy Kotarbiński sta-
nowili dla mnie pewne wzorce podchodzenia do problemów
i rozwiązywania ich. Miałem kontakty z wieloma ludźmi, któ-
rych bardzo wysoko cenię. To ukształtowało mój pogląd na
wiele zagadnień. Nie twierdzę, że sam doszedłem do pewnych
rzeczy. Cała rzecz polega na tym, aby ludzie nauczyli się słu-
chać siebie, a nie tylko narzucać swoje myśli innym. Ja podcho-
dzę do tego w taki sposób, aby z każdej rozmowy wyciągnąć
coś konkretnego dla siebie. Żeby słuchając jednocześnie się
uczyć. Nie można twierdzić, że człowiek zjadł wszystkie mą-
drości świata, to nieprawda. Ciągle będzie się uczył i czasem
jedno zdanie lub jedno powiedzenie może wiele zmienić. Lu-
dzie mają wiele ciekawych pomysłów, tylko trzeba ich słuchać.

A czy tutaj na Uczelni nawiązał Pan Profesor jakieś przyjaź-
nie, bliższe stosunki, które przetrwały?

Ciekawa rzecz, że ja przyjaźń uważam za coś bardzo cen-
nego i wymagam od przyjaciela bardzo dużo. Trudno mi za-
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tem powiedzieć, że mam wielu przyjaciół. Oczywiście były
bardzo bliskie, dłuższe kontakty, ale w tej chwili patrzę na to
w inny sposób. Wiele rzeczy z czasem układa się inaczej, czło-
wiek staje się z biegiem czasu coraz bardziej samotny. Dla mnie
przyjaźń to była żona, rodzina. A jeśli chodzi o stosunki ze-
wnętrzne, to były one bardzo poprawne, bardzo serdeczne,
ale z ostrożności nie nazwałbym tego przyjaźnią. Trwały one
albo zbyt krótko, albo nie zawsze się sprawdzały. Ludzie są
niestety tylko ludźmi. Mam wysokie wymagania w stosunku
do przyjaźni. To nie tylko kwestia związków zawodowych czy
fachowych. Z wieloma ludźmi potrafię dyskutować bardzo
żywo i pięknie, mam wiele kontaktów bardzo stałych, ale trud-
no to nazwać bezpośrednio przyjaźniami.

Panie Profesorze, czym teraz zajmuje się Pan naukowo?

W moim życiu napisałem 27 książek, prawie 150 studiów
naukowych i około 500 artykułów. Teraz, z uwagi na wiek,
trochę osłabłem. Już nie mam tych sił, ale jeszcze próbuję coś
robić. Ostatnio wydałem ciekawe opracowanie, ocenę kryzy-
su finansowego w Rosji w 1998 roku. Ludzie nie bardzo się
orientują, co się w Rosji dzieje. Szczególnie nie wiedzą, że ten
kryzys spowodował dużą odmianę w tym kraju. Spowodował
on wstrzymanie procesu upadku Rosji, sprawił, że przemysł
rosyjski ruszył z produkcją i po raz pierwszy od dwóch lat
mamy postęp w tym zakresie. Mnie zainteresowała ta histo-
ria, ponieważ dotychczas mówiło się, że kryzys zawsze pro-
wadzi do załamania. Oczywiście nie chciałbym przesadzać, że
Rosjanie rozwiązali wiele problemów, ale ten dotychczasowy
okres jest znamienny w rozwoju. Napisałem jeszcze kilka drob-
nych rzeczy, ale to jest chyba najpoważniejsza z nich. Ciągle
piszę recenzje profesorskie, doktorskie. To zajmuje wiele cza-
su. W tym wieku to i tak dobrze, że mogę pracować. Ciągle
czytam, ciągle będę uzupełniał swoje wiadomości z różnych
dziedzin. I tu jest jedna rzecz. Wiele zawdzięczam Polskiej
Akademii Nauk, której jestem członkiem od 1971 roku. Tam
spotykam ludzi różnych profesji, różnych zawodów, różnych
przygotowań i wymiana poglądów między tymi ludźmi daje
niezwykle dużo. Jest to pewna forma odejścia od wąskiej spe-
cjalizacji. Czasami interesuje mnie problem sztuki czy biolo-
gii, ponieważ ktoś powiedział coś zaskakującego. Człowiek
nie jest w stanie sam objąć wszystkiego, ale daje mi bardzo
dużo to, kiedy inni, którzy są fachowcami w tej dziedzinie,
o tym mówią. Bardzo wysoko sobie cenię te wymiany poglą-
dów na zgromadzeniach, ponieważ są one utrzymane na naj-
wyższym poziomie, ale podane w formie syntetycznej.

Jakie było Pana największe przeżycie w pracy na Uczelni?

Tak się składa, że jestem pierwszym doktorem tej uczelni.
Była wtedy wielka impreza z tej okazji. Odbyła się w Auli
Major, trwała cała dzień. Było to coś niebywałego, cała aula
ludzi. To już nigdy się później nie zdarzyło. Jest to dla mnie
pewne przeżycie, ponieważ czułem jak głębokie są związki
między tymi ludźmi i mną, wiedziałem, że coś się udało roz-
wiązać. Był też problem płacowy i udało się dojść do rozwią-
zania. Była to rzecz, która dała mi dużo satysfakcji. Wiele było
takich elementów, które dają dużo satysfakcji. Kiedy byłem
rektorem były pewne naciski, aby przyjmować na studia pew-
nych ludzi. Ja wtedy prosiłem, żeby mi podać klika osób, któ-
rzy również nie zostali przyjęci, ale którzy są sierotami, miesz-

kają na wsi, nie mają środków do życia i przyjmowałem tych
ludzi bez żadnych nacisków. I to stanowiło dla mnie dużą ra-
dość. Najciekawsze było to, że przychodzi do mnie taki stu-
dent, taki biducha, i mówi: „Panie Rektorze, ja podobno zo-
stałem przyjęty, czy ja naprawdę zostałem przyjęty?”, ja na to,
dlaczego on pyta, a on odpowiada: „Wie Pan, bo ja nie mam
pieniędzy”. Nie chodziło o pieniądze, ale o to, aby ten czło-
wiek mógł studiować. Ci ludzie nie mogli pojąć, że jest to
możliwe. Dawało mi to ogromną satysfakcję, że można było
coś zrobić w tym duchu, o którym mówiłem na początku. Dla
mnie było zawsze najważniejsze, że można było coś komuś
dobrego zrobić. Nie chciałbym być uznanym za kogoś, kto się
chwali, bo jest mi to już na nic potrzebne, ale jest to jakaś
droga życiowa, która może być przykładem dla kogoś jak pew-
ne rzeczy rozwiązywać.

Jest Pan Profesor teraz autorytetem dla studentów, dla mło-
dych ludzi. Jak pan się czuje w tej roli?

Nawet wczoraj spotkałem się z takim poglądem, że ktoś
rozmawiając ze mną ma wrażenie, że rozmawia z arystokratą
ducha. Bardzo wysokie uznanie, ale mnie jeszcze daleko do
tego. Człowiek ma już dziś inne spojrzenie na wiele spraw.
Już się nie waha mówić, nie bacząc na reakcje. Daje to we-
wnętrzny spokój, zadowolenie z siebie. Ja to zadowolenie mam.
To jest bardzo ważne, że człowiek na końcu życia może po-
wiedzieć, że życia nie zmarnował. Żona nauczyła mnie bar-
dzo wielu rzeczy. Mówiła tak: „Nie patrz, ile dostajesz kwia-
tów, jak wchodzisz na stanowisko, ale ile dostajesz, jak z nie-
go schodzisz”. Wtedy dopiero jest to oznaka, że coś się zrobi-
ło. Mając pewną władzę nie można popaść w przesadę, nie
można się dać otumanić kadzidłami, bo traci się poczucie rze-
czywistości. I to jest właśnie cała umiejętność życia, aby nie
dać się zdeprawować przez władzę. A najczęściej tak się dzie-
je. O sobie mogę powiedzieć, że mnie rektorostwo zupełnie,
ale to zupełnie nie zdeprawowało. Pozostałem tym samym czło-
wiekiem, nie przewróciło mi się w głowie. Kiedy dzisiaj spo-
tykam się z przejawami takiego czy innego uznania, to muszę
powiedzieć, że mnie to cieszy, ale nie doprowadza do obłędu.
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy. Byłem pre-
zesem Bratniej Pomocy Studentów i resztki tych ludzi, którzy
tu ze mną pracowali, do dziś utrzymują ze mną kontakt. Tak
dalece, że spotykamy się prawie co miesiąc w Amikusie, aby
pewne rzeczy omawiać. Oni chcą kontaktu, chcą porozma-
wiać. To starsi ludzie. Ale to jest szalenie przyjemne. To ozna-
cza, że człowiek życia nie stracił. Jeśli zostawił w sercach ludz-
kich dobre wspomnienia, to jest największa radość. I ci ludzie
są mi bliscy, oddani, powiedziałbym, że w jakimś sensie są to
przyjaciele, bo oni tyle lat potrafili ze mną wytrzymać. Różne
historie przechodziliśmy, tyle lat stale utrzymywaliśmy kon-
takty. Jest to wielka przyjemność. Trudno siebie oceniać, ja
patrzę na siebie bardzo samokrytycznie. Gdyby człowiek stra-
cił rozeznanie siebie w sposób samokrytyczny to byłoby bar-
dzo przykre. Wtedy człowiek przestaje być sobą. Dlatego sta-
ram się być możliwie obiektywny. Najważniejsze jest nie szko-
dzić innym.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:  Przemysław Zbierowski

* Przedruk z „AE Forum” 2001, nr 2. 
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Kiedy dotarła do nas wiadomość, że Doktor Adam Jarczok
nie żyje, długo nie mogliśmy i nie chcieliśmy w nią uwierzyć. Prze-
cież tak niedawno Go widzieliśmy… rozmawialiśmy… mieliśmy
się spotkać. Tak wiele naglących spraw trzeba było wkrótce zała-
twić, tyle było jeszcze planów, projektów, przecież tyle zamierza-
liśmy jeszcze razem z Nim zrobić. Międzyuczelniana konferencja
studenckich kół naukowych, planowany obóz naukowy w Trój-
mieście, pobyt naszego Koła Transportu w Hamburgu, to tylko
niektóre z zamierzeń, które zainicjowałeś, którym poświęcałeś wiele
czasu i uwagi i których realizacji nie zostało Ci dane doczekać...

Odszedł od nas nauczyciel akademicki, naukowiec, opiekun
naszego Koła Naukowego. Dla wielu z nas – Przyjaciel!

Oprócz materialnych efektów Jego pracy, czego rezultatem
są liczne publikacje naukowe, należy zwrócić uwagę na pewien
„niewymierny” aspekt. Któż z nas bowiem zdołałby policzyć, jak
wiele czasu poświęcił bezinteresownie studentom, działalności
w Kole, jak wiele energii wkładał w organizację wyjazdów nauko-
wych, konferencji, nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami
naukowymi i podmiotami gospodarczymi? Studenckie Koło Na-
ukowe Transportu to Jego „autorski produkt”. Robił wszystko,
żeby działalność Koła była widoczna – w najlepszym tego słowa
znaczeniu. Jego otwartość, fachowość, wiedza i zdolności organi-
zacyjne sprawiały, że znajdował uznanie w oczach studentów i cie-
szył się dużym autorytetem. Jak napisał, absolwent naszej specjal-
ności, przebywający aktualnie służbowo w USA, wieloletni prze-
wodniczący Koła – Łukasz Zientek: „To wielka strata dla nas
wszystkich – Doktor Jarczok miał doskonały kontakt ze studenta-
mi i naprawdę dawał z siebie wiele, by przekazać swoją wiedzę,
służył zawsze pomocą…”.

Był obywatelem świata. Jego rozliczne kontakty z zagraniczny-
mi ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielami firm rynku TSL
w Europie i na świecie owocowały trwałą współpracą, wymianą
doświadczeń i przyczyniały się, poprzez godną reprezentację, do
wzrostu znaczenia nie tylko Katedry Transportu, ale całej Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, jako liczącego się ośrodka naukowego
w wymiarze międzynarodowym. Szwecja, Niemcy, Japonia, Austria

a ostatnio Grecja – w tych miejscach mieliśmy okazję z Nim bywać,
jako uczestnicy obozów naukowych. Na zakończenie ostatniego obo-
zu mówiliśmy sobie „Do zobaczenia w przyszłym roku”. Dziś wie-
my, że w tym gronie to była nasza ostatnia wspólna podróż....

Christoph Lichtenberg, angielski profesor, po śmierci swoje-
go mistrza powiedział: „Bardzo mnie zawsze boli, gdy umiera uta-
lentowany człowiek, Ziemia bowiem bardziej niźli niebo potrze-
buje utalentowanych ludzi”. Śmierć bez wątpienia jest udziałem
każdego z nas. Ale jakże trudno się z nią pogodzić, kiedy dotyka
człowieka, którego życie wciąż rozkwitało, przed którym stało jesz-
cze tyle wyzwań, który był, wydawałoby się, niespełna na półmet-
ku ziemskiej wędrówki. Tym bardziej tak ciężko kolejny raz mó-
wić „był”, a nie „jest”...

W jednej z ostatnich wiadomości, którą otrzymaliśmy wzy-
wał nas do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania w prace
Koła. W tym miejscu chcę zapewnić Pana, że ów swoisty testa-
ment będzie realizowany. Jednocześnie w imieniu wszystkich pra-
cowników Katedry Transportu, byłych i obecnych członków Stu-
denckiego Koła Naukowego Transportu oraz studentów specjal-
ności Międzynarodowa oraz Krajowa Spedycja i Przewozy pragnę
powiedzieć jeszcze raz: dziękujemy. Dziękujemy za wszystko – jako,
że nie sposób w tej chwili przywołać wszystkich Pana zasług. Wie-
rzymy, że będzie nam kiedyś dane spotkać się w tej najdoskonalszej
ze wszystkich uczelni, której skład właśnie wsparł Pan swoją Osobą.

Paweł Mazur

Pożegnaliśmy doc. Pożegnaliśmy doc. Pożegnaliśmy doc. Pożegnaliśmy doc. Pożegnaliśmy doc. Bernarda BinkowskiegoBernarda BinkowskiegoBernarda BinkowskiegoBernarda BinkowskiegoBernarda Binkowskiego
W styczniu na tyskim cmentarzu pożegnaliśmy doc. dr. Bernarda Binkowskiego, wieloletniego pracownika naszej Akademii,
mistrza wielu pokoleń zgłębiających tajniki rachunkowości.

Docent Bernard Binkowski urodził się 6 kwietnia 1927 roku w Lublińcu, zmarł 27 stycznia 2006 roku w Tychach.
Maturę zdał w 1948 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Lublińcu, następnie ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej

w Katowicach, a w 1954 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Pracę w naszej Uczelni podjął w 1 października 1950 roku począt-
kowo na stanowisku asystenta, st. asystenta, następnie adiunkta, a od 1970 roku na stanowisku docenta. W latach 1969-1975 kierował
Punktem Konsultacyjnym w Bielsku-Białej. Od 1974 do 1978 roku był prodziekanem Wydziału Przemysłu, a następnie w latach 1978-1984 na
tym samym Wydziale pełnił funkcje dziekana. Od 1984 do 1991 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Organizacji Przetwarzania Danych.

Po przejściu na emeryturę nadal pracował w Akademii, dzieląc się bogatym doświadczeniem i przekazując fachową wiedzę studen-
tom i młodej kadrze naukowej. Był promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich z zakresu rachunkowości. Aktywnie uczestniczył
w pracach Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Docent Bernard Binkowski był odznaczony i wyróżniony między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Za działalność naukowo-dydaktyczną wielokrotnie nagradzany był Nagrodą Rektora. Do śmierci
pracował w Katedrze Rachunkowości.

W osobie docenta Bernarda Binkowskiego Akademia utraciła wspaniałego dydaktyka o dużej wiedzy i umiejętności jej przekazywa-
nia, człowieka solidnego i skrupulatnego, którego pasją była księgowość.

S.S.
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23 lutego 2006 w uroczystej części
posiedzenia Senatu Prezes RWTÜV
Polska (obecnie TÜV NORD Polska),
Stanisław Pater wraz z rektorem wrę-
czyli absolwentom Akademii nagrody
RWTÜV Polska za wyróżnione prace
magisterskie. Redakcji „AE Forum”
udało się krótko porozmawiać z hono-
rowymi gośćmi Senatu.

Tomasz Bolek, studiując na Wy-
dziale Finansów i Ubezpieczeń, napi-
sał pod kierunkiem prof. Haliny Hen-
zel pracę pod tytułem „Zabytki na pol-
skim rynku nieruchomości”. Obecnie
jest asystentem w Katedrze Inwestycji.
Nie dziwi więc, że wśród najbliższych
planów wymienia napisanie doktora-
tu. Interesuje się historią oraz nieru-
chomościami, szczególnie zabytkowy-
mi, aczkolwiek pasjonuje go także ho-
kej na lodzie. Ze studiów nadzwyczaj

nych pracowników i wraz z właścicie-
lem biura stara się jak najlepiej rozwi-
jać firmę. Jej hobby są sporty zimowe,
w szczególności narciarstwo. Uwielbia
także pracować z młodzieżą.

Jan Acedański ukończył studia na
Wydziale Ekonomii i Wydziale Zarzą-
dzania. Jednakże wyróżniono jego pra-
cę napisaną na pierwszym z nich, pod
kierunkiem dr hab. Roberta Toman-
ka. Tytuł tej pracy brzmiał: „Wykorzy-
stanie partnerstwa publiczno-prawne-
go w rozwoju sieci autostrad w Polsce”.
Laureat wyróżnienia RWTÜV Polska
jest aktualnie asystentem w Katedrze

Metod Statystyczno-Matematycznych
Ekonomii. Poniekąd jest to pokłosiem
zamiłowania do statystyki, które zaszcze-
pił w nim prof. Leon Dziembała. Jako
umysł ścisły, często grywa w szachy.

Przemysław Bregida w swojej pra-
cy zajął się strategią marketingową fir-
my usługowej, a opisał ją na przykła-
dzie Zakładu Budynków Miejskich Sp.
z o.o. w Bytomiu. Promotorem tej pra-
cy, obronionej na Wydziale Zarządza-
nia, była prof. Krystyna Śliwińska.
Obecnie Przemysław Bregida pracuje
w PKO BP jako administrator produk-
tów. Jednakże kontynuuje także swój
rozwój naukowy jako słuchacz studiów
doktoranckich. Również i on mile
wspomina wykłady ze statystyki – cho-
ciaż w tym przypadku sukces należy
przypisać dr Irenie Jędrysik. W wol-
nych chwilach interesuje się motory-
zacją i wspinaczkami górskimi.

RWTÜV PolskaRWTÜV PolskaRWTÜV PolskaRWTÜV PolskaRWTÜV Polska
wyróżniłwyróżniłwyróżniłwyróżniłwyróżnił
absolwentówabsolwentówabsolwentówabsolwentówabsolwentów
AkademiiAkademiiAkademiiAkademiiAkademii

RWTÜV PolskaRWTÜV PolskaRWTÜV PolskaRWTÜV PolskaRWTÜV Polska
wyróżniłwyróżniłwyróżniłwyróżniłwyróżnił
absolwentówabsolwentówabsolwentówabsolwentówabsolwentów
AkademiiAkademiiAkademiiAkademiiAkademii

mile wspomina wykład z podstaw pra-
wa prowadzony przez prof. Antonie-
go Witosza – zafascynowało go poczu-
cie humoru profesora oraz sposób,
w jaki mówił o praktycznych zastoso-
waniach przepisów prawa.

Anna Korek studiowała na Wydzia-
le Ekonomii, gdzie pod kierunkiem dr
Anny Adamus-Matuszyńskiej napisa-
ła pracę zatytułowaną „Społeczna od-
powiedzialność przedsiębiorstw – źró-
dła, doświadczenia, perspektywy”.

Z okresu studiów najlepiej wspomina
wyjazd do Portugalii, jako stypendyst-
ka programu Leonardo da Vinci. Do-
brze ocenia także wszystkie zajęcia
praktyczne związane z komunikacją, ja-
kie były realizowane w ramach specjal-
ności public relations. Obecnie szefuje
biuru doradztwa personalnego w Ka-
towicach. Buduje zespół zaangażowa-



13

WYDARZENIAWYDARZENIA

Polityka badań naukowychPolityka badań naukowychPolityka badań naukowychPolityka badań naukowychPolityka badań naukowych
wwwww Akademii Akademii Akademii Akademii Akademii

Polityka badań naukowychPolityka badań naukowychPolityka badań naukowychPolityka badań naukowychPolityka badań naukowych
w w w w w AkademiiAkademiiAkademiiAkademiiAkademii

Wprowadzając w temat spotkania prof. Krystyna Lisiec-
ka przedstawiła ramy organizacyjne i finansowe systemu ba-
dań naukowych w Polsce, szczególnie zaś zwróciła uwagę
na niedawne zmiany zasad finansowania nauki oraz rozwią-
zania na najbliższą przyszłość, w zakresie: projektów krajo-
wych i europejskich oraz innych prac badawczych. Jedno-

cześnie prorektor podkreśliła znaczenie prac badawczych
realizowanych na potrzeby gospodarki i finansowanych ze
źródeł zewnętrznych. Zachęciła nie tylko do pozyskiwania
zleceń na prace badawcze i eksperckie z otoczenia, ale tak-
że do budowania konsorcjów na rzecz wspólnej z innymi
organizacjami i firmami realizacji badań w ramach Krajo-
wego Programu Ramowego, Narodowego Programu Fore-
sight, 7. Programu Ramowego, Funduszy Strukturalnych
czy też Programu Konkurencyjności i Innowacyjności UE
(CIP).

Następnie gospodyni spotkania skupiła się na omówie-
niu założeń polityki naukowo-badawczej uczelni na naj-
bliższą kadencję. Wymieniła pięć zasad, jakie powinny przy-
świecać społeczności uczelnianej w zakresie badań. Są nimi:
– wysoka jakość badań naukowych,
– umiędzynarodowienie badań naukowych,
– współpraca z otoczeniem,
– komercjalizacja wyników badań,
– konkurowanie o środki finansowe.

Zdefiniowała również najważniejsze bieżące zadania,
wśród których wymieniła diagnozę potencjału naukowo-
badawczego w kontekście oceny parametrycznej, a także

Mateusz Gołba, także absolwent
Wydziału Zarządzania, swoją pracę za-
tytułowaną „Wdrażanie systemu zarzą-
dzania jakością a przewaga konkuren-
cyjna przedsiębiorstwa na przykładzie
przedsiębiorstwa EL-TEL Sp. z o.o.”
napisał pod kierunkiem prof. Krysty-
ny Lisieckiej. Na studiach najbardziej
podobały mu się zagadnienia związa-
ne z polityką gospodarczą, szczególnie
te wykładane przez prof. Andrzeja Bar-
teczka. Obecnie zarządza zespołem
w Cap Gemini Polska. Interesuje się
motoryzacją.

Marcin Baron

8 maja 2006 prorektor ds. nauki, prof. Krystyna Lisiecka zaprosiła kierowników katedr oraz innych jednostek organizacyj-
nych Akademii na spotkanie zatytułowane „Akademia Ekonomiczna w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej”.
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ocenę uwarunkowań wewnętrznych prowa-
dzenia badań. Podzieliła się także ze słucha-
czami dylematem, czy w Akademii powinno
się określić priorytetowe kierunki badań.

Najwięcej miejsca w swoim wystąpieniu
prof. Krystyna Lisiecka poświęciła wyznacz-
nikom polityki naukowo-badawczej Akade-
mii. Zdaniem prorektor są nimi: nowe po-
mysły, zasoby ludzkie i infrastruktura oraz
korzystne formy organizacyjne i nowe instru-
menty finansowe. Zachęcając do generowa-
nia nowych pomysłów, prorektor motywo-
wała do uczestniczenia w konsorcjach badaw-
czych, w realizowaniu projektów badawczych
we współpracy z dotychczasowymi i nowy-
mi partnerami naukowymi oraz biznesowy-
mi Akademii, aplikowania się o granty i pro-
jekty, a także otwierania się na realizowanie
usług naukowych i eksperckich dla MŚP.
Omawiając rolę zasobów ludzkich prof. Krystyna Lisiecka
zadeklarowała skupienie się na tworzeniu ścieżek kariery
dla młodych, utalentowanych naukowców oraz na promo-
waniu i wzmacnianiu mistrzostwa szkół naukowych. Pod-
kreśliła także, że proces badawczy musi być wsparty kom-
petentną i dobrze zorganizowaną administracją. Całość zaś
nie zadziała bez rewizji polityki kadrowej i systemów mo-
tywacyjnych dotyczących zarówno pracowników nauko-
wych, jak i administracji. Prorektor zachęciła także do kre-
owania nowych form organizacyjnych, takich jak zespoły
interdyscyplinarne i międzykatedralne, centra transferu
wiedzy do gospodarki, centra doskonałości, zespoły pro-
jektowe czy też konsorcja regionalne, krajowe i międzyna-
rodowe lub angażowanie się w rozwijanie firm w inkuba-
torach akademickich. Omawiając instrumenty finansowe
zwróciła z kolei szczególną uwagę na zagadnienia takie, jak
utworzenie funduszu wsparcia przygotowania projektów
badawczych, tzw. seed money, zmianę systemu wynagra-
dzania w pracach badawczych, zmianę systemu rozliczania

kosztów badań i pensum, a także weryfikację kryteriów
podziału środków na badania.

Podsumowując, prorektor wymieniła najważniejsze
wyzwania stojące przed uczelnią w zakresie nauki. Zaliczy-
ła do nich:
– przesunięcie punktu ciężkości na badania o charakterze

aplikacyjnym, zwiększenie zdolności komercjalizacji
wyników badań,

– opracowanie atrakcyjnej oferty badawczej i eksperckiej,
wspartej systemem informatycznym (CRM),

– prace na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego dy-
namizujące rozwój naukowy kadry,

– motywację i umiejętności konkurowania o fundusze ze-
wnętrzne,

– umiejętność budowania i utrzymywania współpracy
z partnerami w skali regionalnej, krajowej i międzyna-
rodowej,

– preferowanie przez pracowników prac badawczych na
rzecz otoczenia „pod szyldem” Akademii,

– utrzymanie równowagi między pracami naukowo-ba-
dawczymi i dydaktycznymi,

– sprawną komunikację międzykatedralną, międzywydzia-
łową oraz z otoczeniem,

– skuteczną promocję prac naukowo-badawczych oraz
współpracy z otoczeniem.

Uczestnicy spotkania, po krótkiej dyskusji, zadeklaro-
wali konsultacje przedstawionej propozycji w środowiskach
katedralnych oraz zgłoszenie uwag, wniosków i działań moż-
liwych do realizacji do rozważenia przez prorektor ds. nauki
oraz senacką komisję ds. badań naukowych.

Marcin Baron
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Kierownictwo naukowe sprawował prof. Andrzej Sta-
nisław Barczak, natomiast zespołem organizacyjnym kiero-
wał prof. Piotr Chrzan. Obrady odbywały się w sesjach ple-
narnych oraz w równoległych sesjach tematycznych. Pre-
zentowane referaty dotyczyły zagadnień rynków finanso-
wych i ubezpieczeniowych, wyceny instrumentów finanso-
wych i ubezpieczeniowych, a także optymalizacji strategii
inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem, modelowania pro-
cesów ryzyka oraz modelowania rynków finansowych. Nie
pominięto tematyki ekonometrii rynków finansowych
i ubezpieczeniowych, teorii gier, algorytmów genetycznych,
inteligentnych systemów wspomagania decyzji oraz syste-
mów ekspertowych w zarządzaniu finansami. Streszczenia
referatów dostępne są na stronie Katedry Matematyki Sto-
sowanej www.kms.ae.katowice.pl.

Cele konferencji to:
– umożliwienie wymiany myśli i doświad-

czeń z zakresu metod ilościowych na
gruncie nieustannie ewoluujących i sze-
roko rozumianych teorii rynków finan-
sowych,

– wskazanie współczesnych kierunków
rozwoju metod ilościowych stosowanych
w obszarze finansów i ubezpieczeń w Pol-
sce i na świecie,

– prezentacja teorii oraz praktyki metod
ilościowych w zarządzaniu ryzykiem po-
przez pryzmat konsolidujących się finan-
sów i ubezpieczeń.

Zdaniem uczestników konferencji, zosta-
ły one w pełni osiągnięte.

Tadeusz Czernik

W konferencji udział wzięło ok. 80 uczestników repre-
zentujących główne ośrodki naukowe Polski, między inny-
mi Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Uniwersytet
Szczeciński, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Aka-
demię Ekonomiczną w Poznaniu, Uniwersytet Gdański,
Uniwersytet Toruński, Politechnikę Warszawską, Politech-
nikę Wrocławską, Politechnikę Śląską, Szkołę Główną Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższą Szkołę Przed-
siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w War-
szawie, a także ośrodki naukowe z Austrii University of Ap-
plied Science BFI w Wiedniu, Ukrainy Kiev National Uni-
versity of Trade and Economics i Słowacji University of Zili-
na. Konferencja cieszyła się również dużym zainteresowa-
niem pracowników naszej Uczelni.

17-18 listopada 2005 roku w Ustroniu odbyła się kolejna konferencja z cyklu METODY: „Innowacje w finansach i ubezpiecze-
niach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne”, zorganizowana przez Katedrę Matematyki Stosowanej Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach.

Metody matematyczne,Metody matematyczne,Metody matematyczne,Metody matematyczne,Metody matematyczne,
ekonometryczne i informatyczneekonometryczne i informatyczneekonometryczne i informatyczneekonometryczne i informatyczneekonometryczne i informatyczne
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cielstwa Polskiego. Z nieskrywaną dumą informujemy, iż te
honorowe Odznaki przypadły w udziale znanym i niezwykle
cenionym członkom uczelnianej ZNP w osobach: prof. Lucyny
Frąckiewicz, prof. Józefy Kramer, Teresy Wronowej, prof.
Zbigniewa Messnera i prof. Teodora Kramera. Uhonorowa-
nie wszystkich wymienionych osób pozostaje dla naszej związ-
kowej organizacji najlepszym wyrazem przekonania, że działal-
ność związkowa może być symbolem dobrze pojmowanego
autorytetu.

Organizując spotkanie chcieliśmy także wyróżnić szczegól-
nie aktywnych i wieloletnich działaczy uczelnianej organizacji
ZNP, wśród których znaleźli się, m.in.: Małgorzata Barczyk,
Janina Blum, dr Lidia Gabryś, dr Danuta Mitręga, Irena Sze-
kieta i doc. Longin Leśniewski. Uhonorowaliśmy ponadto wielu
pracowników Akademii Ekonomicznej, których wsparcie,
a przede wszystkim zrozumienie dla naszych działań, czasem
trudnych, ale koniecznych, towarzyszy nam od wielu lat.

Część nieoficjalną spotkania wypełnił koncert Salonowej
Orkiestry Opery Śląskiej. Repertuar orkiestry oraz niezwykła
inwencja i humor jej kierownika Jana Knapika były doskona-
łym dopełnieniem atmosfery związkowego święta.

Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim
gościom i członkom ZNP, którzy zaszczycili spotkanie, doda-
jąc nam wiary, iż codzienna działalność Związku, jak i ta od-
świętna, jest i może być w następnych latach powodem naszej
satysfakcji.

Zarząd Uczelniany ZNP

Ogólnopolskie obchody 100-lecia ZNP, które miały miej-
sce w listopadzie 2005 roku, znalazły oddźwięk w wielu zakła-
dowych organizacjach związkowych. Także nasza uczelniana
organizacja ZNP postanowiła nadać tym obchodom uroczystą
oprawę, organizując spotkanie w lutym tego roku.

Obok członków naszej organizacji z przyjemnością odno-
towaliśmy obecność prof. Jerzego Gołuchowskiego, reprezen-
tującego życzliwe nam władze uczelni, oraz dr. Leszka Forna-
la, który kierując Komisją Zakładową NSZZ Solidarność wie-
lokrotnie dawał wyraz chęci współpracy i dialogu, jakie bez
wątpienia towarzyszą wzajemnym relacjom obu działających na
naszej uczelni Związków.

Pierwsza część spotkania, której otwarcie przypadło
w udziale przewodniczącej uczelnianej ZNP prof. Joannie
Żabińskiej, była okazją nie tylko przywitania szacownego gro-
na gości i członków naszego Związku, ale także zaprezentowa-
nia 100-letniej historii i syntetycznej oceny działalności ZNP.
W tej części spotkania wystąpił także przedstawiciel władz ZNP
i jednocześnie reprezentant Zakładowej Organizacji ZNP przy
Uniwersytecie Śląskim, doc. R. Więckowski. W swym przemó-
wieniu gość nawiązał do wielu sukcesów, ale także i słabości,
jakie odnotowała 100-letnia historia Związku, życząc nam
sprawnej i rzetelnej służby, która jest misją organizacji. Obec-
ność pana docenta i przemówienie do nas skierowane były ko-
lejny raz potwierdzeniem jego ogromnej życzliwości i wsparcia
dla naszej uczelnianej organizacji.

Szczególnie podniosłym momentem uroczystości było wrę-
czenie Odznak za 50-letnią przynależność do Związku Nauczy-
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Konferencja „Nowa ekonomia a społeczeństwo” jak
zwykle odbyła się w maju i jak zwykle w Nałęczowie, gro-
madząc ponad stu uczestników. W roku bieżącym zbiegła
się z jubileuszem 25-lecia Instytutu Socjologii i kształcenia
socjologicznego na lubelskiej Uczelni, stąd problematyka
społeczna dominowała. Organizatorzy zapewnili temu wy-
darzeniu specjalną otoczkę rocznicową, wspominając, gło-
sami najwyższych władz lubelskiego Uniwersytetu, jego
Wydziału Nauk Społecznych oraz świętującego Instytutu,
najistotniejsze osiągnięcia i najwybitniejszych uczonych w re-
aktywowanej i rozbudowywanej dziedzinie. Niemniej, jak
co roku, na nałęczowskie spotkanie ochoczo przybywali
reprezentanci innych profesji, zwłaszcza ekonomiści różnych
specjalności, ale także przedstawiciele nauk o zarządzaniu,
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filozofowie czy teologowie, a nawet inżynierowie, co
spowodowało, że zakres przedmiotowy ujmowany w re-
feratach był przeogromny, trudny do uporządkowania,
za to dzięki tematycznemu „rozstrzeleniu” – ciekawy.
Taki stan niesie z sobą niebezpieczeństwo nierównego
poziomu referatów, zbyt dużego braku spójności przed-
miotowej i ogólnego nieopanowania przedsięwzięcia
poprzez akceptację wszystkiego, co spływa, ale jak do-
tąd udało się z tego wyjąć obronną ręką. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie bliskiego i ważnego. Następstwem
takiego układu przedmiotowego jest zlot uczestników
reprezentujących większość uniwersytetów, wszystkie
akademii ekonomiczne, wybrane politechniki, niektó-
re akademie rolnicze i pedagogiczne oraz liczne szkoły
niepubliczne. Goście zagraniczni reprezentowali kraje
sąsiedzkie (w tym roku uczelnie Łotwy, Gruzji, Litwy,
Ukrainy, Czech, Białorusi i Rosji; rosyjski był drugim
językiem obrad). Stworzono płaszczyznę interdyscypli-
narnej wymiany poglądów i doświadczeń, wypracowa-
nych stanowisk i osiągnięć, co wszak wydaje się jed-
nym z warunków poznania ponowoczesnej rzeczywi-
stości. Wiele w tym zasług prof. Sławomira Partyckie-
go, „ducha sprawczego” Konferencji od samych jej po-
czątków.

Problem tytułowy „Nowa ekonomia a społeczeństwo” był
podejmowany, rozpoznawany – przy czym znacznie więcej było
diagnoz natury socjologicznej – prezentowany w wielu wystą-
pieniach (referaty zostały wydane w 2 opasłych tomach, liczą-
cych łącznie 1076 stron). Nie sposób ich krótko omówić, tym
bardziej, że wszystkie one i tak były wydawniczym skrótem.
Dla ich posiadaczy mogą jednak stanowić dobrą inspirację czy
dłuższą lekturę. Jednak zastrzegając mocno subiektywne kryte-
rium selekcji, by dać wyobrażenie o całości, wybrane treści kon-
ferencyjne należy poruszyć. Szczególnie jeżeli chodzi o wskazy-
wanie na „twarde” czynniki zachodzących aktualnie przemian
globalnych. Nie byłoby bez nich nowej ekonomii, stanowiącej
fundament głębokich przeobrażeń społecznych. Między inny-
mi o powstawaniu i charakterystyce e-społeczeństwa mówił prof.
Lech Zacher (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. L. Koźmińskiego), wyrokując o dziejącej się właśnie prze-
mianie tradycyjnego społeczeństwa więzi w społeczeństwo kon-
taktów, będące konsekwencją przestawiania się na gospodarkę
sieciową. Metamorfoza mediów jako podstawy społeczeństwa
informacyjnego była przedmiotem wystąpienia prof. Stanisła-
wa Jędrzejewskiego (KUL). Wiedza niejawna i jej rola w go-
spodarce sieciowej stanowiła treść referatu prof. Kazimierza
Perechudy (AE Wrocław). Technologie wirtualne w zarządza-
niu projektami, ilustrowane interesującymi przykładami, przed-
stawił prof. Leszek Kiełtyka ze współpracownikami z Politech-
niki Częstochowskiej. Autorzy przy okazji zgodnie, choć każdy
we własnym zakresie, zwracali uwagę na zacofanie Polski w roz-
wiązaniach systemowych infrastruktury sieciowej. Przywołać
też trzeba osadzony na danych statystycznych rodzaj raportu
o stanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce dr Edyty
Dworak (Uniwersytet Łódzki) i dr Ewy Kulińskiej-Sadłochy
(AE Poznań), sporządzony według kryteriów powszechnie przy-
jętych (udział sfery usług w zatrudnieniu i PKB, udział inwesty-
cji w wiedzę i software, udział nowoczesnych technologii w pro-

cesach produkcji). Warto sięgnąć do tego omówienia. Nie trze-
ba dodawać, że mnóstwo interesujących treści przewijało się
w licznych referatach prezentowanych tak na sesjach plenar-
nych, jak w obradach sekcyjnych.

Do dwóch jeszcze z dużej liczby wystąpień referatowych
koniecznie trzeba sięgnąć, mimo że stricte nie wychodziły od
innowacyjności gospodarki sieciowej. Obydwa dyskutowały
kontekst globalizacji. W pierwszym prof. Witold Morawski (so-
cjolog z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
L. Koźmińskiego) zajął się palącymi zagadnieniami globalizacji
i nierówności społecznych. Rozpoczął od przypomnienia tezy
Zygmunta Baumana, że obecną rzeczywistość wyróżnia i cha-
rakteryzuje twórczy chaos, który poprzez produkcję niepew-
ności pozwala umiejętnie społeczeństwa kontrolować. Niepew-
ność jest bowiem znakomitym instrumentem kontroli, zarazem
trudno się jej ze względu na paraliżujące oddziaływanie prze-
ciwstawiać. Nie należy spodziewać się zmiany tego stanu rze-
czy, jakiekolwiek by interpretacje zjawiska globalizacji, czy bar-
dziej liberalne czy bardziej konserwatywne, przeprowadzać.
Z umiarkowanym sceptycyzmem, przy dalszej dominacji para-
dygmatu neoliberalnego, prognozował niewielkie możliwości
eliminacji narastających nierówności. Z kolei prof. Zdzisław
Zagórski z Uniwersytetu Wrocławskiego wskazywał na poten-
cjalne zagrożenia dla społeczeństw transformacji postkomuni-
stycznych w sieciach globalizacji. Walczące na dwa fronty, z dzie-
dzictwem przeszłości i wyzwaniem globalizacyjnym, społeczeń-
stwa te znalazły się w trudnym położeniu. Poza tym, jako jeden
z nielicznych omawiał łącznie problemy społeczeństw, których
przedstawiciele byli obecni na sali obrad. By zamknąć spek-
trum rozważań głównych, trzeba może zauważyć, że jakkol-
wiek problem nowej ekonomii podejmowany był przez zna-
nych reprezentantów środowiska naukowego KUL, to treści
pojawiające się w niektórych przynajmniej wystąpieniach, ukła-
dały się w rodzaj imperatywu nakazującego postrzegać nową
ekonomię jako ekonomię opartą na nauczaniu społecznym Jana
Pawła II.
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Czas najwyższy przekazać informację o stosunkowo licznej
delegacji pracowników naszej Akademii. Niewątpliwie honoru
uczelni bronił prof. Stanisław Swadźba, występujący w pierw-
szej sesji plenarnej, tradycyjnie odbywającej się w reprezenta-
cyjnej Sali Pałacu Małachowskich, zabytkowego obiektu zloka-
lizowanego w samym środku zdrojowego parku (w ubiegłym
roku czyniła to prof. Urszula Zagóra-Jonszta). Prelegent oma-
wiał kontrowersje narosłe wokół amerykańskiego i europejskie-
go modelu gospodarczego, próbując wyniki analizy porównaw-
czej odnieść do dalszej ewolucji tych systemów w kierunku no-
wej ekonomii. Rozkład akcentów, jakim opatrzył referat, kształ-
tował się wyjątkowo ostrożnie. W sensie gospodarczym roz-
wiązania amerykańskie widział jako bardziej efektywne, ale
Europa dorobiła się wyższego poziomu radzenia sobie w spra-
wach społecznych. Gdzieś w tle wystąpienia kryła się łagodna
sugestia, by w polskich poszukiwaniach dróg rozwoju ekono-
micznego kierować się obydwoma tymi aspektami, jakby na
przekór powiedzeniu, że nie można zarazem ciastko mieć i je
zjeść. Zdaje się bowiem, że amerykański i europejski model
gospodarczy cechują się tendencjami o kierunkach rozbieżnych.
W niczym nie umniejsza to przekonującej konstrukcji referatu,
będącego potrzebnym dopełnieniem rozważań o identyfikowa-
niu nowego statusu wiedzy o gospodarowaniu w realiach re-
wolucji informacyjnej.

Wiele zdecydowania wykazała natomiast dr Joanna Czech-
-Rogosz w próbie identyfikacji relacji pomiędzy społeczną go-
spodarką rynkową a nową ekonomią. W intensywnej dyskusji,
jaką wywołało chwytliwe hasło społecznej gospodarki rynko-
wej, w sposób bezkompromisowy wytykała nadużycia interpre-

tacyjne i obnażała mity nieuzasadnionych oczekiwań z tym –
istniejącym głównie w imaginacji potocznej – programem zwią-
zanych. Młoda doktor z Katedry Ekonomii urasta do rangi nie-
kwestionowanego specjalisty w zakresie ewoluującej gospodar-
ki niemieckiej od jej stanu powojennego i statusu „ordoliberal-
nego” poczynając, na próbach reform aktualnych kończąc. Była
także grupa pracowników Katedry Polityki Społecznej i Go-
spodarczej, prezentujących propozycje dokonanych rozpoznań
badanej tkanki społecznej w poszczególnych grupach roboczych.
Mgr Sylwia Słupik sięgnęła do istotnej roli e-learningu w two-
rzeniu społeczeństwa informacyjnego, a dr Grzegorz Węgrzyn
zajął się telepracą, naświetlając zjawisko z punktu widzenia ak-
tywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, konkludując
zgoła sceptycznie odnośnie do nadziei w nim pokładanych.
Pozostając niejako w tym samym nurcie, choć w innej sekcji, dr
Wiesław Koczur ustosunkował się do zatrudnienia socjalnego
jako formy aktywizacji zawodowej osób społecznie wykluczo-
nych. Wreszcie dr Arkadiusz Przybyłka przyjechał z trudnym
zadaniem przekonania słuchaczy, że w restrukturyzacji górnic-
twa zawarty jest przejaw innowacyjności gospodarki w woje-
wództwie śląskim. Dobrze, że taki temat stanął na forum ma-
łym, ale ogólnopolskim. Niżej podpisany, prowadząc obrady
sekcji roboczej czwartej, przedłożył koncepcję systemowego
zarządzania organizacjami jako entelechię modernizmu w tej
dziedzinie, pytając – jak się okazało – retorycznie, czy taki sam
status tej wielkiej metateorii pozostanie w epoce postmoderni-
stycznej. Na tym nie koniec. Godzi się bowiem zaznaczyć, że
kilku dalszych pracowników Akademii przedstawiło swoje re-
feraty pod szyldem innych uczelni.

Alojzy Czech

Projekt „Interregional Entrepreneurial Teams” (E-teams), realizowany w dziewięciu krajach Europy pod przewodnictwem
zespołu regionalistów z Akademii Ekonomicznej w Katowicach w ramach inicjatywy Unii Europejskiej INTERREG IIIC, został
wybrany jako europejski „dobry przykład” zarządzania projektem współpracy międzyregionalnej.

Projekt E-teams, którego rozwój można cyklicznie śledzić
na łamach „AE Forum”, wspiera tworzenie i ulepszanie syste-
mu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w regionach.
W tym celu angażuje przedstawicieli władz publicznych, insty-
tucji otoczenia biznesu oraz właścicieli i menedżerów firm z na-
stępujących regionów Unii Europejskiej:
– województwa śląskiego w Polsce,
– Sztokholmu w Szwecji,
– Kłajpedy na Litwie,
– Centro w Portugalii,
– Krety w Grecji,
– Saksonii w Niemczech,

– West Midlands w Wielkiej Brytanii,
– Katalonii w Hiszpanii,
– Pohjois-Suomi w Finlandii.

Dzięki międzyregionalnej wymianie doświadczeń oraz ak-
tywnemu udziałowi małych i średnich przedsiębiorstw, w ra-
mach projektu trwają prace nad opracowaniem nowych roz-
wiązań w systemie wsparcia MŚP. W szczególności skupią się
one na problematyce innowacyjności, internacjonalizacji MŚP,
dostępu do Jednolitego Rynku Europejskiego oraz wykorzy-
stywania korzyści płynących z funkcjonowania w sieciach go-
spodarczych opartych na wiedzy.
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Baron, Koordynator Projektu E-Teams. „To spotkanie dało
nam doskonałe spojrzenie na to, co dzieje się w innych projek-
tach. W ciągu dwóch dni intensywnych prac skupialiśmy się
na wymianie doświadczeń, uczeniu się jeden od drugiego oraz

prezentowaniu przydatnych narzędzi stosowanych przez nas
w codziennej pracy. Powinniśmy doceniać nawet najprostsze
narzędzia – wszyscy uczestnicy byli zdziwieni, jak łatwo nie-
które proste rozwiązania mogą być przeniesione do innych pro-
jektów. I te proste rozwiązania zazwyczaj w znaczący sposób
wpływają na dobre zarządzanie projektem.”

Rozmowy w grupie kilku koordynatorów projektów nie
były jedynym celem spotkania w Brukseli. Przede wszystkim,
na podstawie zebranych „dobrych przykładów”, przygotowa-
ne zostanie kompendium dla obecnych i przyszłych prowa-
dzących projekty. Podręcznik zarządzania projektem między-
regionalnym, jaki ma powstać, sprecyzuje najistotniejsze za-
gadnienia praktyczne oraz będzie zawierał wskazówki gotowe
do wykorzystania w planowaniu i realizacji własnego projektu
unijnego. Już wkrótce zarówno papierowa, jak i elektroniczna
wersja przewodnika dostępne będą na stronach internetowych
Inicjatywy INTERREG.

Aleksandra Gojna

Zimą 2006 roku, na zlecenie unijnej agendy zarządzającej
Inicjatywą INTERREG, działająca w Londynie i Brukseli gru-
pa doradcza przeprowadziła badania dotyczące dobrych przy-
kładów w zarządzaniu projektem w ramach INTERREGu.
Ogólnym celem tych analiz było wyszukanie najlepiej zarzą-
dzanych projektów finansowanych ze środków INTERREGu
w całej UE i opisanie ich doświadczeń. Przeprowadzone bada-
nie miało na celu dostarczenie dokładnej analizy różnorod-
nych etapów cyklu zarządzania projektem, mianowicie:
– planowania projektu i budowania konsorcjum projektowe-

go,
– realizacji projektu,
– finalizacji projektu i upowszechniania jego wyników.

Dla celów badania wybrano próbkę 120 wysoko ocenia-
nych projektów finansowanych przez INTERREG. Następnie
przeprowadzono dokładne badanie ankietowe każdego z wy-
branych projektów. Po nim nastąpiły wywiady telefoniczne z 60
koordynatorami projektów wybranymi na podstawie wyników
ankiet. Wreszcie dokonano wyboru wąskiej grupy projektów
do dalszej analizy.

Projekt Interregional Entrepreneurial Teams (E-Teams) nie
tylko został wybrany do badania, ale z sukcesem przeszedł
wszystkie etapy selekcji. Dlatego też przedstawiciel projektu
został zaproszony na specjalne warsztaty w Brukseli. „Spotka-
liśmy się w kręgu około 10 koordynatorów projektów, pocho-
dzących z różnych regionów Europy oraz realizowanych w ra-
mach różnych komponentów INTERREGu” mówi Marcin
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26-28 kwietnia bieżącego roku w Akademii odbyła się Wystawa
Książki Zagranicznej, zorganizowana przez Bibliotekę Główną
Uczelni we współpracy z firmą International Publishing Service
Sp. z.o.o. (IPS). Zaprezentowano na niej około 300 anglojęzycz-
nych monografii z dziedziny ekonomii, które ukazały się na świa-
towym rynku książki w ostatnich dwóch latach. Celem ekspozy-
cji było zapoznanie pracowników naukowych i studentów Aka-
demii z zagranicznymi nowościami oraz zakupienie wybranych
pozycji do zbiorów Biblioteki uczelnianej. Z bogatej oferty wy-
brano w sumie 85 książek, spośród których 35 trafiło do Biblio-
teki Głównej, a 50 do Bibliotek Katedralnych.

Uroczystość otwarcia wystawy była też dla jej organizato-
rów okazją do przywołania bogatych tradycji, jakie w Polsce
i na świecie niesie ze sobą kult książki. Nie bez przyczyny wspo-
mniana impreza odbyła się właśnie w kwietniu. W 23 dniu tego
miesiąca przypada bowiem święto mało może znane, ale jakże
istotne – Dzień Książki.

Idea Dnia Książki zrodziła się w Katalonii. W 1926 roku
wydawca z Walencji, Vincente Clavel Andrés, wystąpił z inicja-
tywą zorganizowania święta promującego czytelnictwo. W 1930
roku Dzień Książki był już w Hiszpanii oficjalnym świętem,
a od 1964 roku obchodziły go wszystkie kraje hiszpańskoję-
zyczne. W 1995 roku organizacja UNESCO ogłosiła 23 kwiet-
nia świętem międzynarodowym, zmieniając jego nazwę na Mię-
dzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich (World Book
and Copyright Day). Działania podejmowane w tym dniu mają
na celu promocję czytelnictwa i edytorstwa oraz upowszech-
nianie ochrony praw autorskich. Wybór daty podyktowany jest
faktem, ze 23 kwietnia to dzień narodzin lub śmierci licznych
poetów i pisarzy, m.in. Miguela de Cervantesa, Williama Sha-
kespeare’a, Garcilasa de la Vegi (zwanego El Inca), Maurice’a
Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova. W Katalo-
nii Dzień Książki zbiega się z dniem patrona tego regionu, św. Je-
rzego, i jest wyjątkowo uroczyście obchodzony. Według trady-
cji, tego dnia dawniej obdarowywano tam kobiety czerwonymi
różami, symbolizującymi krew smoka pokonanego przez św. Je-
rzego. Potem – w zamian – kobiety zaczęły dawać swym mę-
żom i narzeczonym podarunki książkowe. Uwspółcześnionym
wariantem tego zwyczaju jest dołączanie czerwonej róży do
każdej kupionej w tym dniu książki.

W Polsce tradycja uroczystości związanych z książką i czy-
telnictwem sięga dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to
organizowano okresowo Święto Książki. Po wojnie, w 1946
roku, obchodzono po raz pierwszy 1-3 maja Święto Oświaty,
które przekształciło się potem w Dni Oświaty, Książki i Prasy.

Do stałych atrakcji tych dni należały kiermasze książki, stoiska
uliczne, sprzedaż wędrowna (tzw. bibliobusy księgarskie), wy-
stawy okolicznościowe, spotkania z pisarzami i konkursy czy-
telnicze. Obecnie świętuje się wspomniany już Międzynarodo-
wy Dzień Książki i Praw Autorskich. W całym kraju odbywają
się imprezy mające na celu pogłębianie wiedzy o książce i za-
chęcanie do oddawania się przyjemności czytania. Głównym
organizatorem obchodów jest Polska Izba Książki. Warto przy
okazji zauważyć, ze w Polsce wiosna szczególnie obfituje w im-
prezy promujące zarówno książkę, jak i związane z nią instytu-
cje i zawody. W maju od 1955 roku organizowane są w War-
szawie coroczne Międzynarodowe Targi Książki, najbardziej
znaczące spotkania wydawców, autorów i czytelników książek
w Europie Środkowowschodniej. W tym roku odbyły się one
18-21 maja i zgromadziły około 540 wystawców z 27 krajów,
m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Kanady,
Litwy, Łotwy, Rosji, Szwecji, Tajwanu, Ukrainy, USA, Węgier,
Niemiec i Polski. Gościem honorowym Targów byli Niemcy,
z których przybyło na imprezę ponad 80 wystawców i 18 auto-
rów książek, m.in. Günter Grass. Na marginesie warto wspo-
mnieć, że idea targów książki zrodziła się właśnie w Niemczech.
Pierwszą imprezę tego typu zorganizowano w 1473 roku we
Frankfurcie nad Menem, w czasie odbywającego się tam ogól-
nego jarmarku.

Również w maju obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bi-
bliotek. Świętowano go po raz pierwszy w 1961 roku w ra-
mach Dni Oświaty, Książki i Prasy i po dłuższej przerwie po-
nownie wprowadzono do kalendarza działalności placówek
kulturalnych w 1994 roku, wybierając 8 maja. Inicjatorem święta
jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Dzień ten sprzyja
promocji placówek bibliotecznych, eksponując ich funkcje edu-
kacyjne, informacyjne, kulturowe i społeczne. Stanowi okazję



21

WYDARZENIAWYDARZENIA

Transfer doświadczeńTransfer doświadczeńTransfer doświadczeńTransfer doświadczeńTransfer doświadczeń
w zakresie rewitalizacjiw zakresie rewitalizacjiw zakresie rewitalizacjiw zakresie rewitalizacjiw zakresie rewitalizacji

terenów poprzemysłowychterenów poprzemysłowychterenów poprzemysłowychterenów poprzemysłowychterenów poprzemysłowych

do refleksji nad dokonania-
mi i problemami współcze-
snych bibliotekarzy oraz do
spotkań integrujących bi-
bliotekarskie środowisko.
Ostatnio zrodziło się tyle
inicjatyw związanych z ob-
chodami tego święta, że
Dzień zaczął się przekształ-
cać w Tydzień Bibliotek,
obejmujący dni od 8 do 15
maja.

Nie tylko biblioteka-
rze, ale i drukarze ob-
chodzą w maju swoje świę-
to. Jest to Dzień Drukarza,
ustanowiony w październi-
ku 1945 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Związku Zawodo-
wego Drukarzy w Gnieźnie. Początkowo przypadał na każdą
ostatnią niedzielę maja, później jednak ustalono stałą datę –
29 maja. Jego celem jest propagowanie bogatych tradycji dru-
karstwa, umacnianie solidarności zawodowej i eksponowanie
dokonań współczesnych drukarzy. Na ten dzień przewidziany
jest m.in. oparty na tradycyjnym scenariuszu symboliczny chrzest
młodych adeptów sztuki drukarskiej, mający zaszczepić w nich
szacunek do zawodu i zasady rzetelnej pracy. Organizowane są
też otwarte imprezy, na których pokazuje się tradycyjne i no-
woczesne techniki drukarskie, przybliża sylwetki zasłużonych
drukarzy i stwarza okazję do integracji środowisk drukarskich
z lokalnymi społecznościami.

Dla dopełnienia informacji o świętach związanych z książką
można jeszcze dodać, że na 10 sierpnia przypada dzień patrona
bibliotekarzy – św. Wawrzyńca. Pochodził on z Hiszpanii i żył
w III w.n.e. Ówczesny papież Sykstus II wyświęcił go na diako-

na i powierzył mu zarządza-
nie kościelnym majątkiem.
Prawdopodobnie św. Waw-
rzyniec sprawował pieczę
również nad papieską bi-
blioteką i stąd idea uczynie-
nia go patronem biblioteka-
rzy. Nawiasem mówiąc, jest
on także patronem pieka-
rzy, uczniów, studentów,
kucharzy, administratorów,
piwowarów, oberżystów,
praczek, prasowaczek, ry-
marzy, szklarzy, wypalaczy
szkła i pszczelarzy, co za-
pewne wiąże się z pracami,
nad którymi czuwał jako za-
rządca majątku papieskiego.

Z woli cesarza św. Wawrzyniec troszczył się jeszcze o biednych
i poszkodowanych, jest też więc patronem ludzi ubogich i do-
tkniętych różnymi chorobami. Za panowania cesarza Waleria-
na (253-260) nasiliło się prześladowanie Kościoła. Kiedy aresz-
towano papieża, św. Wawrzyniec dobrowolnie udał się z nim
do więzienia i zmarł zadręczony torturami 10 sierpnia 258 roku.
Obchody rocznicy jego śmierci mają w środowisku bibliotekar-
skim charakter religijny, ale nie tylko. Są także okazją do spo-
tkań i wymiany myśli.

Jak widać, przerzucanie kart kalendarza pozwala natrafić
na sporo dni naznaczonych książką. W dobie malejącego zain-
teresowania czytaniem, szczególnie ze strony młodych ludzi,
fakt istnienia takich dni, w których wiele się mówi o potędze
słowa drukowanego i zaprasza do miejsc, gdzie można je zna-
leźć, ma niebagatelne znaczenie.

Janina Otrębska

20-26 marca odbyła się wizyta studialna Koła Naukowe-
go LIDER w Saint-Étienne. Została ona przygotowana przez:
Akademię Ekonomiczną w Katowicach, którą reprezentowali
dr. hab. inż. Henryk Brandenburg i dr. Adam Drobniak, Urząd

Miasta Katowice – Katarzyna Staś i Agnieszka Hajduk, Asso-
ciation Saint-Étienne Metropole-Katowice – Alicja Tardy oraz
Dom Saint-Étienne w Katowicach – Robert Pyka.

Pomysł wyjazdu do Francji zrodził się jeszcze w paździer-
niku 2005 roku, kiedy to studenci AE specjalności gospodarka
miejska i regionalna, działający w Kole Naukowym LIDER,
zaangażowali się w projekt „3xNoweMiasto” zainicjowany
przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta w Katowicach (szerzej
pisaliśmy o tym w XVI numerze „AE Forum”). Wybór Francji,

Wizyta studialna Koła Naukowego LIDER
Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych
w Saint-Étienne

Transfer doświadczeńTransfer doświadczeńTransfer doświadczeńTransfer doświadczeńTransfer doświadczeń
w zakresie rewitalizacjiw zakresie rewitalizacjiw zakresie rewitalizacjiw zakresie rewitalizacjiw zakresie rewitalizacji
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w szczególności Metropolii Saint-Étienne, wynikał z proble-
matyki rewitalizacji i rekonwersji przemysłowej, która obec-
nie dokonuje się w Aglomeracji Górnośląskiej, a która to pro-
blematyka już od ponad 30 lat jest przedmiotem działań roz-
wojowych Francuzów. Region Stéphanoise począwszy od lat
70. borykał się między innymi z restrukturyzacją przemysłu
górniczego oraz stalowego, zanieczyszczeniem środowiska,
ujemnym saldem migracji, wzrostem poziomu bezrobocia. To
problemy, które są obecnie przedmiotem wyzwań rozwojo-
wych miast Aglomeracji Górnośląskiej. Doświadczenia fran-
cuskie stanowić mogą interesujące źródło wiedzy, inspiracji oraz
wymiany poglądów w zakresie kreowania projektów rozwoju
lokalnego i regionalnego, szczególnie jeśli zauważyć, iż ostat-
nią kopalnię węgla kamiennego zamknięto w Saint-Étienne
w 1980 roku. Podobieństwo problematyki restrukturyzacji i re-
konwersji przemysłowej pomiędzy Aglomeracją Górnośląską
i Metropolią Saint-Étienne, poza wymiarem branżowym, wią-
że się również z aspektem przestrzennym. Podobnie jak Aglo-
meracja Górnośląska, Metropolia Saint-Étienne stanowi ob-
szar silnie zurbanizowany składający się z wielu miast ościen-
nych, których granice zacierają się w intensywnie zabudowa-
nej przestrzeni.

Z punktu widzenia zaangażowania studentów Koła Na-
ukowego LIDER w projekt „3xNoweMiasto”, interesujące były
doświadczenia francuskie w dziedzinie rewitalizacji terenów
poprzemysłowych, w szczególności po zlikwidowanych zakła-
dach górniczych lub innego typu przedsiębiorstwach przemy-
słu ciężkiego, którym w wyniku procesów rozwojowych nada-
no nowe funkcje. Cele, którym służyła wizyta studialna były
następujące:
– zapoznanie się z przykładami udanych przedsięwzięć, jakie

posiadają merostwa oraz francuskie instytucje rozwoju lo-
kalnego i regionalnego w realizacji projektów odnowy na
terenach poprzemysłowych i zdegradowanych,

– rozpoznanie procedur identyfikacji i planowania rozwią-
zań w zakresie projektów rewitalizacji terenów poprzemy-
słowych służących odnowie miejskiej,

– identyfikacja podmiotowych aspektów zrealizowanych pro-
jektów między innymi poprzez włączenie podmiotów sek-
tora biznesu i społeczności lokalnej w proces rewitalizacji,

– zapoznanie się z mechanizmami finansowania w zakresie
realizacji projektów rewitalizacji.

Bezpośrednią opiekę organizacyjną, w tym dobór zakresu
programu wizyty studialnej, sprawowała Alicja Tardy, szefują-
ca l’Association Saint-Étienne Metropole Katowice – ASEM-
KA). Wizyta studialna w Saint-Étienne rozpoczęła się w od
spotkania w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej, gdzie
odbyło się oficjalne przywitanie uczestników wizyty, a także
zaprezentowany został szczegółowy program pobytu.

Drugi dzień rozpoczął się od oficjalnego spotkania w Me-
rostwie Saint-Étienne, gdzie studenci Akademii zostali przywi-
tani przez dyrektora ds. współpracy międzynarodowej, Jeana
Francois Pascala. Zaprezentował on ogólną charakterystykę
społeczno-gospodarczą oraz geograficzną miasta w perspekty-
wie przeprowadzonych procesów restrukturyzacji oraz nakre-
ślił współczesne uwarunkowania geopolityczne rozwoju Me-
tropolii Saint-Étienne, zlokalizowanej w układzie trzech silnych
aglomeracji europejskich, tj. Barcelony, Mediolanu oraz Mo-
nachium. W swoim wystąpieniu podkreślił także historyczny
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kontekst przemysłowego rozwoju miasta związany z tradycja-
mi górniczymi i hutniczymi. Zdaniem Jeana Francois Pascala,
jednym z kluczowych czynników sukcesu dla procesu prze-
kształcenia regionu o tradycjach przemysłowych związanych
z górnictwem węgla kamiennego w nowoczesną aglomerację
jest jakość kapitału ludzkiego rozumiana poprzez odpowiedni
poziom oraz specjalizacje w zakresie wykształcenia. W przy-
padku terenów zurbanizowanych, jakimi są Metropolia Saint-
Étienne oraz Aglomeracja Górnośląska, istotnego znaczenia
nabiera także współpraca miast wchodzących w skład aglome-
racji w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł UE oraz inwestorów
zewnętrznych. Przełamanie relacji konkurencyjnych pomiędzy
miastami aglomeracji umożliwia wspólne występowanie z pro-
jektami rozwojowymi oraz ułatwia zainteresowanie partnerów
biznesowych potencjalnymi ofertami inwestycyjnymi. W przy-
padku Francji, przełamanie relacji konkurencyjnych pomiędzy
miastami aglomeracji stało się możliwe poprzez wprowadze-
nie regulacji prawnych umożliwiających tworzenie tzw. me-
tropolii, jako instytucji o osobowości prawnej, których zada-
nia związane są z kreowaniem wspólnych funkcji dla miast two-

rzących aglomerację (np. przyciąganie inwestorów zewnętrz-
nych, tworzenie profilu gospodarczego, promocja, ochrona śro-
dowiska, budowa urządzeń i systemów komunikacji i trans-
portu). Następnie głos zabrała Laurence Mayer (Charge de
Mission Relations Internationales, Ecole Nationale Superieure
de Securite Sociale), która nawiązała do kontekstu społeczne-
go procesów restrukturyzacji i odnowy miejskiej. Spotkanie
zakończyło się oficjalnym aperitifem oraz obiadem ufundowa-
nym przez Merostwo Saint-Étienne. Poza przedstawicielami
merostwa, w obiedzie uczestniczył Gilles Michelou, architekt
odpowiedzialny za realizację projektu „Pôle Optique”, tj. prze-
budowy dawnej dzielnicy przemysłowej poprzez utworzenie
parku technologicznego oraz wprowadzenie zabudowy miesz-
kaniowej. Gilles Michelou oprowadził następnie studentów po
miejscu realizacji projektu oraz zaprezentował plany docelo-
wego zagospodarowania terenu.

21 marca odbyła się także wizyta w „Cité des Entreprises”
działającym wspólnie z AFIL (Association Formation Industrie

de Loarie). Prezentacja działalności tej instytucji została doko-
nana przez jej dyrektora – Didiera Bornarda, który zaznaczył,
że Cité to przede wszystkim podmiot działający na rzecz re-
konwersji przemysłowej Metropolii Saint-Étienne poprzez
wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w dziedzinie: nauczania
(obecnie prowadzone kierunki to między innymi technologie
przemysłowe, metalurgia, informatyka, wspieranie zarządza-
nia, jakość produkcji, zasoby ludzkie) oraz technologii. Ze
względu na profil prowadzonej działalności, Cité podzielone
jest na następujące strefy usług dla przedsiębiorstw: biegun
zarządzania, biegun komunikacji, biegun nauki, biegun tech-
nologii. Usługi edukacyjne Cité oferowane są młodzieży koń-
czącej edukację na poziomie szkoły średniej, a także osobom
dorosłym podlegającym przekwalifikowaniom zawodowym
z możliwością kontynuacji studiów na I poziomie studiów za-
wodowych (licencjat). Dzień zakończył się oficjalną kolacją
z udziałem przedstawicieli ASEMKA, Cité des Entreprise oraz
AFIL.

Kolejny dzień w Saint-Étienne rozpoczął się od wizyty
w Agencji Urbanistycznej Regionu Stéphanoise (l’Agence
d’Urbanisme de la Région Stéphanoise – EPURES) reprezento-
wanej przez Simone Duplan oraz Catherine Ruyant. EPURES
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to instytucja zajmująca się problematyką zagospodarowania
przestrzennego miast, aglomeracji oraz regionów. We Francji
funkcjonują 44 jednostki tego rodzaju zlokalizowane na tere-
nach zurbanizowanych. Organizacje typu EPURES mają status

stowarzyszenia non-profit, w których udziałowcami najczęściej
są przedstawiciele: władzy krajowej, władz lokalnych, władz
metropolii, izb handlowych, organizacji społecznych. Zakres
działalności EPURES obejmuje najczęściej przygotowanie pro-
jektów zagospodarowania przestrzennego, planowanie projek-
tów urbanistycznych, planowanie projektów rozwoju społecz-
nego i środowiskowego. EPURES, działająca w Saint-Étienne,
została założona w 1967 roku i jej zaangażowanie w proces
rekonwersji przemysłowej, w tym rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych, obejmowało głównie fazę planowania procesów
restrukturyzacji poprzez przygotowanie: miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla miast tworzących Me-
tropolię Saint-Étienne, lokalnych programów mieszkaniowych,
programów odnowy urbanistycznej, programów socjalnych,
programów odnowy dworców kolejowych i punktów przesiad-
kowych, programów zachęcających do korzystania z transpor-
tu miejskiego (w tym wprowadzenia jednego biletu na wszyst-
kie środki transportu publicznego wraz z opłatami za parking),
programów rozwiązujących dysfunkcjonalność systemów trans-

portowych. Ciekawym punktem programu była wizyta na te-
renie projektu rewitalizacji dworca Châteaucreux (główny
dworzec w Saint-Étienne). Oprowadzającym po placu budo-
wy był Alain Chaussinaud, reprezentujący Wydział Urbani-
styczny Merostwa Saint-Étienne. Poza działaniami o charakte-
rze modernizacyjnym budynku dworca, projekt rewitalizacji
zakłada kompleksową przebudowę jego otoczenia poprzez
bezpośrednie połączenie z rozbudowaną siecią tramwajową oraz
stworzenie terenów o funkcjach usługowo-rekreacyjnych. Roz-
wiązanie to w konsekwencji pozwala na minimalizację ruchu
prywatnych samochodów i zachęca do korzystania z publicz-
nych środków transportu. Węzeł przesiadkowy został zaplano-
wany w ten sposób, że torowiska tramwajowe zostały przysto-
sowane do obsługi pociągów TGV bez konieczności przemiesz-
czania się pasażerów. Pierwsza część dnia zakończyła się obia-
dem, w którym, poza przedstawicielami Merostwa Saint-Étien-
ne uczestniczyła Konsul Generalny RP w Lyonie Ewa Słaby.

W godzinach popołudniowych odbyła się podróż studyj-
na z uczestnictwem prof. René Commere po miastach Metro-
polii Saint-Étienne (Ricamarie, Chambon-Feugerolles, Firmi-
ny) zlokalizowanych w Dolinie Ondaine, w szczególności po
miejscach realizacji projektów rewitalizacyjnych na terenach
poprzemysłowych, w tym byłych hałdach. Podczas podróży
studialnej studenci Koła Naukowego LIDER mieli możliwość
zapoznania się z następującymi ukończonymi projektami re-
witalizacyjnymi:
– centrum handlowym, obiektami sportowo-rekreacyjnymi,

parkiem aktywności i parkiem przedsiębiorczości, zabudową
mieszkaniową, zielenią urządzoną na terenach po byłych
kopalniach na powierzchni 90 ha (Ricamarie),

– zagospodarowaniem terenów po byłej koksowni na potrze-
by parku przemysłowego nieuciążliwego dla środowiska
oraz stworzeniem restauracji i hotelu w wieży ciśnień
(Chambon-Feugerolles),

– przekształceniem 50 ha terenów poprzemysłowych po za-
mkniętej w 1986 roku elektrociepłowni w park aktywno-
ści „ZAC du Bec”, gdzie obecnie funkcjonuje wiele nowych
przedsiębiorstw o technologiach nieuciążliwych dla środo-
wiska, ciekawostką są wymogi odnośnie do lokalizacji no-
wych firm, od których wymaga się dołożenia należytych
starań w zakresie estetyki zabudowań przemysłowych po-
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przez stosowanie określonego koloru
elewacji, uporządkowanie obszaru po-
przez zieleń urządzoną, powstrzymania
się od składowania produktów i mate-
riałów od strony frontowej budynków,
stosowania jednolitego oznaczenia in-
formacyjnego (Chambon-Feugerolles),

– budową obiektów sportowych (stadion),
osiedla mieszkaniowego oraz kościoła na
terenach poprzemysłowych po hucie, sta-
lowni i walcowni (Firminy).
Ostatnim etapem podróży studyjnej po

miastach Metropolii Saint-Étienne była wi-
zyta w Merostwie Chambon-Feugerolles
oraz spotkanie z dyrektorem ds. rozwoju
gospodarczego Olivierem Neffem, który
w imieniu włodarzy miasta przedstawił
historię rozwoju społeczno-gospodarczego
miasta oraz proces jego restrukturyzacji, a tak-
że zaprezentował procedury planowania
projektów rewitalizacyjnych. Spotkanie za-
kończył aperitif z udziałem przedstawicieli
Merostwa Chambon-Feugerolles.

Czwarty, ostatni dzień wizyty studyj-
nej w Saint-Etienne, połączony z powro-
tem do kraju, przywitał jej uczestników nie-
spodzianką. Zainteresowanie wizytą wyra-
ziła lokalna prasa („La Tribune”), w której
pojawił się artykuł na temat pobytu studen-
tów AE Katowice w Saint-Étienne.

Adam Drobniak
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Konferencję otworzył prof. Tadeusz Sporek, kierow-
nik katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicz-
nych. Przywitał zaproszonych gości, prelegentów, pracow-
ników Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz licznie
przybyłych studentów. W kilku zdaniach odniósł się do
postawionych pytań i zgłoszonych wątpliwości związanych
z przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, z punktu wi-
dzenia rynku pracy. Krótkie wprowadzenie prof. Tadeusz
Sporek zakończył nawiązaniem do bilansu dwuletniego
członkostwa Polski w UE.

10 maja 2006 odbyła się XI edycja „Dni Europejskich”.
Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe
„International Challenge”, które działa przy Katedrze Mię-
dzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, a adresowa-
na była do studentów Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach. Cykliczne spotkania „Dni Europejskie” przybliżają
młodym ludziom różnorodne aspekty funkcjonowania Unii
Europejskiej. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła
europejskiego rynku pracy, który coraz bardziej otwiera się
dla absolwentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
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kiego Urzędu Pracy w Katowicach poświęcone było ogól-
noeuropejskiej sieci „EURES”. Uczestnicy konferencji po-
znali kolejne narzędzie ułatwiające poszukiwanie ciekawej
pracy w Polsce, jak i w krajach UE. Natomiast Olga Gra-
bowska, reprezentująca Akademickie Centrum Kariery przy
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przypomniała stu-
dentom, iż uczelnia troszczy się o przyszłą karierę zawo-
dową swoich absolwentów. Istniejące od blisko 10 lat ACK
zdobyło już uznanie w oczach zarówno studentów, jak i wie-
lu pracodawców w regionie. Słuchacze mogli się zapoznać
z licznymi usługami świadczonymi przez ACK, takimi jak
prowadzenie baz danych, organizowanie szkoleń i testów
psychologicznych, planowanie ścieżki kariery, doradztwo
zawodowe czy udostępnianie licznych ofert pracy i prak-
tyk.

Ostatnim punktem konferencji były niezmiernie cieka-
we warsztaty praktyczne poświęcone poprawnemu przy-
gotowywaniu dokumentów aplikacyjnych w językach ob-
cych. Warsztaty prowadziły Anna Knapczyk i Anna Pap-
kala z firmy DPM Sp. z o.o., które na co dzień zajmują się
analizą CV i listów motywacyjnych przysyłanych do praco-
dawców. Należy żywić nadzieję, że uczestnicy konferencji,
przygotowani dzięki niej zarówno teoretycznie jak i prak-
tyczne, w przyszłości bez trudu odnajdą się na rynku pracy.

Konferencję podsumował prof. Tadeusz Sporek. Ser-
decznie podziękował osobom zaproszonym za przybycie
i wygłoszenie interesujących referatów, które miały duży
walor praktyczny dla studentów finalizujących studia na
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Profesor Tadeusz
Sporek zapowiedział, że „Dni Europejskie” będą kontynu-
owane i zaprosił na ich przyszłoroczną edycję.

Rafał Świtała, Joanna Karwowska

Tematyka XI „Dni Europejskich” bezpośred-
nio nawiązywała do zagadnień: uznawalności
wykształcenia na europejskim rynku pracy, sytu-
acji na europejskim, śląskim i krajowym rynku
pracy, wspierania przedsiębiorczości, wyjazdów
zarobkowych polskiej młodzieży do krajów Unii
Europejskiej, a także funkcjonowania sieci EU-
RES i oferty dla studentów oraz absolwentów
proponowanej przez Akademickie Centrum Ka-
riery Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Barbara Centkowska, dyrektor Biura Progra-
mów i Współpracy Międzynarodowej INTERREL
Akademii Ekonomicznej, przedstawiła kwestię
uznawalności wykształcenia na europejskim ryn-
ku pracy. Słuchacze mogli przekonać się, że Aka-
demia Ekonomiczna w Katowicach podejmuje
wszelkie możliwe kroki zmierzające do zapewnie-
nia swoim absolwentom pełnej uznawalności dy-
plomów ukończenia studiów. Kolejna prelegentka – Joan-
na Stokłosa, reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy w Ka-
towicach – przedstawiła dane statystyczne opisujące regio-
nalny, ogólnopolski i europejski rynek pracy.

W kolejnej części konferencji skupiono się na tematyce
przedsiębiorczości. „Możliwość założenia firmy w krajach
Unii Europejskiej” była tematem wystąpienia Teodora
Zientka, reprezentującego Centrum Euro Info Górnoślą-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Prelegent nie ograni-
czył się jedynie do opisu warunków zakładania działalności
gospodarczej na terenie UE. Przedstawił wiele kwestii, mię-
dzy innymi prawa pracownika, zasadę wzajemnego uzna-
wania, zasadę równego traktowania, zasadę swobodnego
przepływu osób, okresy przejściowe w stosunku do pol-
skich pracowników na poszczególnych rynkach Unii Euro-
pejskiej. Z kolei Piotr Fojcik z Centrum Przedsiębiorczości
w Chorzowie przedstawił instytucję, która została powoła-
na do wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Z wystąpie-
nia można się było dowiedzieć, iż Centrum Przedsiębior-
czości prowadzi inkubator przedsiębiorczości oraz zajmuje
się doradztwem i pośrednictwem.

Pracownicy agencji pracy „Kadry Polskie”, Tomasz
Gawlikowski i Agata Przybylska, przekazali studentom
wiele cennych informacji na temat działalności agencji pra-
cy oraz możliwości jakie daje korzystanie z ich usług. Prele-
genci przypomnieli, że firmy zajmujące się pośrednictwem
pracy nie mogą pobierać od pracowników żadnych opłat
za swe usługi, gdyż wynika to z obowiązujących przepisów
prawa. Znajomość tej regulacji może zaoszczędzić studen-
tom wielu przykrych doświadczeń z licznymi nieuczciwy-
mi pośrednikami. W wystąpieniu przedstawione zostały
różne usługi oferowane przez firmę „Kadry Polskie”, takie
jak rekrutacja pracowników, leasing pracowniczy, doradz-
two personalne czy assessment centre, będący metodą ba-
dania kompetencji zawodowych pracowników i kandyda-
tów do pracy. Z kolei wystąpienie Emilii Peśli z Wojewódz-
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na zakup szczepionek dla dzieci, których matki są nosicielka-
mi wirusa HIV, co ma zapobiec przenoszeniu się wirusa z mat-
ki na dziecko. Trzydniowy pobyt we Wrocławiu był także
okazją do zwiedzenia miasta z jego licznymi atrakcjami i zabyt-
kami. Pierwszym obiektem zwiedzania stała się Biblioteka Uni-
wersytecka we Wrocławiu. Zbiory biblioteki zgromadzone są
w trzech budynkach. Członkowie koła zwiedzili budynek miesz-
czący się przy ul. Karola Szajmochy 10. Gmach zbudowano
w latach 1785-1787, a obecnie mieści się w nim dział opraco-
wywania zbiorów, administracja biblioteki, a dla publiczności
otwierane są dwie zabytkowe sale wystawowe. Kolejnym miej-
scem, jakie zobaczyli członkowie koła, była malownicza wy-
spa św. Jana, czyli Ostrów Tumski – najstarsza, zabytkowa dziel-
nica Wrocławia. Pobyt we Wrocławiu pozwolił na integrację
nowego zespołu członków oraz na nawiązanie obiecujących
kontaktów.

Kolejnym przedsięwzięciem KNPS było zorganizowanie
spotkania z okazji dnia św. Mikołaja dla dzieci z domu dziec-
ka. Od 28 listopada do 1 grudnia w budynku „A” odbyła się
zbiórka prezentów dla Dzieci z Zespołu Opiekuńczo-Wycho-
waczego nr 1 w Sosnowcu. W dniach poprzedzających zbiór-
kę na uczelni rozklejano liczne plakaty informujące o akcji oraz
rozdawano ulotki objaśniające, jakiego rodzaju produkty można
podarować. Dzięki dobroci zarówno pracowników AE, jak
i studentów udało się obdarować trzydzieścioro dzieci. Pacz-
ki zostały wręczone dzieciom 15 grudnia w ich placówce. Wi-
zyta KNPS nie ograniczała się tylko do przekazania upomin-
ków, ale także polegała na zorganizowaniu wielu zabaw i kon-
kursów dla dzieci.

Koło Naukowe Polityków Społecznych jest młodą organi-
zacją uczelnianą, która skupia studentów II i III roku WSZ
oraz I roku USM o specjalności polityka społeczna. Opiekę
nad Kołem sprawuje dr Arkadiusz Przybyłka. W bieżącym roku
akademickim zostały już zrealizowane dwa projekty koła, a nad
trzecim trwają prace. Są to odpowiednio: wyjazd członków
koła do Wrocławia, akcja świąteczno-mikołajkowa dla dzieci
z domu dziecka w Sosnowcu. W najbliższych planach koła jest
akcja „Dziecięca radość – spokojnej starości” oraz udział człon-
ków koła w cyklu szkoleń na temat procesów starzenia się.

Głównym celem pobytu członków koła we Wrocławiu było
nawiązanie współpracy oraz zapoznanie się z działalnością
międzynarodowej organizacji Rotaract, która także tam posia-
da swój oddział. Rotaract to organizacja zrzeszająca młodych
ludzi, którzy integrują się ze sobą podczas organizowanych akcji
charytatywnych, konferencji i spotkań. „Rotary” jest organi-
zacją zrzeszającą ludzi ze świata biznesu i profesjonalistów prze-
różnych zawodów, zjednoczonych na całym świecie w celu
realizowania celów humanitarnych, promowania wysokich
standardów etycznych i propagowania pokoju na świecie. Obec-
nie w 160 krajach jest już 1,2 miliona Rotarian zrzeszonych
w ponad 30 tysiącach klubów. W całej Polsce jest obecnie 21
współpracujących ze sobą klubów Rotaract. Wrocławski Ro-
taract w ramach swojej działalności przeprowadza wiele akcji
charytatywnych takich jak np. opieka nad Zespołem Opiekuń-
czo-Wychowawczym w Sobótce, przeprowadza cykliczną ak-
cję pod hasłem „Przeszedł luty – zmień buty”, dzięki której
dzieci z domu dziecka co roku otrzymują obuwie sportowe na
sezon wiosenno-letni. Poza tym klub zorganizował Andrzejki
w internacie dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz
Mikołajki w Klinice Nefrologii Pediatrycznej. Akcji o podob-
nym charakterze przeprowadzonych przez Rotaract Wrocław
było wiele i dlatego KNPS pragnie korzystać z jego rad i do-
świadczeń. We Wrocławiu członkowie KNPS skorzystali z za-
proszenia Rotaractu i wzięli udział w imprezie charytatywnej,
jaka odbyła się we wrocławskim klubie „Fanclub”. Imprezie
przyświecało hasło: „Razem dla dzieci, razem przeciw AIDS”.
Podobne imprezy odbywały się w tym dniu także w Warsza-
wie, Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu,
Lublinie, Łodzi i Toruniu, a ich celem było zebranie pieniędzy
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Tychy. Na uczestników, jak co roku, czekali przedstawiciele
organizacji studenckich: Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
Paneuropy, oraz Akademickiego Związku Sportowego oraz stu-
dentki Akademii już od 2 lat zaangażowane w organizację wy-
darzenia – Katarzyna Zajdel i Barbara Sęk.

Począwszy od godziny 10:00, co piętnaście minut cztero-
osobowe drużyny zaopatrzone w mapki Parku wyruszały na
trasę rajdu. Ich pierwszym zadaniem było odnalezienie 15 punk-
tów kontrolnych, na których przygotowane były zadania. Na
monotonię i brak zróżnicowania konkurencji nikt nie mógł
narzekać. Już na pierwszym stanowisku należało podjąć ważną
decyzję, mianowicie, który z rekwizytów pomocniczych nale-
ży zabrać na trasę, by ułatwić sobie jej pomyślne przejście.

Ekonomia Ekstremalna to wydarzenie łączące ze sobą ele-
menty gry terenowej oraz konkursu wiedzy ekonomicznej.
Celem zawodów jest umożliwienie uczestnikom zakosztowa-
nia akademickiej atmosfery, jej dynamizmu i różnorodności,
jak również sprawdzenia swoich umiejętności współpracy
w grupie oraz szybkiego podejmowania decyzji w nieustannie
zmieniających się warunkach. Projekt adresowany jest do
uczniów szkół średnich zainteresowanych podjęciem nauki na
Akademii. Na zwycięzców czeka bezpłatny semestr na studiach
zaocznych lub udział w wyjeździe adaptacyjnym organizowa-
nym dla studentów pierwszego roku.

W trzecim Rajdzie wzięło udział 9 drużyn reprezentują-
cych Zabrze, Rudę Śląską, Chorzów, Będzin Sosnowiec oraz

kami programu. Dzieci mają szanse poznać ciekawe historie
i zawody, nauczyć się szacunku do starszych, poczuć więcej
ciepła i rodzinnej atmosfery, dając w zamian wiele chwil rado-
ści i beztroski ludziom starszym.

Członkowie koła będą też mieć możliwość wzięcia udzia-
łu w cyklu szkoleń prowadzonych przez dr Jarosława Derej-
czyka oraz innych specjalistów na temat procesów starzenia
się oraz przeciwdziałania im. Koło wzięło również udział w kon-
ferencji kół naukowych uczelni wyższych: Śląsk, Studenci,
Rozwój. Czyli Śląsk i jego rozwój w oczach studentów, zorga-
nizowanej przez koło naukowe RISK.

Justyna Skubida, Adriana Szota

Obecnie Koło pracuje nad projektem akcji „Dziecięca ra-
dość – spokojnej starości”. Będzie to zadanie o charakterze
cyklicznym, które będzie realizowane raz w miesiącu do końca
roku, na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prze-
widuje się również spotkania w Zespole Opiekuńczo-Wycho-
wawczym nr 1 w Sosnowcu oraz w Niepublicznym Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Katowicach. Program „Dzie-
cięca radość – spokojnej starości” ma wiele celów związanych
z integracją mieszkańców domu seniora i wychowanków domu
małego dziecka. Współpraca będzie się dokonywać w ramach
odwiedzin poprzez wspólne zabawy, programy kulturalno-na-
ukowe, zajęcia manualne i spotkania okolicznościowe (np. uro-
dzinowe). Mamy nadzieję, że dzięki tej niezwykłej współpracy
przekazane zostaną najpiękniejsze wartości między uczestni-
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Słoneczna pogoda, piękny plener, niekonwencjonalne konkurencje oraz roześmiane twarze 36 zawodników ze szkół średnich – to
właśnie można było zobaczyć 20 maja 2006 roku w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, gdzie odbyła się już
trzecia edycja rajdu Ekonomia Ekstremalna organizowanego przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz grupę AdPoint.
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Podczas gdy jury ustalało werdykt, zmęczeni zawodnicy
regenerowali siły przy stole zastawionym pysznościami. Roz-
mowom na temat konkursu nie było końca. Po emocjach zwią-
zanych z oczekiwaniem na wyniki zawodnicy zebrali się przy
budynku dyrekcji Parku, by wysłuchać werdyktu. Wyniki ogło-
sił prorektor ds. edukacji prof. Andrzej Piosik. Zwycięzcami
trzeciej edycji Rajdu została drużyna w składzie: Wojciech
Karmasz, Łukasz Trusz, Łukasz Pasionek, Bartłomiej Karaś
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. Drugie
miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Le-
ona Kruczkowskiego w Tychach: Maciej Lenda, Szymon Ba-
chowski, Bartek Tarnowski, Dawid Kubera. Laureaci trzecie-
go miejsca to Marta Trepka, Marzena Rodzeń, Barbara Lu-
bojańska oraz Grzegorz Pączek z I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

Za rok kolejna, już czwarta edycja Ekonomii Ekstremal-
nej, na którą serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że w roku
jubileuszowym 70-lecia Uczelni wydarzenie wzbudzi zaintere-
sowanie nie tylko kandydatów, ale także pracowników.

Aleksandra Jochemczyk

Uczestnicy mieli do wyboru kalkulator, linijkę, słomki do na-
pojów oraz kredki. Czas na podjęcie decyzji – 1 minuta. Dru-
żyny, które wybrały kalkulator mogły go wykorzystać przy na-
stępnej konkurencji, zadaniu matematycznym. Jednak tutaj
większość osób stawiała na swoje własne zdolności i do jego
wykonania wykorzystywała długopis i kartkę papieru. Posia-
dacze dodatkowych rurek do napojów triumfowali podczas
układania wieży ze słomek. Największym powodzeniem cie-
szyły się jednak kredki, i bardzo słusznie, ponieważ w zadaniu
z rysunkiem punktowana była kolorystyka dzieła. Oprócz za-
dań, w rozwiązaniu których pomocny był zabrany rekwizyt,
na uczestników czekały również inne, począwszy od pytań na
temat Akademii, poprzez zadania integracyjne, skończywszy
na konkurencjach ekstremalnych. W tym roku największą
atrakcją była kula sferyczna Zorb, we wnętrzu której turlali się
zawodnicy. Entuzjastycznie przyjęte zostały zadania wysoko-
ściowe, wspinanie się po linie zawieszonej 15 metrów nad zie-
mią czy pokonywanie mostu linowego. Nie zabrakło również
latynoskiego akcentu, na jednym z punktów zawodnicy stanęli
twarzą w twarz z piniatą, papierową kulą wypełnioną słody-
czami, której otwarcie wymagało wykazania się pomysłowo-
ścią oraz użycia siły mięśni.

Sprostowanie i uzupełnienieSprostowanie i uzupełnienieSprostowanie i uzupełnienieSprostowanie i uzupełnienieSprostowanie i uzupełnienie

W ostatnim Biuletynie „AE Forum” (nr XVI/2005) błędnie
podałem imię (Marian) profesora Józefa Szyrockiego (s. 29).
Za pomyłkę przepraszam. Jednocześnie należy uzupełnić, że
w gronie zasłużonych pracowników ówczesnej Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej o rodowodzie związanym z warszawską SGH
był również doc. dr Józef Rączaszek (1906-1972), m.in. organi-
zator i kierownik Katedry Inwestycji oraz prorektor Uczelni
w latach 1961-1965 – absolwent Wyższej Szkoły Handlowej
w Warszawie z 1930 roku.

Alojzy Czech
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oprocentowanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z zaznaczeniem, że
pożyczka przeznaczona może być jedynie na zadanie moderni-
zacyjne polegające na termoizolacji obiektów dydaktycznych
Akademii: budynku „A” i budynku „B”.

Członkowie Senatu podzielili krytyczną opinię środowiska
akademickiego dotyczącą zasad oceny parametrycznej i kate-
goryzacji jednostek naukowych wprowadzonych Rozporządze-
niem Ministra Nauki i Informatyzacji w dniu 4 sierpnia 2005 r.,
podejmując uchwałę wyrażającą stanowisko w sprawie zasad
oceny parametrycznej jednostek naukowych.

W ostatnim numerze „AE Forum” aktualności z prac Sena-
tu wieńczyła informacja o uchwale nadającej tytuł doktora ho-
noris causa Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. dr.
hab. Leszkowi Balcerowiczowi. 11 stycznia 2006 w Dniu Święta
Szkoły odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydzia-
łów, podczas którego dokonano uroczystego aktu nadania dok-
toratu honoris causa.

23 lutego 2006 w uroczystej części posiedzenia Senatu prof.
dr hab. Irena Jędrzejczyk otrzymała mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego na stałe.

Senat gościł również Prezesa RWTÜV Polska Stanisława
Patera, który wraz z JM Rektorem wręczył absolwentom Aka-
demii nagrody RWTÜV Polska za wyróżnione prace magister-
skie. Nagrody otrzymały następujące osoby:

Wydział Ekonomii

1. Mgr Jan Acedański
Tytuł pracy: „Wykorzystanie partnerstwa publiczno-praw-
nego w rozwoju sieci autostrad w Polsce”. Promotor:
dr hab. Robert Tomanek.

2. Mgr Anna Korek
Tytuł pracy: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw-
źródła, doświadczenia, perspektywy”. Promotor: dr Anna
Adamus-Matuszyńska.

SenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenat

Posiedzenie Senatu 15 grudnia 2005 poświęcono głównie:
– koncepcji przekształcenia punktów konsultacyjnych: BOND

i ROND,
– zasadom pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

oraz opinii w sprawie wysokości opłat,
– karcie oceny okresowej nauczycieli akademickich.

Dyskutując nad wypracowaniem wzoru karty oceny okre-
sowej nauczyciela akademickiego powołano doraźną Komisję
Senacką ds. Opracowania Nowego Systemu Okresowej Oceny
Nauczycieli Akademickich w składzie:

prof. dr hab. Janusz Strużyna – przewodniczący
prof. dr hab. Joanna Żabińska
prof. AE dr hab. Piotr Chrzan
prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar
prof. AE dr hab. Barbara Kos
prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
dr hab. inż. Stanisław Stanek
dr Lesław Fornal
mgr Małgorzata Szwarc

Senat powołał także:
Komisję ds. Oceny Pracy Nauczyciela Akademickiego posiada-
jącego tytuł naukowy lub pełniącego funkcję: rektora, prorek-
tora lub dziekana. Weszli w jej skład:

prof. dr hab. Halina Henzel – przewodnicząca
prof. dr hab. Andrzej Klasik
prof. dr hab. Marian Sołtysik
prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
prof. AE dr hab. Józef Kolonko

Komisję ds. Okresowej Oceny Pracy Nauczycieli Akademickich
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych nie wchodzących
w skład wydziałów w osobach:

prof. dr hab. Henryk Bieniok – przewodniczący
prof. dr hab. Joanna Żabińska
prof. AE dr hab. Józef Biolik
dr Lesław Fornal
mgr Donata Marks
mgr Barbara Zajączkowska
mgr Stefan Sowa

Odwoławczą Komisję ds. Oceny Pracy Nauczycieli Akademic-
kich posiadających tytuł naukowy lub zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału w skła-
dzie:

prof. dr hab. Józefa Kramer – przewodnicząca
prof. dr hab. Krystian Heffner
prof. dr hab. Jerzy Mika

W dalszej części posiedzenia Senat wyraził zgodę na zacią-
gniecie zobowiązania finansowego w formie pożyczki nisko-
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Parlament Studencki desygnował nowych przedstawicieli
do prac w Senacie. Obok przewodniczącego Artura Ochnio,
Małgorzaty Krenc i Janusza Dramskiego, studentów reprezen-
tować będą: Aleksandra Gordon i Artur Gacek.

Senat uzupełnił skład Komisji Senackich w kadencji 2005-
2008 oraz pozytywnie zaopiniował uzupełnienie składu Komi-
tetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego.

Uzupełnienie składu stałych Komisji Senackich oraz
Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego

Nazwa Komisji/nazwisko nowego członka

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Senacka Komisja ds. Rozwoju
prof. dr hab. Henryk Sroka
dr Ewa Czarnecka-Wójcik

Senacka Komisja ds. Programów Nauczania i Dydaktyki
prof. AE dr hab. Teresa Kraśnicka

dr Joanna Palonka
dr Stanisław Barczak

Senacka Komisja ds. Nauki i Badań Naukowych
prof. AE dr hab. Andrzej Rączaszek

dr hab. inż. Stanisław Stanek
dr Lidia Gabryś

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa Uczelnianego
dr hab. inż. Stanisław Stanek

23 marca 2006 Senat pozytywnie zaopiniował poniższe
wnioski o nagrody ministra za 2005 rok.

Wnioski Wydziału Ekonomii

NAGRODY INDYWIDUALNE

Wyróżniające się rozprawy doktorskie
Dr Joanna Czech-Rogosz: „Ewolucja systemu gospodar-

czego Republiki Federalnej Niemiec”.

NAGRODY ZESPOŁOWE

Wyróżniające się podręczniki i programy nauczania
Prof. dr hab. Zofia Kędzior oraz zespół w składzie: dr Beata

Kolny, dr Barbara Kucharska, dr Grzegorz Maciejewski, dr Mira
Malinowska, dr Barbara Mikołajczyk, dr Robert Wolny, mgr
Magdalena Jaciow: „Badania rynku – metody, zastosowania”.
PWE, Warszawa 2005, s. 230

oraz za wdrożenie na kierunku Ekonomia specjalności: „Ko-
munikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym” oraz spe-
cjalności: „Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i mię-
dzynarodowych”.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

1. Mgr Magdalena Kobierska
Tytuł pracy: „Biegły rewident w Polsce i Krajach Europy
Zachodniej na przykładzie Niemiec”. Promotor: prof. zw.
dr hab. Zbigniew Messner.

2. Mgr Tomasz Bolek
Tytuł pracy: „Zabytki na polskim rynku nieruchomości”.
Promotor: prof. zw. dr hab. Halina Henzel.

Wydział Zarządzania

1. Mgr Mateusz Gołba
Tytuł pracy: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością
a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa na przykładzie
przedsiębiorstwa EL-TEL Sp. z o.o.”. Promotor: prof.
dr hab. Krystyna Lisiecka.

2. Mgr Przemysław Bregida
Tytuł pracy: „Strategia Marketingowa firmy usługowej na
przykładzie Zakładu Budynków Miejskich Sp. Z o.o. w By-
tomiu”. Promotor: prof. AE Krystyna Śliwińska.

W roboczej części posiedzenia Senat między innymi:
– podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pod

nazwą: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
– ustalił limity przyjęć na studia w roku akademickim 2006/

2007,
– pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Ekono-

mii w sprawie utworzenia katedry Informatyki Ekonomicz-
nej,

– wyraził zgodę na użyczenie i późniejsze zamiany części dzia-
łek będących w użytkowaniu wieczystym Akademii Ekono-
micznej w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Bul-
wary Rawy”,

– ustalił wzór karty oceny okresowej nauczyciela akademic-
kiego.

Rozpoczęto także dyskusję nad założeniami do nowego Sta-
tutu Uczelni oraz na temat przystąpienia do ewaluacji EUA
(European University Association).
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18 maja 2006 podczas posiedzenia Senatu JM Rektor prof.
AE dr hab. Florian Kuźnik wręczył akty mianowania na stano-
wisko profesora zwyczajnego AE:
– prof. dr hab. Joannie Żabińskiej,
– prof. dr. hab. Januszowi Wywiałowi.

Senat w trakcie obrad:
– pozytywnie zaopiniował Wniosek Rady Wydziału Zarzą-

dzania w sprawie mianowania prof. AE dr. hab. Henryka
Zawadzkiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego AE
na czas nieokreślony,

– zatwierdził wieloletni plan inwestycyjny Akademii,
– dostosował Regulamin Studiów do ustawy z 27 lipca 2005

roku Prawo o szkolnictwie wyższym,
– wprowadził Aneks do Regulaminu pobierania opłat za do-

datkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych z po-
wodu niezadowalających wyników w nauce oraz innych
opłat,

– uchwalił zasady rekrutacji na studia w roku akademickim
2007/2008,

– dokonał zmian Uchwały Senatu nr 39/2005/2006 w spra-
wie wielkości limitów przyjęć na I rok studiów w roku aka-
demickim 2006/2007,

– zaopiniował pozytywnie wnioski w sprawie:
– przeniesienia Katedry Zarządzania Ochroną Środowi-

ska z Wydziału Zarządzania na Wydział Ekonomii,
– utworzenia na Wydziale Ekonomii katedr: Zarządzania

Publicznego, Przedsiębiorczości, Zarządzania Organiza-
cjami i Strategii Personalnych,

– utworzenia na Wydziale Zarządzania Katedry Ekono-
mii i Polityki Transformacji,

– przyjął informacje dotyczące:
– likwidacji Instytutu Promocji Małych i Średnich Przed-

siębiorstw „PROMOTOR” Sp. z o.o.,
– realizacji zapisów Uchwały Senatu nr 48/2005/2006

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie gwarancji
bankowej.

Sylwia Szulik

Wnioski Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

NAGRODY INDYWIDUALNE

Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe
Dr hab. Janina Harasim: „Bankowość detaliczna w Pol-

sce”. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
Dr hab. Mirosława Capiga: „Kapitał klienta banku. Wy-

brane aspekty zarządzania i oceny”. Twigger, Warszawa 2005.

NAGRODY ZESPOŁOWE

Wyróżniające się podręczniki i programy nauczania
Prof. dr hab. Halina Buk oraz zespół w składzie dr Beata

Dratwińska-Kania, dr Magdalena Głębocka, dr Lucyna Ponia-
towska, dr Jolanta Wartini-Twardowska, dr Ewa Maćkowiak,
dr Ewa Maruszewska, dr Danuta Belok: „Sprawozdawczość
i analiza finansowa przedsiębiorstwa”. Akademia Ekonomicz-
na, Katowice 2005.

Wnioski Wydziału Zarządzania

NAGRODY INDYWIDUALNE

Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe
Prof. dr hab. Jerzy Rokita: „Zarządzanie strategiczne. Two-

rzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej”. PWE, War-
szawa 2005, s. 348.

Wyróżniające się rozprawy doktorskie
Dr inż. Wojciech Gamrot: „Ocena wartości przeciętnej na

podstawie niekompletnych obserwacji cechy z wykorzystaniem
prób dwufazowych”.

Dr Olgierd Witczak: „Wizerunek banku w otoczeniu mię-
dzynarodowym – uwarunkowania kulturowe”.

NAGRODY ZESPOŁOWE

Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe
Dr Sławomir Smyczek, dr Izabela Sowa: „Konsument na

rynku. Zachowania, modele, aplikacje”. Difin, Warszawa 2005,
s. 279.

Senat przyjął sprawozdanie z realizacji Planu Rzeczowo-
Finansowego Uczelni w 2005 roku i uchwalił Plan Rzeczowo-
Finansowy Uczelni na 2006 rok. Uchwalono następnie zasady
finansowania działalności statutowej i badań własnych. W związ-
ku z realizacją projektu „Edukacja dla przedsiębiorczości”, Se-
nat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia gwarancji banko-
wej. Pozytywnie zaopiniowano Wniosek Rady Wydziału Za-
rządzania w sprawie utworzenia Katedry Inżynierii Wiedzy.
Senat zajął także stanowisko wobec działań zagrażających nie-
zależności Narodowego Banku Polskiego i stabilności sektora
finansowego w Polsce.

21 kwietnia 2006 zmarł profesor Alojzy Melich, profesor
zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, członek
korespondent PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Hal-
le-Wittenberg, rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach w latach 1965-1975. W dniu pogrze-
bu 25 kwietnia 2006 miało miejsce żałobne posiedzenie Senatu.
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2. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych mgr Annie Korombel.

3. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Marka Długajczyka – proponowany promotor prof. dr hab.
Krzysztof Marcinek.

4. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Bartosza Krysty – proponowany promotor prof. dr hab. Halina
Buk.

5. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr. Piotra Kani.

6. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr Izabeli Emerling.

7. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr Ewy Maruszewskiej.

8. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr Ewy Maćkowiak.

9. Zaopiniowanie wniosków o przyznane nagród ministra edukacji
i nauki.

10. Powołanie Komisji ds. Zatrudnienia prof. Gabrieli Łukasik na
stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej
w Katowicach na czas nieokreślony.

11. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej
w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwy-
czajnego w Katedrze Finansów.

12. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Ra-
chunkowości.

13. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Prawa.

14. Zatwierdzenie programu studiów dla specjalności Inżynieria fi-
nansowa.

15. Sprawy osobowe.

18 maja 2006 roku Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń spo-
tkała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych mgr Ewie Janik.

2. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr Magdaleny Wójcik-Jurkiewicz.

3. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr Joanny Sklarz.

4. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Łukasza Dwojaka – proponowany promotor dr hab. Janina Ha-
rasim.

5. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji ds. Zatrudnienia prof. Ga-
brieli Łukasik na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach na czas nieokreślony – powoła-
nie recenzentów.

6. Przyjęcie znowelizowanych planów studiów.
7. Powołanie Wydziałowej komisji ds. Oceny Nauczycieli Akade-

mickich.
8. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze

Rachunkowości.
9. Opinia w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów

w roku akademickim 2007/2008.
10. Informacja o powołaniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

15 grudnia 2005 roku Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
spotkała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych mgr Beacie Dratwińskiej-Kani.

2. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Ryszarda Janty – proponowany promotor prof. AE dr hab. Piotr
Chrzan.

3. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Joanny Błach – proponowany promotor prof. AE dr hab. Ga-
briela Łukasik.

4. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Marcina Jałowieckiego – proponowany promotor prof. AE dr
hab. Joanna Żabińska.

5. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr Doroty Machnik.

6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Ka-
tedrze Finansów.

7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Mate-
matyki Stosowanej.

8. Powołanie przedstawicieli Wydziału Finansów i Ubezpieczeń do
Rady Programowej Kolegium Zarządzania.

9. Powołanie przedstawicieli Wydziału Finansów i Ubezpieczeń do
Rady Naukowej Studiów Doktoranckich.

10. Zatwierdzenie karty opisu przedmiotu.
11. Rozpatrzenie wniosków kierowników katedr i kierownika Stu-

dium Wychowania Fizycznego.

26 stycznia 2006 roku Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
spotkała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych mgr. Gracjanowi Pietrzykowi.

2. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Mariusza Rosnowskiego – proponowany promotor prof. dr hab.
Halina Henzel.

3. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Andrzeja Młynarczyka – proponowany promotor prof. zw. dr
hab. Zbigniew Messner.

4. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Wojciecha Kuprasa-Czernickiego – proponowany promotor prof.
AE dr hab. Halina Zadora.

5. Otwarcie przewodu doktorskiego na podstawie uchwały w spra-
wie otwarcia przewodów doktorskich, zamkniętych na Wydziale
Ekonomii, w związku z uzyskaniem przez Wydział Finansów
i Ubezpieczeń uprawnień do nadawania stopnia naukowego dok-
tora nauk ekonomicznych.

6. Sprawozdanie z posiedzenia komisji konkursowej powołanej
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczaj-
nego w Katedrze Finansów – powołanie recenzentów.

7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Pra-
wa.

8. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze
Inwestycji.

9. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze
Matematyki Stosowanej.

10. Informacje o wdrażaniu Regulaminu studiów.
11. Sprawy osobowe.

23 marca 2006 roku Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
spotkała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych mgr Monice Foltyn.
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4. Sprawozdanie Komisji w sprawie powołania na czas nieokreślo-
ny na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ekono-
micznej dr hab. Grażynę Musiał. Głosowanie nad wnioskiem
Komisji o powołanie recenzentów.

5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Katedry Zarzą-
dzania Publicznego.

6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Katedry Zarzą-
dzania i Przedsiębiorczości.

7. Ustalenie limitu przyjęć na studia niestacjonarne na kierunku:
ekonomia w Bielskim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym.

8. Opinia Rady Wydziału Ekonomii w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008.

9. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej
do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr
inż. Kornelii Polek.

10. Sprawy osobowe.

27 kwietnia 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała się na
posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych mgr Joannie Soworka-Wojniak.

2. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych mgr. Markowi Wróblowi.

3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Katedry Zarzą-
dzania i Przedsiębiorczości.

4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Katedry Zarzą-
dzania Organizacjami i Strategii Personalnych.

5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Katedry Zarzą-
dzania Publicznego.

6. Zatwierdzenie siatki godzin dla jednolitych studiów magisterskich
– niestacjonarnych, specjalność: handel zagraniczny.

7. Zatwierdzenie siatki godzin dla studiów niestacjonarnych dru-
giego stopnia, specjalność: handel zagraniczny.

8. Modyfikacja siatek godzin na studiach stacjonarnych.
9. Modyfikacja siatek godzin na studiach stacjonarnych I i II stop-

nia.
10. Zatwierdzenie siatek godzin dla studiów stacjonarnych, kieru-

nek: gospodarka przestrzenna, specjalność:
– gospodarka miejska i regionalna,
– planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami,
– zarządzanie środowiskiem i przestrzenią.

11. Zatwierdzenie siatek godzin dla studiów niestacjonarnych, kie-
runek: gospodarka przestrzenna, specjalność:
– gospodarka miejska i regionalna,
– planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami,
– zarządzanie środowiskiem i przestrzenią.

12. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej
do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr.
Andrzeja Szteligi.

25 maja 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała się na po-
siedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dokto-
ra nauk ekonomicznych mgr Joannie Rydarowskiej-Kurzbauer.

2. Sprawozdanie Komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na
stanowisko kierownika w Katedrze Informatyki Ekonomicznej.

3. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej
do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr
Moniki Szudy.

4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Lawędziaka,
proponowany promotor prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik.

5. Sprawy osobowe.

26 stycznia 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała się na
posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych:
– mgr Irenie Kamińskiej-Radomskiej,
– mgr Joannie Wartini.

2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Katedry Infor-
matyki Ekonomicznej.

3. Modyfikacja siatek godzin na studiach stacjonarnych, specjalność:
– ekonomia bezrobocia i zatrudnienia,
– gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne.

4. Powołanie Wydziałowej Komisji do przeprowadzenia okresowej
oceny nauczycieli akademickich.

5. Informacja nt. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia
15.12.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktor-
skich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora.

6. Zmiana uchwały Rady Wydziału Ekonomii nr 28/2004/2005
w sprawie powołania stałych komisji do przeprowadzania egza-
minów doktorskich.

7. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej
do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr
Joanny Rydarowskiej-Kurzbauer.

8. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej
do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr
Joanny Soworki.

9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Arkadiusza Halamy,
proponowany promotor prof. AE dr hab. Elżbieta Lorek.

10. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Maruszewskiej.
11. Zaopiniowanie karty opisu przedmiotu.
12. Informacja dziekana odnośnie do powołania Wydziałowej Ko-

misji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku
akademickim 2006/2007.

13. Sprawy osobowe.

23 lutego 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała się na
posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Powołanie Komisji w sprawie zatrudnienia na czas nieokreślony
na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Grażynę Mu-
siał.

2. Modyfikacja siatek godzin na studiach stacjonarnych.
3. Zaopiniowanie wniosku Kierownika Katedry Badań Strategicz-

nych i Regionalnych w sprawie utworzenia Zakładu Zarządzania
Projektami Lokalnymi i Regionalnymi oraz powołanie na kie-
rownika dr. hab. Henryka Brandenburga.

4. Zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra edukacji i nauki.
5. Sprawy osobowe.

23 marca 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała się na
posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia dok-
tora nauk ekonomicznych:
– mgr Irenie Szewczyk,
– mgr Małgorzacie Twardzik.

2. Ogłoszenie konkursu w sprawie zatrudnienia na stanowisko pro-
fesora zwyczajnego w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodar-
czej.

3. Powołanie Komisji konkursowej w związku z ogłoszonym kon-
kursem na kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej.
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10. Zatwierdzenie harmonogramu egzaminów doktorskich:
a) mgr Izabeli Marzec,
b) mgr Jolancie Zrałek.

11. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w sprawie zatrud-
nienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Badań Rynkowych i Mar-
ketingowych.

12. Ogłoszenie konkursu na stanowiska profesora nadzwyczajnego w Ka-
tedrze Informatyki.

13. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrach Marketin-
gu i Przedsiębiorczości.

14. Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania kierownika laborato-
rium komputerowego w Katedrze Informatyki.

15. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia w ramach umowy
cywilnoprawnej w Katedrze Informatyki.

16. Zmiana przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej na studiach niesta-
cjonarnych w roku akademickim 2005/2006.

17. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej ds. Naboru na Studia Stacjonarne
w roku akademickim 2006/2007.

18. Propozycje limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akade-
mickim 2006/2007 na Wydziale Zarządzania.

19. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wprowadzenia nowego wzoru
„Karty opisu przedmiotu” (sylabusa).

20. Ramowy Kalendarz seminariów i konferencji naukowych organizo-
wanych przez katedry Wydziału Zarządzania w 2006 roku.

21. Ramowy Kalendarz konkursów o granty badawcze Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki w 2006 roku.

22. Wprowadzenie zmian w planie studiów na I roku akademickim 2005/
2006 na Wydziale Zarządzania – Projekt zmiany punktacji ECTS.

23. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu ubiegania się przez studen-
tów Wydziału Zarządzania o udział w programach międzynarodo-
wych Sokrates-Erasmus i Leonardo da Vinci.

24. Projekt uchwały w sprawie zaliczania studentom przedmiotów stu-
diowanych za granicą w ramach programu Sokrates-Erasmus.

25. Informacja Kierownika Studium Wychowania Fizycznego nt. form
odbywania zajęć z w-f i profilaktyki zdrowotnej studentów (zdjęty).

26. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licencjata.

23 lutego 2006 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała się na
posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopuszczenia dr Mai

Szymury-Tyc do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenia jego ter-
minu.

2. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród ministra edu-
kacji i nauki za 2005 rok.

3. Autopoprawka do Uchwały nr 35/2005/2006 w sprawie uczestnictwa
przedstawicieli Rady Wydziału Zarządzania w Radzie Programowej
Kolegium Zarządzania.

4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Felicjana Jagusia, propono-
wany promotor prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot.

5. Zatwierdzenie harmonogramu egzaminów doktorskich mgr Alicji
Ganczarek.

6. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzenia Okresowej Oce-
ny Nauczycieli Akademickich.

7. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w sprawie powoła-
nia na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Statystyki.

8. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnienia prof. AE. dr.
hab. Henryka Zawadzkiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
AE na czas nieokreślony.

9. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Marketingu.
10. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Polityki

Rynkowej i Zarządzania Marketingowego.
11. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licencjata.

23 marca 2006 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała się na po-
siedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopuszczenia dr Marii

Balcerowicz-Szkutnik do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenia jego
terminu.

15 grudnia 2006 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała się na
posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rady Wydziału Zarządzania w spra-

wie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach profesorowi Leszkowi Balce-
rowiczowi, dr h.c., Prezesowi Narodowego Banku Polskiego.

2. Powołanie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
nauk ekonomicznych dr. hab. Jerzemu Gołuchowskiemu, profesorowi
nadzwyczajnemu AE w Katowicach.

3. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie wszczęcia przewodu
habilitacyjnego dr. Jackowi Szołtyskowi oraz powołania recenzentów
w tym przewodzie.

4. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr. Mariusza Cieśli, promotor dr hab. Maciej Miszewski.

5. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr. Michała Jaśnioka, promotor prof. AE dr hab. Krystyna Śliwińska.

6. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr. Rafała Kozłowskiego, promotor prof. zw. dr hab. Mariusz Brat-
nicki.

7. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr Moniki Kulikowskiej, promotor prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki.

8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wprowadzenia nowego wzoru
„Karty opisu przedmiotu” (sylabusa).

9. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Prze-
prowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Alicji Ganczarek,
promotor prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot.

10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Ryszko, propono-
wany promotor prof. AE dr hab. Elżbieta Lorek.

11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mokrysz, propono-
wany promotor prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok.

12. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia na sta-
nowisko asystenta w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych.

13. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań Ryn-
kowych i Marketingowych.

14. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium habilitacyjnego oraz
przedłużenie wypłacania stypendium doktorskiego.

15. Sprawozdanie z przebiegu sesji egzaminacyjnej letniej w roku akade-
mickim 2004/2005 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wy-
działu Zarządzania.

16. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licencjata.

26 stycznia 2006 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała się na
posiedzenie, którego porządek był następujący:
1. Wręczenie nagród rektora za najlepsze prace magisterskie na Wydzia-

le Zarządzania oraz listów gratulacyjnych Rady Wydziału Zarządza-
nia dla studentów za wybitne osiągnięcia w nauce.

2. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr. Tomasza Żądło, promotor prof. dr hab. Janusz Wywiał.

3. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Prze-
prowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Magdalenie Jaciow
pt. „Efektywność badań marketingowych w procesie decyzyjnym”,
promotor prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior.

4. Projekt uchwały w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Rady Wydzia-
łu Zarządzania w Radzie Koordynacyjnej Studium Doktoranckiego.

5. Projekt uchwały w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Rady Wy-
działu Zarządzania w Radzie Programowej Kolegium Zarządzania.

6. Informacja nt. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia
15.12.2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowe-
go trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i ha-
bilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

7. Projekt uchwały w sprawie trybu przeprowadzania wybranych czyn-
ności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2005/2006,
zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Zarządzania nr 28 z dnia
20.10.2005 r.

8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Edyty Abramek, proponowa-
ny promotor prof. zw. dr hab. Henryk Sroka.

9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mokrysz, propono-
wany promotor prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok.
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10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Roberta Orpycha, propono-
wany promotor dr hab. Zofia Mielęcka-Kubień.

11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Trzęsioka, propono-
wany promotor prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w programach studiów na Wydzia-
le Zarządzania na studiach stacjonarnych od roku 2005/2006 na kie-
runkach: Zarządzanie i Marketing oraz Informatyka i Ekonometria.

13. Wniosek Pełnomocnika Rektora ds. Bielskiego Ośrodka Naukowo-
-Dydaktycznego w sprawie uruchomienia niektórych specjalności
w BOND prowadzonych na kierunku Zarządzanie i Marketing.

14. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w sprawie zatrud-
nienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu.

15. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w sprawie zatrud-
nienia na stanowisku asystenta w Katedrach:
a) Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego,
b) Przedsiębiorczości.

16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Katedry Ekonomii i Po-
lityki Transformacji na Wydziale Zarządzania.

17. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przeniesienia Katedry Zarządza-
nia Ochroną.

18. Środowiska z Wydziału Zarządzania na Wydział Ekonomii.
19. Ogłoszenie Konkursu na stanowisko kierownika Katedry Inżynierii

Wiedzy.
20. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań Kon-

sumpcji.
21. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na studia

niestacjonarne w roku 2006/2007.
22. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licencjata.

18 maja 2006 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała się na posie-
dzeniu, którego porządek był następujący:
1. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie wszczęcia postępowania

o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Grażynie
Trzpiot profesorowi nadzwyczajnemu AE w Katowicach.

2. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopuszczenia dr. Jacka
Szołtyska do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenia jego terminu.

3. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Prze-
prowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Iwonie Gruszce pt.
„Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w wielokryterialnych pro-
blemach klasyfikacji”, promotor prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Edyty Abramek, proponowa-
ny promotor prof. zw. dr hab. Henryk Sroka.

5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Orwat, proponowa-
ny promotor prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot.

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Strzelczyk-Łódzkiej,
proponowany promotor prof. dr hab. Grazyna Gruszczyńska-Malec.

7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Trzęsiok, proponowa-
ny promotor prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.

8. Zatwierdzenie harmonogramu egzaminów doktorskich:
a) mgr Arturowi Świerczkowi,
b) mgr Katarzynie Warzesze.

9. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Kate-
drze Przedsiębiorczości.

10. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki.
11. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnienia prof. AE

dr. hab. Henryka Zawadzkiego na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego AE w Katowicach na czas nieokreślony.

12. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w sprawie zatrud-
nienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego AE w Katowicach
w Katedrze Informatyki.

13. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na sta-
nowisku asystenta w Katedrze Statystyki.

14. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania stypendium naukowego.
15. Projekt uchwały w sprawie uruchomienia studiów niestacjonarnych

drugiego stopnia na kierunku: Informatyka i Ekonometria.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian w programach studiów na Wydzia-

le Zarządzania na studiach niestacjonarnych od roku 2005/2006 na
kierunku: Zarządzanie i Marketing.

17. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licencjata.

2. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr Izabeli Marzec, promotor prof. dr hab. Janusz Strużyna.

3. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr Jolanty Zrałek, promotor prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel.

4. Dyskusja związana z projektem nowego Statutu Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach.

5. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Przepro-
wadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr. Mirosława Stolarczyka
pt. „Strategie w sektorze schyłkowym na przykładzie górnictwa węgla
kamiennego”, promotor prof. AE dr hab. Halina Chwistecka-Dudek.

6. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Prze-
prowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Katarzyny Warzechy
pt. „Wpływ przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształto-
wanie się kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych. Analiza eko-
nometryczno-statystyczna”, promotor prof. AE dr hab. Józef Biolik.

7. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Prze-
prowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Bogny Zacny pt.
„Zastosowanie modeli równań strukturalnych do opisów związków
przyczynowo-skutkowych w badaniach ekonomicznych”, promotor
prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.

8. Projekt uchwały w sprawie przyznawania nagród za wyróżniające się
rozprawy habilitacyjne i doktorskie.

9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandrze Głośnickiej-Ogier-
man, proponowany promotor prof. dr hab. Krystyna Jędralska.

10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Świtale, propono-
wany promotor prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel.

11. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Katedry Inżynierii
Wiedzy na Wydziale Zarządzania.

12. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnienia prof. AE dr hab.
Ewy Zeman-Miszewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego AE
w Katowicach na czas nieokreślony.

13. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w sprawie zatrud-
nienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości.

14. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Przedsię-
biorczości.

15. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licencjata.

20 kwietnia 2006 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała się na
posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopuszczenia dr Beaty

Nowotarskiej-Romaniak do kolokwium habilitacyjnego i wyznacze-
nia jego terminu.

2. Powołanie Wydziałowej Komisji dla przygotowania wniosku o wsz-
częcie przewodu habilitacyjnego dr. Andrzejowi Bajdaka.

3. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
mgr Alicji Ganczarek, promotor prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot.

4. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Prze-
prowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Justyny Maciąg pt.
„Ocena sprawności systemu zapewnienia jakości kształcenia w uczel-
ni wyższej ”, promotor prof. dr hab. Krystyna Lisiecka.

5. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Prze-
prowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Tomasza Papaja pt.
„Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej. Kry-
teria i mierniki oceny stopnia jej implementacji”, promotor prof. dr
hab. Krystyna Lisiecka.

6. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia i Prze-
prowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Artura Świerczka
pt. „Logistyczne determinanty kształtowania elastycznych łańcuchów
dostaw”, promotor prof. AE dr hab. Danuta Kiperska-Moroń.

7. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Kolegium Zarządzania Akademii
Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach w sprawie urucho-
mienia studiów podyplomowych: „Samodzielny specjalista ds. pro-
gramów społecznych współfinansowanych z funduszy unijnych”.

8. Wniosek w sprawie uruchomienia specjalności zarządzanie finansowe
na I, II stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie
i Marketing na Wydziale Zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach oraz Bielskim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym.

9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Adama Mokrysza, propono-
wany promotor prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok.
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ProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesury

Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk

HabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacje

WYDZIAŁ EKONOMII

Dr hab. Krzysztof Malik: Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym.

DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty
WYDZIAŁ EKONOMII

Dr Irena Kamińska-Radomska: Zróżnicowane formy międzynarodowej integracji gospodarczej na przykładzie Unii Eu-
ropejskiej i NAFTA. Promotor: prof. AE dr hab. Tadeusz Sporek.

Dr Joanna Wartini: Wykorzystanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych do oceny i sterowania płynnością
finansową zakładu ubezpieczeń. Promotor: prof. AE dr hab. Halina Buk.

Dr inż. Irena Szewczyk: Czynniki kształtujące wzrost przedsiębiorstwa turystycznego w regionie Beskidy Zachodnie.
Promotor: dr hab. Jacek M. Ruszkowski.

Dr Małgorzata Twardzik: Proces koncentracji przestrzennej handlu detalicznego w województwie śląskim (lata 1991-
2010). Promotor: prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Dr Joanna Soworka-Wojniak: Ekonomiczno-społeczne bariery inkluzji osób niepełnosprawnych (na przykładzie osób
z dysfunkcją narządu ruchu). Promotor: prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz.

Dr Marek Wróbel: Logistyczne uwarunkowania terminowości świadczenia usług pocztowych. Promotor: prof. AE dr
hab. Alina Lipińska-Słota.

Dr Joanna Rydarowska-Kurzbauer: Transformacja systemowa a zmiany struktury gospodarczej (na przykładzie wybra-
nych krajów Europy Środkowowschodniej). Promotor: prof. AE dr hab. Stanisław Swadźba.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Dr Mariusz Cieśla: Mechanizm rynkowy wobec globalizacji i informatyzacji gospodarki. Promotor: dr hab. Maciej
Miszewski.

Dr Michał Jaśniok: Strategie marketingowe na rynku politycznym w procesie pozyskiwania akceptacji wyborczej. Pro-
motor: prof. AE dr hab. Krystyna Śliwińska.

Dr Rafał Kozłowski: Ocena nadzoru korporacyjnego w polskich przedsiębiorstwach. Promotor: prof. zw. dr hab. Ma-
riusz Bratnicki.

Dr Monika Kuligowska: Zachowania przedsiębiorcze a aktywność organizacji w kontekście sprzeczności strategicznych.
Promotor: prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki.

Dr Tomasz Żądło: Ocena parametrów dziedzin populacji z wykorzystaniem podejścia modelowego. Promotor: prof.
zw. dr hab. Janusz Wywiał.

Dr Izabela Marzec: Wykorzystanie wzmocnienia pozytywnego pracowników do ożywiania przedsiębiorczości organiza-
cyjnej. Promotor: prof. dr hab. Janusz Strużyna.

Dr Jolanta Zrałek: Komunikacyjne uwarunkowania rynkowych zachowań konsumentów – public relations jako forma
oddziaływań przedsiębiorstw. Promotor: prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel.

Dr Alicja Ganczarek: Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu. Promotor: prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot.
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DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ

Dr Beata Dratwińska-Kania: Ryzyko bankowe w teorii i praktyce. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zadora.
Dr Gracjan Pietrzyk: Operacje otwartego rynku Narodowego Banku Polskiego w procesie absorpcji nadpłynnośc sektora

bankowego w Polsce. Promotor: prof. AE dr hab. Irena Pyka.
Dr Monika Fołtyn: Zastosowanie analizy kosztów - korzyści w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji proekolo-

gicznych. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.
Dr Anna Korombel: Ryzyko inwestycji infrastrukturalnych i skuteczność jego ograniczania na przykładzie polskiego

sektora energetyki cieplnej. Promotor: dr hab. Eugeniusz Sitek.
Dr Ewa Janik: Przekształcenia spółek handlowych - determinanty i uwarunkowania. Promotor: prof. AE dr hab. Antoni

Witosz.

Zarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektora
29 listopada 2005 roku (nr 30/05) w sprawie zmiany niektó-

rych postanowień „Regulaminu Gospodarowania Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach”.

12 grudnia 2005 roku (nr 31/05) w sprawie powołania Odwo-
ławczej Komisji Stypendialnej.

12 grudnia 2005 roku (nr 32/05) w sprawie powołania na okres
kadencji 2005-2008 Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Od-
woławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Rzeczni-
ków Dyscyplinarnych ds. Studentów.

14 grudnia 2005 roku (nr 33/05) w sprawie powołania Komi-
tetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego.

14 grudnia 2005 roku (nr 34/05) w sprawie powołania na okres
kadencji 2005-2008 Rzecznika ds. Nauczycieli Akademickich.

10 grudnia 2005 roku (nr 35/05) w sprawie powołania Pełno-
mocnika Rektora ds. Uzależnień.

30 grudnia 2005 roku (nr 36/05) w sprawie wprowadzenia
zmian w „Regulaminie ustalenia wysokości wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach”.

30 grudnia 2005 roku (nr 37/05) w sprawie wysokości czesne-
go na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akade-
mickiego 2005/2006.

30 grudnia 2005 roku (nr 38/05) w sprawie ustalenia zakresu
uprawnień, odpowiedzialności oraz zadań prorektorów, a także
określenia zasad zaciągania zobowiązań wynikających z gospoda-
rowaniem mieniem i zamówień publicznych.

20 stycznia 2006 roku (nr 1/06) w sprawie powołania Rady
Bibliotecznej na okres kadencji 2005-2008.

30 stycznia 2006 roku (nr 3/06) w sprawie powołania Pełno-
mocnika Rektora ds. Restrukturyzacji Studiów Doktoranckich
w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowi-
cach.

30 stycznia 2006 roku (nr 4/06) w sprawie wysokości opłat za
dodatkowe usługi edukacyjne spowodowane niezadowalającymi
wynikami w nauce na studiach stacjonarnych oraz innych opłat.

30 stycznia roku (nr 5/06) w sprawie odpłatności za usługi edu-
kacyjne spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce na
studiach niestacjonarnych.

30 stycznia 2006 roku (nr 6/06) w sprawie powołania Rady
Naukowej Studium Doktoranckiego Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach.

30 stycznia 2006 roku (nr 7/06) w sprawie ustalenia wysokości
stawek honorariów autorskich.

23 lutego 2006 roku (nr 8/06) w sprawie powołania Zespołu
ds. Opracowania Koncepcji Utworzenia i Funkcjonowania Akade-
mickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Akademii Ekonomicz-
nej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

9 marca 2006 roku (nr 9/06) w sprawie wprowadzenia formu-
larza „Karty opisu przedmiotu wykładanego w Akademii Ekono-
micznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach”.

9 marca 2006 roku (nr 10/06) w sprawie wprowadzenia zmia-
ny w składzie Zespołu ds. Opracowania Projektu Systemu Kon-
troli Finansowej Akademii oraz programu wdrożenia w system.
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13 marca 2006 roku (nr 11/06) w sprawie utworzenia Katedry
Informatyki Ekonomicznej.

16 marca 2006 roku (nr 12/06) w sprawie powołania Zakładu
Zarządzania Projektem Lokalnym i Regionalnym.

27 marca 2006 roku (nr 13/06) w sprawie przeprowadzenia
okresowej inwentaryzacji sprzętu będącego na stanie formacji Obro-
ny Cywilnej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach.

7 kwietnia 2006 roku (nr 14/06) w sprawie powołania Zespołu
ds. Opracowania Informatycznego Systemu Analizy Działalności
(ISAD) w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Ka-
towicach.

10 kwietnia 2006 roku (nr 15/06) w sprawie powołania Zespo-
łu ds. Opracowania Założeń i Programu Użytkowego Centrum
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicz-
nej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (CNTI).

10 kwietnia 2006 roku (nr 16/06) w sprawie powołania Zespo-
łu ds. Opracowania Założeń i Programu Użytkowego Centrum
Studiów Europejskich Akademii z siedzibą w Trzebini-Młoszowej.

10 kwietnia 2006 roku (nr 17/06) w sprawie powierzenia obo-
wiązków Regionalnego (Uczelnianego) Koordynatora ds. realiza-
cji w Akademii projektu „Studia podyplomowe dla przedsiębior-
ców, kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw”.

13 kwietnia 2006 roku (nr 18/06) w sprawie utworzenia Kate-
dry Inżynierii Wiedzy.

27 kwietnia 2006 roku (nr 19/06) w sprawie ustalenia cen na pod-
ręczniki oraz dopłat do książek o wyższym standardzie edytorskim.

20 maja 2006 roku (nr 20/06) w sprawie zasad postępowania
z wierzytelnościami trudnymi do wyegzekwowania oraz wierzy-
telnościami, których egzekwowanie nie wskazuje na racjonalną go-
spodarkę środkami publicznymi.

17 maja 2006 roku (nr 21/06) zmieniające zarządzenie 33/05
z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komitetu Re-
dakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego.

19 maja 2006 roku (nr 22/06) w sprawie powołania Uczelnia-
nej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2006/2007.

19 maja 2006 roku (nr 23/06) w sprawie utworzenia Katedry
Ekonomii i Polityki Transformacji.

19 maja 2006 roku (nr 24/06) w sprawie utworzenia Katedry
Zarządzania Organizacjami.

19 maja 2006 roku (nr 25/06) w sprawie utworzenia Katedry
Zarządzania Publicznego.

19 maja 2006 roku (nr 26/06) w sprawie utworzenia Katedry
Przedsiębiorczości.
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Sukces w rankingu „Newsweeka”

Już po raz piąty „Newsweek” sprawdził, które polskie uczelnie dają największe szanse
na znalezienie dobrej pracy. Akademia Ekonomiczna w Katowicach zajęła 6 pozycję na
100 sklasyfikowanych polskich uczelni wyższych, a w kategorii uczelni o profilu ekono-
micznym i menedżerskim zajęła drugą pozycję, zaraz po SGH.

W numerze 21/06 tygodnika „Newsweek” można przeczytać informacje o tym jak
przygotowano Ranking: „Chcecie wybrać studia, ale nie wiecie, jaki kierunek i jaka uczel-
nia daje największe szanse na karierę zawodową? Na zlecenie „Newsweeka” agencja In-
quiry zapytała polskie firmy i instytucje, kogo najchętniej zatrudniają. „Ankietę rozesłali-
śmy do firm zatrudniających powyżej 50 osób z różnych branż, m.in. przetwórstwa, bu-
downictwa, transportu oraz banków, spółek giełdowych, towarzystw ubezpieczeniowych
i instytucji państwowych. Pytaliśmy, jakie uczelnie ukończyli ich pracownicy. Interesowały
nas tylko tzw. świeże kadry, czyli osoby do 34 roku życia – te, które stosunkowo niedaw-
no rozpoczęły pracę i zostały zatrudnione na specjalistycznych, kierowniczych i dyrektor-
skich stanowiskach. Potem sprawdziliśmy w GUS, ilu absolwentów od 1996 roku opuści-
ło daną uczelnię i policzyliśmy, jaki procent z nich znalazł zatrudnienie w ankietowanych
przez nas firmach”.

Artur Ochnio w Radzie Fundacji PSRP

Artur Ochnio – przewodniczący Parlamen-
tu Studenckiego Akademii został wybrany przez
Radę Studentów Parlamentu Studentów Rze-
czypospolitej Polskiej na członka Rady Funda-
cji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Akredytowano kierunek ekonomia

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, stanowiskiem uczelni oraz po zasię-
gnięciu opinii Zespołu Kierunku Studiów Ekonomicznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale
Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach – wydało temu kierunkowi ocenę pozytywną.

W uchwale Prezydium PKA zapisano między innymi „Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada
odpowiednią bazę materialną pozwalającą na prowadzenie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku ekonomia”.

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku ekonomia naszej uczelni powinna odbyć się w roku akademickim 2010/2011.
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12-13 stycznia 2006 w Warszawie obyło się wspólne po-
siedzenie Prezydium KRASP i Konferencji Rektorów Państwo-
wych Uczelni Technicznych. Prezydium KRASP przyjęło dwa
dokumenty:

1. Dokument nr 15/IV – Uczwała Prezydium KRASP
z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie informatyzacji uczelni.
Prezydium KRASP zwraca się do MEiN o finansowe wsparcie
prac związanych z wdrożeniem w uczelniach Zintegrowanego
Systemu Informatycznego, wspomagającego procesy zarządza-
nia tokiem studiów, badaniami naukowymi, zasobami i go-
spodarką uczelni. System taki powinien również zapewniać
pełną wymianę informacji między uczelniami i Ministerstwem,
umożliwiającą realizację ustawowych wymogów sprawozdaw-
czości i nadzoru. Inicjatywa wprowadzenia w polskich uczel-
niach Zintegrowanego Systemu Informatycznego, uznana jako
jeden z priorytetowych obszarów działania KRASP w kadencji
2005-2008, jest zbieżna z projektami Planu Rozwoju na lata
2007-2013 i Krajowego Programu Ramowego.

2. Dokument nr 16/IV – Uchwała Prezydium KRASP
z 12 stycznia 2006 roku w sprawie poparcia idei powołania
Ogólnopolskiej Sieci Uczelni Wolnych od Uzależnień.
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
udziela poparcia idei powołania sieci, jednocześnie apeluje do
rektorów – członków KRASP o przystępowanie uczelni człon-
kowskich Konferencji do Ogólnopolskiej Sieci Uczelni Wol-
nych od Uzależnień oraz o powołanie w każdej z uczelni peł-
nomocnika odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację
programu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku aka-
demickim.

24 marca 2006 odbyło się posiedzenie Prezydium KRASP.
Organizatorem spotkania po raz pierwszy była Fundacja Rek-
torów Polskich. Dotychczasowe owocne współdziałanie KRASP
i Fundacji znalazło odzwierciedlenie w podpisanym w trakcie
posiedzenia porozumieniu o ustanowieniu partnerstwa strate-
gicznego, stwarzającego warunki do ścisłej współpracy obu in-
stytucji w przyszłości.

W posiedzeniu, oprócz członków Prezydium, uczestniczy-
li również zaproszeni goście, m.in.: Krzysztof Kurzydłowski –
Podsekretarz Stanu w MEiN, Jerzy Błażejowski – Przewodni-
czący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Marci-
niak – Przewodniczący PKA, Michał Szulczewski – Przewod-
niczący Rady Nauki oraz Janusz Lipkowski – Wiceprezes PAN.

Prezydium przyjęło następujące dokumenty:
Dokument 17/IV w sprawie wspierania studentów biało-

ruskich.
Prezydium KRASP, w nawiązaniu do dotychczasowych prak-
tyk udzielania pomocy studentom i pracownikom uczelni z Bia-
łorusi, zwróciło się do członków KRASP o rozszerzenie różno-

rodnych form wspierania studentów i pracowników białoru-
skich poprzez m.in. umożliwienie kontynuacji studiów w Pol-
sce osobom relegowanym z uczelni raz doświadczającym in-
nych represji z powodu głoszonych przekonań.

Dokument 18/IV w sprawie doskonalenia formuły egza-
minów maturalnych oraz systemu rekrutacji na studia.
Prezydium KRASP zwróciło się do MEiN o podjęcie debaty,
z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, a w szczegól-
ności instytucji i organizacji oświatowych oraz reprezentują-
cych szkolnictwo wyższe, nad listą przedmiotów obowiązko-
wych zdawanych na egzaminie maturalnym, określanych w Roz-
porządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasy-
fikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa-
dzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Właściwa modyfikacja tej listy stworzyłaby absolwentom szkół
ponadgimnazjalnych znacznie większe możliwości wyboru kie-
runków studiów niż to ma miejsce obecnie. Jednocześnie Pre-
zydium KRASP, w związku z treścią art. 8 ust. 2 Prawa o szkol-
nictwie wyższym, zwróciło się do rektorów uczelni członkow-
skich o stworzenie możliwości rekrutowania kandydatów na
uczelnie, a nie na poszczególne kierunki studiów.

Dokument 19/IV w sprawie prac nad standardami kształ-
cenia.
Prezydium KRASP podkreśliło potrzebę szczegółowego infor-
mowania społeczności akademickich uczelni o działaniach
w tym zakresie.

Dokument 20/IV w sprawie wspierania samorządności dok-
torantów.
Prezydium KRASP zwróciło się do ministra edukacji i nauki
o udzielenie wsparcia działaniom doktorantów zmierzającym
do przeprowadzenia zjazdu delegatów uczelnianych samorzą-
dów doktorantów, a także stworzenia warunków do skutecz-
nego działania powołanej na zjeździe krajowej reprezentacji
doktorantów (zgodnie z art. 209 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym).

Dokument 21/IV w sprawie nadania Górnośląskiej Wy-
ższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowi-
cach statusu uczelni członkowskiej KRASP.

Dokument 22/IV w sprawie nadania Collegium Civitas sta-
tusu uczelni członkowskiej.

Dokument 23/IV w sprawie zasad prezentowania stano-
wiska KRASP.

Prezydium KRASP, w związku z wynikającą z wejścia w ży-
cie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmianą statusu praw-
nego KRASP oraz ustawowym określeniem opiniodawczych
zadań KRASP postanowiło, że:
– konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni funk-

cjonujące w ramach KRASP podejmują adresowane na ze-
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wnątrz KRASP działania i uchwały w zakresie wynikają-
cym przede wszystkim ze specyfiki uczelni, natomiast ko-
misje stałe KRASP – działania i stanowiska wynikające z okre-
ślonego przez Prezydium obszaru ich kompetencji,

– konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni dzia-
łające w ramach KRASP oraz komisje stałe KRASP będą
przekazywały swoje oficjalne dokumenty Przewodniczące-
mu KRASP,

– dokumenty konferencji rektorów działających w ramach
KRASP lub komisji stałych KRASP staną się oficjalnymi
dokumentami, wyrażającymi stanowisko KRASP po ich ak-
ceptacji przez statutowy organ konferencji; w związku z tym
postanowieniem, konferencje rektorów poszczególnych
typów uczelni działających w ramach KRASP oraz Komisje
stałe KRASP na drukowanych wersjach swoich dokumen-
tów obok nazw i ewentualnie logo konferencji lub komisji,
umieszczą nazwę „Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich” i logo KRASP.

Komisja ds. Nauki KRASP

15 lutego 2006 w Wojskowej Akademii Technicznej od-
było się pierwsze posiedzenie komisji ds. Nauki KRASP. Za-
sadniczym tematem spotkania była dyskusja na temat „Wstęp-
nych założeń do zmiany systemu badań naukowych i prac roz-
wojowych” opracowanych przez MEiN. W trakcie dyskusji wy-
rażono następujące opinie:
– prezentowane założenia dotyczą ważnej funkcji państwa

jaką jest tworzenie warunków do rozwoju cywilizacyjnego
i gospodarczego kraju,

– proponowane rozwiązania systemowe, w przypadku ich
wprowadzenia w życie, będą miały zasadniczy wpływ na
ukształtowanie się struktury i sposobu funkcjonowania sfery
nauki w Polsce,

– „Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych
i prac rozwojowych” trafnie opisują obecny stan systemu
badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce, jego roz-
proszenie oraz potrzeby koncentracji badań wokół głów-
nych zadań stanowiących realizację długofalowej polityki
naukowej państwa.

Pozytywnie oceniono zamiar promowania najlepszych
ośrodków naukowych, niezależnie od ich umiejscowienia oraz
ograniczenia w dotowaniu jednostek słabych i nieefektownych.
Podkreślono, że obok powyższego kryterium jakościowego po-
winno się uwzględnić także istnienie jednostek wykonujących
zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki
państwa.

Przedstawiciele uczelni humanistycznych wrócili uwagę na
konieczność uwzględnienia w budowanej strategii nowego sys-
temu badań naukowych i prac rozwojowych z obszarów nauk
humanistyczno-społecznych.

Ożywioną dyskusję wywołała koncepcja utworzenia Na-
rodowego Centrum Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
(NCBR). Misję Centrum uznano za cenną, związaną z reali-
zacją projektów szczególnie ważnych dla realizacji polityki na-
ukowej państwa, przy wykorzystaniu wybranych najlepiej przy-
gotowanych merytorycznie i najefektywniejszych jednostek na-
ukowych pełniących role liderów. Wobec bardzo ogólnych sfor-

mułowań dotyczących misji Centrum, członkowie komisji wy-
razili obawę, czy aby idea utworzenia NCBR nie przekształciła
się w próbę powołania do życia nowej, kolejnej struktury urzęd-
niczej, zajmującej się zarządzaniem badaniami i rozwojem, zdol-
nej jedynie do nieefektywnego konsumowania planowanego
wzrostu nakładów na naukę w budżecie państwa.

Zwrócono uwagę, iż bardzo ważnym elementem zainicjo-
wanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki procesu jest oce-
na ewentualnych szans i zagrożeń jakie może stworzyć nowy
system do funkcjonowania szkolnictwa wyższego, którego nie-
odłącznym atrybutem jest synergia procesów kształcenia i ba-
dań naukowych.

Zebrani upoważnili przewodniczącego do zwrócenia się
z prośbą o spotkanie z ministrem Krzysztofem J. Kurzydłow-
skim, w celu wymiany informacji na temat planowanej refor-
my systemu zarządzania i finansowania badań naukowych
w Polsce.

Komisja ds. Organizacyjnych
i Legislacyjnych KRASP

3-5 marca 2006 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach w Młoszowej odbyło się
drugie posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyj-
nych KRASP. W pracach Komisji wzięli udział jej członkowie
i zaproszeni goście w osobach: prof. Jerzyego Błażejowskie-
go, prof. Ewy Chmieleckiej, Arkadiusz Dobczyka, prof. Flo-
riana Kuźnika, prof. Józefa Lubacza, prof. Tadeusza Lutego,
prof. Jerzego Malca i Andrzeja Miernika.

Pierwszym punktem porządku obrad było przedstawienie
raportu „Nowe podejście do standardów kształcenia oraz wy-
nikające z tego założenia dotyczące treści rozporządzenia mi-
nistra właściwego ds. szkolnictwa wyższego”. W imieniu
Zespołu przygotowującego raport, jego treść przedstawiła
prof. Ewa Chmielecka. Koreferat wygłosił prof. Józef Lubacz
z Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Komisja przyjęła wnioski w sprawie standardów kształce-
nia, których autorami byli prof. Jerzy Błażejowski, prof. Tade-
usz Luty oraz prof. Jerzy Woźnicki.
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Następnym etapem obrad były sprawy bieżące Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP:
– przedstawienie nowego sekretarza Komisji (M. Chałupka),
– wniesienie w trybie nadzwyczajnym poprawki do noweli-

zacji ustawy o zamówieniach publicznych,
– wobec braku propozycji poprawek ze strony rektorów-

członków KRASP nie przewiduje się nowelizacji Statutu
KRASP,

– przekazanie sprawy kolizji niektórych regulacji ustawy „Pra-
wo o szkolnictwie wyższym” i ustawy o finansach publicz-
nych do Komisji Ekonomicznej KRASP,

– odłożenie na 2007 rok rozważania tematu obligatoryjno-
ści kształcenia dwuprzedmiotowego, do czasu nowelizacji
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,

– odłożenie sprawy propozycji przechodzenia profesorów
mianowanych w stan spoczynku,

– wstępne omówienie propozycji nadania rozgłośniom radio-
wym prowadzonym przez uczelnie statusu analogicznego
do nadawców publicznych.

W sprawach różnych członkowie Komisji poruszyli pro-
blematykę listy kierunków studiów I i II stopnia. Na wniosek
prof. L. Śliwonika, uzgodniono potrzebę uregulowania zagad-
nienia opłat za doktoraty eksternistyczne. Zdaniem prof. Je-
rzego Woźnickiego (przewodniczącego Komisji), „Nadszedł bo-

wiem czas na poważne zmiany w szkolnictwie wyższym, do któ-
rych drogę otworzyła nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wy-
ższym. Już teraz należy więc proponować nowe rozwiązania
w rozporządzeniach ministra i statutach uczelni”.

KRASP wspólnie z FRP wyda publikacje zawierające doku-
menty na temat nowego podejścia do standaryzacji studiów wraz
z komentarzami i zapisem dyskusji z posiedzenia Komisji.

Na podstawie protokołów
KRASP – M.G.
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został poruszony problem stanu prawnego reprografii.
Odbyło się również seminarium poświęcone drukowi ksią-
żek naukowych, połączone z prezentacją reprintu „Biblii
Gutenberga”. Organizatorzy nie zapomnieli także o wy-
dawcach, zapraszając ich na Wieczór Wydawców, który
odbył się 22 marca w „Starej Bibliotece” w Katedrze Marii
Magdaleny. To wieczorne spotkanie uświetnił spektakl
muzyczny pod tytułem „Szlagiery szampańskiej ery” w wy-
konaniu wrocławskich aktorów. Po przedstawieniu repre-
zentanci różnych wydawnictw mieli okazję bliżej się po-
znać. W kameralnych bądź większych gronach prowadzo-
no nieoficjalne rozmowy na temat pracy w wydawnictwach:
dzielono się doświadczeniami, wymieniano informacje
o ich funkcjonowaniu, strukturze, metodach pracy czy
wprowadzanych ostatnio innowacjach. Takie rozmowy są
niezwykle cenne, stwarzają bowiem możliwość porówna-
nia wydawnictw, co może niejednokrotnie poddawać cie-
kawe pomysły związane z procesem wydawniczym, a za-
razem prowadzić do korzystnych zmian usprawniających
działalność tych placówek.

Dlaczego wrocławskie targi mają tak duże znaczenie?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: umożliwiają

XIIXIIXIIXIIXII
22-25 marca nasze wydawnictwo brało udział w kolej-

nej (już dwunastej) edycji Wrocławskich Targów Książki,
które tradycyjnie odbywały się w Gmachu Głównym Poli-
techniki Wrocławskiej. Gośćmi tegorocznych targów byli
jak zwykle reprezentanci wydawnictw naukowych i popu-
larnonaukowych. W sumie w targach uczestniczyło 55
wydawnictw (były to głównie wydawnictwa uczelniane,
ale nie zabrakło również komercyjnych firm wydawni-
czych).

Także i w tym roku targi nie oznaczały tylko promocji
i sprzedaży książek, ale były również okazją do uczestnic-
twa w ciekawych wykładach, dyskusjach czy spotkaniach
autorskich. Oprócz wyżej wspomnianego konkursu na naj-
trafniejszą szatę edytorską, odbył się konkurs na najlepszą
– zdaniem czytelników – książkę, a specjalna komisja wy-
brała najatrakcyjniejsze stoisko. Na odwiedzających targi
czekały również niespodzianki, jak np. pokaz procesu czer-
pania papieru, sporządzania i odciskania pieczęci lakowych,
zorganizowany przez firmę ART-PAPIER z Gliwic. Co
więcej, czytelnicy mogli spotkać się z autorami, takimi jak
prof. Jacek Suchodolski (autor książki „Architektura schro-
nisk w Sudetach”), prof. Andrzej Dziubiński (autor „Sto-
sunków dyplomatycznych polsko-tureckich w latach 1500-
1572 w kontekście międzynarodowym”) czy dr Romuald
M. Łuczyński (autor „Chronologii dziejów Dolnego Ślą-
ska”). Mogli również uczestniczyć w rozmowie na temat
publikacji książek w Internecie czy spotkaniu, na którym

XIIXIIXIIXIIXII WrocławskieWrocławskieWrocławskieWrocławskieWrocławskie
 Targi Książki Targi Książki Targi Książki Targi Książki Targi Książki

NaukowejNaukowejNaukowejNaukowejNaukowej

WrocławskieWrocławskieWrocławskieWrocławskieWrocławskie
     Targi KsiążkiTargi KsiążkiTargi KsiążkiTargi KsiążkiTargi Książki

NaukowejNaukowejNaukowejNaukowejNaukowej
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zainteresowanym dostęp do książek, które najczęściej trud-
no znaleźć w zwykłych księgarniach, pozwalają na zapo-
znanie się z najnowszymi (i nie tylko) ofertami wydaw-
nictw naukowych i zakup książek po okazyjnej cenie. Tego
typu spotkania są niezbędne tak dla środowiska akademic-
kiego (stanowią interesujący przegląd literatury naukowej
i technicznej), jak i bibliotekarzy, księgarzy oraz hurtow-
ników rozpowszechniających pozycje naukowe i dociera-
jących do czytelników o ściśle określonych zainteresowa-
niach. Wszystko to sprawia, że targi co roku spotykają się
z żywym zainteresowaniem i życzliwością czytelników oraz
mediów.

Nasze wydawnictwo należy do grona stałych gości tar-
gów. Książki przez nas publikowane cieszą się niezmien-
nym powodzeniem, a nasza popularność stale się zwięk-
sza, o czym świadczy sprzedaż niemal wszystkich książek
wystawionych na wrocławskich targach, liczne oferty
współpracy, przyjęcie niemałej liczby zamówień od biblio-
tek i księgarń z różnych części Polski, które – co niezwykle

dla nas ważne – ułatwiają dostęp do wydawanych przez
nas pozycji studentom oraz pracownikom naukowym z ca-
łego kraju.

Wydarzenia kulturalne o takim charakterze są jedną
z wielu skutecznych metod promowania publikowanych
przez nasze wydawnictwo prac, charakteryzujących się
wysokim poziomem merytorycznym oraz atrakcyjną szatą
graficzną, która przyciąga uwagę czytelnika. Targi są nie
tylko okazją do rozpowszechniania publikacji, bezpośred-
niego kontaktu z czytelnikiem czy nawiązywania i pod-
trzymywania współpracy z innymi wydawnictwami i księ-
garniami, ale także doskonałą reklamą wydawnictwa, a co
się z tym wiąże – uczelni, wywierają bowiem niemały wpływ
na kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. Te i inne
powody z pewnością decydują o wadze naszego coroczne-
go uczestnictwa we wrocławskich targach poświęconych
książce naukowej.

Karolina Kot

Filozof wśród ekonomistów. Księga pamiąt-
kowa wydana z okazji 40-lecia obecności
prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika w Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckie-
go w Katowicach. Red. Alojzy Czech. ISBN
83-7246-930-X, s. 250, cena 33,50 zł.

Niniejszy zbiór artykułów powstał z za-
miarem wyrażenia swojej wdzięczności wo-
bec profesora Czesława Głąbika autorów re-
prezentujących całą społeczność akade-
micką. Głównym kryterium doboru była nić
wiążąca profesję naukową, którą autorzy
uprawiają, z problematyką filozoficzną. Opi-
sano tu m.in.: nauczanie filozofii w dziejach
Akademii Ekonomicznej, filozoficzny rodo-
wód myśli ekonomicznej Adama Smitha,

sprawiedliwość w teorii finansów publicznych, zagadnienie wierności mał-
żeńskiej jako kategorii prawnej i filozoficznej oraz wiele innych.
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Leszek Żabiński, Eugeniusz Gatnar: Harmo-
nizacja planów i koordynacja programów
studiów. Materiały Wydziałowej Konferencji
Dydaktycznej. ISBN 83-7246-842-7, s. 184,
cena 22 zł.

Opracowanie jest wynikiem obrad wy-
działowej konferencji dydaktycznej na temat
„Harmonizacja planów i koordynacja progra-
mów studiów”, która odbyła się 17 marca
2005 roku w Akademii Ekonomicznej im. Ka-
rola Adamieckiego w Katowicach. W opraco-
waniu zawarto główne problemy konferencji,
takie jak harmonizacja planów studiów na
obu kierunkach kształcenia prowadzonych
na wydziale oraz koordynacja treści progra-
mowych kierunków studiów, w tym tworzą-

cych je przedmiotów dydaktycznych i ich grup. Praca składa się z szesnastu
rozdziałów.
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Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Pol-
sce. Księga pamiątkowa na jubileusz
osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lu-
cyny Frąckiewicz. Red. Andrzej Rączaszek.
ISBN 83-7246-914-8, s. 550, cena 77,50 zł.

Niniejsze opracowanie poświęcone po-
lityce społecznej w Polsce podzielono na
sześć obszernych części. W pierwszej omó-
wiono zagadnienie ekonomii i polityki gospo-
darczej wobec polityki społecznej. W drugiej
skoncentrowano się na teoretycznych proble-
mach polityki społecznej. W trzeciej na jej de-
mograficznych uwarunkowaniach. W czwar-
tej omówiono zagadnienie pracy jako kluczo-
wego problemu polityki społecznej i gospo-
darczej. Piąta część koncentruje się na pro-

blematyce różnych rodzajów polityk wchodzących w obręb polityki społecz-
nej. Ostatnią poświęcono miejscu polityków społecznych w programach spo-
łecznych rządu. W opracowaniu przedstawiono również sylwetkę wybitnej
przedstawicielki nauk o polityce społecznej – profesor Lucyny Frąckiewicz.

Krystyna Lisiecka: Sposoby utrzymywania
przewagi konkurencyjnej firmy. ISBN
83-7246-873-7, s. 304, cena 33,00 zł.

Praca traktuje o uwarunkowaniach, czyn-
nikach, metodach i technikach sprzyjających
utrzymywaniu i wzmacnianiu przewagi kon-
kurencyjnej firm na rynku poddawanym po-
głębiającym się trendom globalizacyjnym
i rynku nowych paradygmatów zarządzania
firmą. Genezą opracowania była dostrzega-
na przez różne środowiska potrzeba ciągłe-
go rozpoznawania i identyfikowania przez
kierownictwo firm zmieniających się uwarun-
kowań konkurencyjności. Czytelnik znajdzie
w opracowaniu zagadnienia związane z glo-

balizacją, regionalnymi uwarunkowaniami konkurencyjności firm, współcze-
sne koncepcje i strategie marketingowe oraz techniki ich stosowania. Opra-
cowanie kończy moduł poświęcony samoocenie.

Zabezpieczenie społeczne osób niepełno-
sprawnych. Red. Lucyna Frąckiewicz i Wie-
sław Koczur. ISBN 83-7246-898-2, s. 217,
cena 25,00 zł.

Niniejsze opracowanie poświęcono tym
instytucjom polityki społecznej, które składają
się na polski system zabezpieczenia społecz-
nego osób niepełnosprawnych, z wyłącze-
niem problematyki wspierania zatrudnienia
tych osób. Dokonano w nim diagnozy sytu-
acji socjalno-bytowej osób niepełnospraw-
nych, przestawiono konstytucyjnoprawne
zasady zabezpieczenia społecznego wska-
zanej kategorii osób oraz zaprezentowano
formy realizacji owego zabezpieczenia we-
dług klasycznego już podziału na techniki ad-

ministracyjno-finansowe. Zwrócono również uwagę na potrzeby zmiany wie-
lu unormowań, których stosowanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów
w sferze zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Modelowanie preferencji a ryzyko’05. Red.
Tadeusz Trzaskalik. ISBN-83-7246-802-8,
s. 496, cena 59,50 zł.

Opracowanie podzielono na cztery ob-
szerne części. Przedmiotem zainteresowania
w części pierwszej jest ryzyko na rynku kapi-
tałowym. Omówiono tu m.in.: zarządzanie
ryzykiem, metody samouczenia, analizę ry-
zyka oraz przykłady konstrukcji portfela in-
westycyjnego. W drugiej części skoncentro-
wano się na instrumentach finansowych.
Opisano arbitraż indeksowy, zastosowanie
modelu Schaefera, aktywne zarządzanie
portfelem obligacji, wycenę opcji koszyko-
wych oraz kryteria wyboru portfela obligacji.
W trzeciej części opisano ryzyko w ubezpie-

czeniach. Przedstawiono m.in. problematykę systemów ubezpieczeń, ryzyka
oraz analizę stylów zarządzania. W czwartej części podjęto tematykę ryzyka
kredytowego. Zanalizowano m.in.: szanse spłacania długów oraz zastoso-
wanie metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego

Współczesne problemy finansów, banko-
wości i ubezpieczeń w teorii i praktyce.
Contemporary issues in Finance, Banking
and Insurance. Theory and Practice. Red.
Krystyna Znaniecka. ISBN 83-7246-882-6,
T. I, s. 478; T. II, s. 458.

Celem opracowania jest próba uchwy-
cenia najistotniejszych problemów, którym
muszą stawić czoła aktualne rynki finanso-
we. Artykuły podzielono na pięć grup tema-
tycznych: Bankowość, Rynki finansowe, Fi-
nanse publiczne, Finanse przedsiębiorstw
oraz Ubezpieczenia. Zawarte tu artykuły sta-
nowią wynik badań i przemyśleń naukowych
zarówno doświadczonych, jak i młodych pra-

cowników, reprezentujących liczące się ośrodki akademickie oraz praktyków
z Polski, Czech, Słowacji i Litwy.

Krzysztof Marcinek: Finansowanie projek-
tów inwestycyjnych na zasadach project
finance. ISBN 83-7246-818-4, s. 252, cena
33,00 zł.

Celem opracowania jest próba przedsta-
wienia problematyki finansowania projektów
inwestycyjnych na zasadach project finance.
Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wpro-
wadzający do głównego tematu. Zdefiniowa-
no w nich sam projekt oraz scharakteryzo-
wano jeden z rodzajów projektów, jakim jest
projekt inwestycyjny. W rozdziałach od trze-
ciego do ósmego omówiono zagadnienia
sposobu finansowania. Ostatni rozdział po-
święcono finansowej analizie projektu inwe-
stycyjnego. Rozważania skoncentrowano na

charakterystyce głównego narzędzia wykorzystywanego przez analityków
projektu, tj. na modelu finansowym służącym m.in. do badania efektywności
finansowej zaangażowania się w projekt jego uczestników, głównie wierzy-
cieli i inwestorów.
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Henryk Bieniok, Henryk Halama, Marian In-
gram: Podejmowanie decyzji menedżer-
skich. ISBN 83-7246-208-9, s. 172, cena
15 zł.

Prezentowana praca jest próbą scharak-
teryzowania procesu podejmowania decyzji
menedżerskich we współczesnej i przyszłej
gospodarce, w warunkach wysokiej różno-
rodności, występowania paradoksów,
sprzeczności i niejasności. Podręcznik po-
dzielono na dwa obszerne rozdziały. W pierw-
szym omówiono podstawy podejmowania
decyzji, m.in. istotę i warunki, typologię, tech-
niki i narzędzia. W drugim omówiono bizne-
splan jako sformalizowaną postać decyzji
menedżerskich. Opisano m.in. takie zagad-

nienia, jak: cechy i funkcje biznesplanów, ich rodzaje, zasady sporządzania
oraz metodykę budowy.

Joanna Czech-Rogosz: Ewolucja społecz-
nej gospodarki rynkowej w RFN. ISBN
83-7246-953-9, s. 220, cena 29 zł.

Celem pracy jest prezentacja ewolucji
systemu gospodarczego RFN. W rozdziale
pierwszym omówiono poglądy ordoliberałów
na kształtowanie systemu gospodarczego,
rolę konkurencji i państwa oraz kwestie so-
cjalne. W drugim przedstawiono rys histo-
ryczny realizacji koncepcji społecznej gospo-
darki rynkowej w RFN do momentu zjedno-
czenia. Omówiono główne elementy systemu
gospodarczego i scharakteryzowano sytu-
ację gospodarczą. Rozdział ten kończy się
oceną systemu gospodarczego w latach
1948-1989. Trzeci rozdział koncentruje się na

pogłębionej analizie poszczególnych podsystemów ładu gospodarczego zjed-
noczonych Niemiec. Analizę poparto bogatym materiałem statystycznym.

Emil Helienek: International strategy of the
british universities in 21ST century. ISBN
83-7246-906-7, s. 80.

The aim of this publication is to examine
the internationalisation process of higher
education and the ways how European uni-
versities could internationalise their brand
and improve their chances for survival in the
increasingly competitive international higher
education environment. In order to achieve
this aim the author is using examples and
case studies of British universities that have
developed a successful international busi-
ness education strategy.

System zarządzania zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwa. Red. Henryk Bieniok.
ISBN 83-7246-832-X, s. 430, cena 48 zł.

W rozdziale pierwszym opracowania
sprecyzowano istotę systemu zarządzania
zasobami ludzkimi, w związku z czym po-
wstało nowe i spójne spojrzenie na badany
obiekt. Składa się on z 12 podsystemów uło-
żonych i powiązanych ze sobą logicznie,
począwszy od wejść systemu, jakimi są: usta-
lanie potrzeb, rekrutacja kandydatów, aż po
wyjścia w postaci podsystemu zwolnień
i odejść pracowniczych. Każdy z tych podsys-
temów został szczegółowo opisany. Starano
się również zaprezentować miary i metody
badania opisywanych zjawisk. Dodatkowo,

w rozdziale 14, zaprezentowano kompleksową metodą diagnozowania sys-
temu zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszczególnych podsystemów.
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Henryk Bieniok, Marian Ingram, Janusz Ma-
rek: Kompleksowa metoda diagnozowania
systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Zeszyt 2. ISBN 83-7246-834-6, s. 110, cena
6,5 zł.

Celem opracowania jest zaprojektowa-
nie kompleksowej metody diagnozowania
systemu zarządzania przedsiębiorstwem
umożliwiającej identyfikację głównych cech
systemu oraz projektowanie zmian uspraw-
niających ten system. Metodyka obejmuje
zarówno ilościowe, jak i jakościowe techniki
identyfikacji i oceny poszczególnych parame-
trów systemu zarządzania przedsiębior-
stwem. Zaprezentowano tu ogólne zasady
konstrukcji wskaźników i testów diagnostycz-

nych, a także podstawowe wskaźniki i testy umożliwiające badanie systemu
zarządzania. Prezentowana metoda ma walor metody uniwersalnej, którą
można wykorzystać po niewielkich korektach i adaptacjach do diagnozy do-
wolnego typu przedsiębiorstwa.

Michał Kapias i ks. Grzegorz Polok: Społecz-
ne, polityczne i gospodarcze elementy de-
mokracji personalistycznej. Na podstawie
myśli współczesnych filozofów chrześci-
jańskich. ISBN 83-7246-985-7, s. 360, cena
50,00 zł.

Niniejsze opracowanie czerpie inspira-
cje z wielu innych personalistów o orientacji
chrześcijańskiej, którzy w różnoraki sposób
podejmowali zagadnienia filozofii społecznej
i politycznej. Ponieważ trudno zaprezentować
ich wszystkich, wybrano więc postacie naj-
bardziej charakterystyczne, tzn. te, które
w swych dziełach przedstawiły stanowisko
najbardziej dobitne i zarazem oryginalne. Pu-
blikacja ta składa się z dwóch części: histo-

rycznej i problematycznej. Pierwsza ma na celu umiejscowienie podjętej te-
matyki w ramach czasowych, a tym samym odniesienie prezentowanych za-
gadnień do faktów zaistniałych w dziejach ludzkiej świadomości politycznej.
Druga część będzie ukazaniem głównych elementów demokracji personali-
stycznej. Rozpoczyna ją prezentacja bytu ludzkiego postrzeganego w kate-
goriach osoby i jego relacji do społeczeństwa.






