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Profesor zw. dr hab. Jerzy Rokita urodził się w Warszawie
24 stycznia 1936 roku. W początku lat pięćdziesiątych uczęsz-
czał do Technikum Finansowego w Piotrkowie Trybunalskim,
po ukończeniu którego podjął studia w Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Katowicach. Studia ukończył w 1957 roku, jed-
nak już od 1956 związał się jako wolontariusz z pracami ba-
dawczymi zespołu prof. Mariana Franka. Od 1957 roku prof.
Jerzy Rokita pracuje w ówczesnej WSE. Najpierw jako asy-
stent w Zakładzie Ekonomiki Górnictwa Katedry Rachunko-
wości, następnie jako asystent, starszy asystent i adiunkt w Ka-
tedrze Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego WSE w Ka-
towicach. W 1963 roku broni doktorat na podstawie dyserta-
cji Organizacja płac w kopalniach, której promotorem był prof.
Marian Frank. W kolejnych latach intensywnie angażuje się
w działalność dydaktyczną oraz prace organizacyjne w Uczel-
ni i poza nią. Między innymi pełni funkcje sekretarza zarządu
Oddziału Śląskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kie-
rowania oraz zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomiki Prze-
mysłu WSE w Katowicach. W 1972 roku uzyskuje stopień
doktora habilitowanego. Kolokwium habilitacyjnie oparte jest
na rozprawie Rentowność a jakość w kopalniach węgla kamien-
nego. W latach 1972-1978 pełni funkcję dziekana Wydziału
Przemysłu naszej Uczelni. W latach siedemdziesiątych kieruje
także Zakładem Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Prze-
mysłowego w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Akademii Eko-
nomicznej oraz jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Za-
rządzania Polskiej Akademii Nauk. W 1976 roku otrzymuje
tytuł profesora nadzwyczajnego, a 12 lat później profesora zwy-
czajnego. W 1978 roku prof. Jerzy Rokita obejmuje stanowi-

sko prorektora Akademii, a od roku 1981 do roku 1990 pia-
stuje godność rektorską. W końcówce lat osiemdziesiątych kie-
ruje resortowym programem badań podstawowych „Racjona-
lizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysło-
wych”, skupiającym kadrę ekonomistów z uczelni Katowic,
Wrocławia, Łodzi, Gdańska i Torunia. Jest to jedno z wielu
przedsięwzięć, w których prof. Jerzy Rokita dał się poznać
nie tylko jako doskonały organizator prac, ale przede wszyst-
kim jako lider szkoły naukowej, mistrz dla szerokiej rzeszy
naukowców.

Tym, co w szczególny sposób wyróżnia postać Profesora Je-
rzego Rokity jest Jego nadzwyczajne zaangażowanie w roz-
wój środowiska akademickiego – nie tylko tu w Katowicach,
ale w całym kraju i poza jego granicami. Zdajemy sobie wszak
doskonale sprawę z tego, jak szerokie jest grono wychowan-
ków Pana Profesora. Wielu z nich Pan Profesor swoimi rada-
mi i przykładem doprowadził do szczytu kariery naukowej –
do tytułu profesorskiego. Szeroka rzesza najmłodszych uczniów
Pana Profesora dopiero rozpoczyna swoją naukową przygodę
pod Jego opieką. Nie można także zapominać o licznych zna-
czących przedstawicielach świata biznesu i administracji pu-
blicznej, którzy byli uczniami Pana Profesora i wciąż chętnie
korzystają z Jego dorobku i porad. Dorobek ten jest z kolei
wyrazem nadzwyczajnego oddania się Pana Profesora Jerzego
Rokity naukowej obserwacji rzeczywistości gospodarczej.
Wyniki badań prowadzonych przez Pana Profesora lub pod
Jego kierunkiem precyzyjnie oddają istotę procesów tego, co
współcześnie określamy mianem zarządzania, a ponad wszyst-

8 marca 2007 roku Senat Akademii Ekonomicznej w Katowicach postanowił
przyznać prof. Jerzemu Rokicie Medal Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach – w uznaniu jego zasług dla rozwoju nauk o zarzą-
dzaniu w Polsce i poza jej granicami oraz za fundamentalny wkład w rozwój
i umacnianie pozycji macierzystej Uczelni w środowisku naukowym i społecz-
no-gospodarczym.

Ceremonia wręczenia Medalu odbędzie się podczas uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2007/2008,  2 października 2007 roku.

Medal Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego ustanowiony został
23 maja 2002 roku uchwałą Senatu Uczelni. Przyznawany jest on krajowym bądź
zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla roz-
woju Uczelni lub w zakresie umacniania jej pozycji międzynarodowej. Dotych-
czas Medalem wyróżnieni zostali prof. Zbigniew Messner oraz prof. Martin Cerno-
horsky.

Medal Akademii EkonomicznejMedal Akademii EkonomicznejMedal Akademii EkonomicznejMedal Akademii EkonomicznejMedal Akademii Ekonomicznej

dladladladladla prof. Jerzego Rokity prof. Jerzego Rokity prof. Jerzego Rokity prof. Jerzego Rokity prof. Jerzego Rokity

Medal Akademii EkonomicznejMedal Akademii EkonomicznejMedal Akademii EkonomicznejMedal Akademii EkonomicznejMedal Akademii Ekonomicznej

dla dla dla dla dla prof. Jerzego Rokityprof. Jerzego Rokityprof. Jerzego Rokityprof. Jerzego Rokityprof. Jerzego Rokity
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ko zawsze odnoszą się do kwestii nadzwyczaj aktualnych
w dyskusjach naukowych i gospodarczych.

(prof. Florian Kuźnik, fragment słowa wstępnego do wydawnic-
twa okolicznościowego z okazji wręczenia prof. Jerzemu Rokicie
Medalu Akademii Ekonomicznej w Katowicach)

Po zakończeniu kadencji rektorskich prof. Jerzy Rokita
kontynuuje swoją niezwykle aktywną działalność naukową, dy-
daktyczną i ekspercką. Obejmuje kierownictwo Katedry Za-
rządzania Przedsiębiorstwem. Jest promotorem licznych dok-
toratów, recenzentem w przewodach habilitacyjnych oraz re-
cenzentem wniosków profesorskich. Uczestniczy w pracach
Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Ko-
mitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk, zasiada
w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego oraz przewodni-
czy Komitetowi Audytorskiemu tegoż banku. W latach 2003-
2006 jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowe-
go i Stopni Naukowych. Profesor Jerzy Rokita otrzymał licz-
ne wyróżnienia, nagrody i odznaczenia. Wśród nich znalazły
się wysokie odznaczenia państwowe, takie jak Krzyż Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą oraz Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej. W 2006 roku Profesor uhonoro-
wany został przez Komitet Nauk o Zarządzaniu PAN Meda-
lem im. Tadeusza Kotarbińskiego. W 2007 roku, w uznaniu
jego zasług dla rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce i poza jej
granicami oraz za fundamentalny wkład w rozwój i umacnianie
pozycji macierzystej Uczelni w środowisku naukowym i spo-
łeczno-gospodarczym, prof. Jerzy Rokita otrzymuje Medal Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

To uznanie i szacunek dla Pana Profesora nie wynikają wy-
łącznie z oceny Jego zawodowego, uniwersyteckiego dorob-
ku. Nie są też tylko wyrazem podziwu dla jednej z bardzo
wybitnych karier akademickich w historii Alma Mater Cato-
viciensis, a nawet w szerszej skali, w dziejach polskiego wyż-
szego szkolnictwa ekonomicznego. Wynika to co najmniej
w równej, jeżeli nie większej, mierze z wyróżniającej cechy
osobowości, postawy i postępowania Pana Profesora Jerzego
Rokity, które określa się mianem mądrości pełnej, mądrości
we wszystkich jej najważniejszych wymiarach.

(prof. Leszek Żabiński, fragment laudacji na uroczystość wręcze-
nia prof. Jerzemu Rokicie Medalu Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach)
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WystąpienieWystąpienieWystąpienieWystąpienieWystąpienie Rektora Rektora Rektora Rektora Rektora
Akademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w Katowicach
na inauguracjęna inauguracjęna inauguracjęna inauguracjęna inaugurację roku akademickiego 2007/2008 roku akademickiego 2007/2008 roku akademickiego 2007/2008 roku akademickiego 2007/2008 roku akademickiego 2007/2008

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Ka-
towicach ukończyła 70 lat. Przez ostatni rok akademicki ob-
chodziliśmy nasz skromny jubileusz. Przypominaliśmy so-
bie i naszym przyjaciołom czas początku Uczelni i ludzi, któ-
rzy wtedy, na przełomie lat 1936 i 1937, kreślili wizję szko-
ły ekonomicznej użytecznej dla wielkiego, nowoczesnego
przemysłu ówczesnego Górnego Śląska. Staraliśmy się tak-
że przybliżać sobie i innym realia polityczne i gospodarcze
Odrodzonej Polski okresu międzywojennego, w ramach któ-
rej funkcjonowało autonomiczne województwo śląskie i pil-
nie potrzebowało swoich szkół wyższych wpisanych mądrze
w polski i europejski system edukacyjny. W okresie między-
wojennym niewiele zrobiono dla powstania szkolnictwa
wyższego na Śląsku. Wraz z powstałą kilka lat przed nami
szkołą muzyczną, obecną Akademią Muzyczną im. K. Szy-
manowskiego w Katowicach, byliśmy całym szkolnictwem
wyższym w naszym śląskim regionie. Po II wojnie świato-
wej nasza Uczelnia zmieniała się i rozwijała w trybie oraz
tempie dyktowanym w dużym stopniu warunkami funkcjo-
nowania państwa i gospodarki centralnie sterowanej. Poza
zmianami, które można by nazwać jałowymi, jak mnożenie
lub nagła komasacja wydziałów, koniunkturalne zmiany
programów studiów, Uczelnia rozwijała się pomnażając
swoją kadrę naukową, uprawnienia akademickie, liczbę stu-
dentów oraz ofertę edukacyjną, badawczą i ekspercką.

W okres wielkich przekształceń polityczno-ustrojowych,
społecznych i gospodarczych lat 90., które bez wątpienia
miały w naszym kraju charakter zmiany kulturowej, weszli-
śmy jako Uczelnia dobrze przygotowani i z ogromnym en-
tuzjazmem, że oto jesteśmy świadkami i uczestnikami two-
rzenia się czegoś nowego, lepszego. My, ludzie świata aka-
demickiego zajmujący się ekonomią i zarządzaniem, zawsze
źle znosiliśmy wszelkiego rodzaju biadolenia dotyczące czy
to powrotu do czasów PRL, czy generalnej kontestacji do-
konań III RP, czy w końcu powszechnego w niektórych krę-
gach eurosceptycyzmu. Zrozumieć rzeczywistość, być kre-
atywnym, otwartym i uczestniczyć w tworzeniu nowych

wartości oto czego oczekujemy od siebie ucząc studentów
i uczestnicząc życiu gospodarczym.

Obchodziliśmy jubileusz 70-lecia Akademii spotykając
się na różnego rodzaju uroczystościach i imprezach akade-
mickich. Były dostojne ceremonie akademickie, konferen-
cje naukowe, spotkania studenckie i absolwenckie, imprezy
kulturalne i sportowe. Był czas na modlitwę, dziękczynie-
nie Bogu i wspomnienie tych spośród nas, którzy już ode-
szli do Pana. Wszystkim, którzy aktywnie współtworzyli
program obchodów 70-lecia i uczestniczyli w imprezach ju-
bileuszowych, w szczególności dziekanom wszystkich trzech
wydziałów, kierownikom katedr, zespołom zajmującym się
promocją krajową i międzynarodową Uczelni, Parlamento-
wi Studentów, władzom Stowarzyszenia Absolwentów i Klu-
bowi Przyjaciół Akademii, składam serdeczne podziękowa-
nia. Mija czas świętowania i powoli wracamy do normalne-
go rytmu pracy. Bardziej interesuje nas teraźniejszość i przy-
szłość Uczelni oraz wyzwania, przed którymi stoimy.

U progu roku akademickiego 2007/2008 jesteśmy uczel-
nią akademicką, posiadająca pełne uprawnienia naukowe,
kształcącą i nadającą stopnie naukowe w zakresie ekonomii
i zarządzania. Kształcimy ponad 13 tys. studentów. Nasza
kadra naukowo-dydaktyczna liczy 489 osób. Posiadamy
rozbudowane, stabilne powiązania z środowiskami gospo-
darczymi oraz z administracją publiczną. Nie mamy proble-
mów z czymś, co nazywa się więzią z praktyką. Akademic-
kość czy uniwersytecki charakter Uczelni, jak przystało na
szkołę ekonomiczną, łączymy z dobrze pojętą praktyczno-
ścią kształcenia bezpośrednio użytecznego w pracy w bizne-
sie, administracji publicznej i sektorze obywatelskim. Inte-
gralną składową naszej akademickości jest internacjonaliza-
cja studiów realizowana przede wszystkim poprzez studia
zagraniczne, w tym z podwójnymi dyplomami, i staże za-
graniczne realizowane w ramach programów europejskich.
W minionym roku na studia zagraniczne wyjechał tysięczny
student Akademii.

(fragmenty)

Wystąpienie Wystąpienie Wystąpienie Wystąpienie Wystąpienie RektoraRektoraRektoraRektoraRektora
Akademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w KatowicachAkademii Ekonomicznej w Katowicach
na inaugurację na inaugurację na inaugurację na inaugurację na inaugurację rrrrroku akademickiego 2007/2008oku akademickiego 2007/2008oku akademickiego 2007/2008oku akademickiego 2007/2008oku akademickiego 2007/2008
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Utrzymujemy regularne kontakty, czy to poprzez wy-
mianę studencką i programy edukacyjne, międzynarodowe
konferencje i seminaria naukowe, studia podyplomowe czy
też poprzez programy badawcze i eksperckie z blisko 120
uczelniami zagranicznymi głównie z Europy, ale także z Da-
lekiego Wschodu, Ameryki Północnej i Łacińskiej. Jesteśmy
członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów,
Stowarzyszenia Międzynarodowych Edukatorów NAFSA
oraz partnerem w wielu międzynarodowych sieciach edu-
kacyjnych i badawczych. W minionym roku poddaliśmy się
ocenie komisji ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia
Uniwersytetów (EUA). Z przedstawionego nam raportu ewa-
luacyjnego wiemy dziś lepiej, czym dysponujemy, jak budo-
wać nasz nowy potencjał kompetencji i jak kształtować pro-
fil Uczelni. Wielu z nas, naukowców i studentów, miało moż-
ność spotkać się z ekspertami EUA, po swojemu przedsta-
wić problemy Akademii i, jak sądzę, samemu lepiej zrozu-
mieć nasze miejsce w otoczeniu krajowym i międzynarodo-
wym.

Posiadamy nowoczesną oraz stale powiększaną i mo-
dernizowaną infrastrukturę edukacyjną i badawczą, w tym
bazę lokalową. Niedługo zostanie w pełni oddany do użyt-
ku zespół budynków przy ul. ks. biskupa S. Adamskiego
w Katowicach. Będziemy funkcjonować w dwu zespołach –
kampusach: Bogucice i ks. biskupa Adamskiego oraz w dwu
ośrodkach zamiejscowych w Bielsku-Białej i w Rybniku.
Wszystkie miejsca naszej aktywności akademickiej zlokali-
zowane są, co warto podkreślić, w Śląskim Skonsolidowa-
nym Obszarze Metropolitalnym, gdzie na stosunkowo ma-
łej przestrzeni mieszka blisko 5 mln ludzi i funkcjonuje szyb-
ko zmieniająca się gospodarka otwarta na Europę i świat,
mająca swoje problemy transformacyjne i rozwojowe oraz
zapotrzebowanie na nową wiedzę oraz nowe kompetencje
i umiejętności także w zakresie ekonomii i zarządzania.
W rok akademicki 2007/2008 wchodzimy pełni nadziei, że
uda nam się kontynuować działania rozwojowe Uczelni uru-
chomione wcześniej. W najbliższym czasie mamy zamiar,
po akceptacji naszych aplikacji, rozpocząć realizację nowych
projektów rozwojowych, w tym Biblioteki Akademickiej
wspólnie z Uniwersytetem Śląskim oraz Centrum Nowo-
czesnych Technologii Informatycznych.

Szkoła akademicka, a taka jest Akademia Ekonomiczna
w Katowicach, realizuje proces kształcenia na wszystkich
poziomach – zawodowym, magisterskim, doktoranckim oraz
w ramach studiów podyplomowych. Kształcenie studentów
pozostaje najważniejszą funkcją szkoły wyższej. Każda uczel-
nia chce robić to jak najlepiej. Dla nas „jak najlepiej” zawie-
ra się w takich skrótach myślowych, jak atrakcyjna oferta
kształcenia i indywidualizacja studiów. Atrakcyjna oferta
edukacyjna w realiach polskiej gospodarki i polskiego ryn-
ku pracy oznacza dla nas ciągłe uruchamianie nowych kie-

runków kształcenia, poszukiwanie nowych specjalności
kształcenia oraz poszerzanie możliwości wyjazdu naszych
studentów na studia i staże zagraniczne. Indywidualizacja
studiów oznacza dla nas odejście od sztywnych siatek przed-
miotów i umożliwienie studentom programowania swo-
ich ścieżek studiów. Oznacza także możliwość wyboru wy-
kładowców. To zmiana iście strategiczna i zadanie na wie-
le lat. To również ważna kwestia kosztów kształcenia.
Wierzę, że podjęte już w Uczelni działania przyśpieszą pro-
ces indywidualizacji studiów w naszej Akademii. W dodat-
ku, w roku akademickim 2007/2008 przechodzimy na
dwustopniowy system kształcenia. Obejmie on w naszej
Uczelni wszystkie kierunki studiów. Czeka nas także wiele
programowych i organizacyjnych zmian w zakresie studiów
doktoranckich.

Uczelnia to coś więcej niż luźna federacja wydziałów
czy zbiór budynków. Wiele jednostek funkcjonujących
w Akademii to jednostki organizacyjne o charakterze mię-
dzywydziałowym i ogólnouczelnianym, wspierające lub uzu-
pełniające pracę wydziałów – organizacja studiów podyplo-
mowych, wspieranie badań naukowych, kształcenie języko-
we i pedagogiczne, poradnictwo psychologiczne dla studen-
tów. Ciągle na wdrożenie czeka nowy system zarządzania
Uczelnią. Powinien być to system zdecentralizowany – re-
spektujący zasady samorządności akademickiej, i profesjo-
nalny – nastawiony na myślenie strategiczne oraz rozwój
przy respektowaniu realiów ekonomicznych funkcjonowa-
nia szkoły wyższej.

Obecny rok akademicki to ostatni rok pracy władz rek-
torskich i dziekańskich. Już niedługo rozpocznie się, we-
dług procedury określonej przez prawo, proces wyboru
władz Uczelni i wydziałów. To piękny czas w życiu Uczelni,
to czas sprawdzianu jej autonomii i umiejętności samorzą-
dzenia się. To szczególny czas poczucia wspólnoty uczonych
i studentów. To czas wspólnej odpowiedzialności za przy-
szłość Uczelni ponad różnego rodzaju poglądami, interesa-
mi i podziałami.

U progu nowego roku akademickiego 2007/2008
wszystkim studentom i absolwentom, naukowcom, przy-
jaciołom Akademii składam najserdeczniejsze życzenia
wielu osiągnięć zawodowych i pomyślności w życiu oso-
bistym.

Florian Kuźnik

Katowice 15.09.2007
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Czeka nas rokCzeka nas rokCzeka nas rokCzeka nas rokCzeka nas rok
gorących dyskusji...gorących dyskusji...gorących dyskusji...gorących dyskusji...gorących dyskusji...
Czeka nas rokCzeka nas rokCzeka nas rokCzeka nas rokCzeka nas rok
gorących dyskusji...gorących dyskusji...gorących dyskusji...gorących dyskusji...gorących dyskusji...

Panie Rektorze, zbliża się koniec drugiej kadencji piastowa-
nia przez Pana funkcji Rektora. Oczywiście nie czas jeszcze
na podsumowania, ale o pierwsze refleksje być może można
się już „pokusić”? Swoje kadencje niejednokrotnie nazywał
Pan czasem stabilizacji, ugruntowywania i umacniania wyni-
ków reform, jakim podlegała Akademia w latach dziewięć-
dziesiątych i na przełomie wieków. Czy ten plan się udaje?

Rzeczywiście, powoli nadchodzi czas podsumowania. Za-
łożyłem sobie, że w szczególności druga kadencja będzie cza-
sem porządkowania i synchronizowania rozwiązań, pomysłów,
projektów, które były do tej pory realizowane. Można powie-
dzieć, że to się udało. Przede wszystkim ugruntowała się pozy-
cja nowego wydziału – finansów i ubezpieczeń. Mam także na
myśli inne przedsięwzięcia związane, czy to z naszymi upraw-
nieniami akademickimi czy też z nowymi kierunkami studiów
lub zmianami w strukturze Uczelni. Okoliczności zewnętrzne
w ostatnich latach stały się wyjątkowo sprzyjające, co pozy-
tywnie wpłynęło na przeprowadzenie tych zmian, które stra-
tegia rozwoju uczelni zakładała na lata moich kadencji. Poja-
wiły się nowe źródła finansowania – w tym europejskie, zmie-
niły się też pozytywnie warunki prawne w niektórych aspek-
tach. Można powiedzieć, że strategia została zrealizowana pra-
wie w 100%. Ponadto, oprócz tego co zostało zapisane w stra-
tegii Uczelni, realizowane są inne duże, kosztowne projekty,
których nie odważyliśmy się swego czasu wpisać do strategii
z powodu braku środków. Jest jednakże rzecz, której do tej
pory nie udało się zrobić. Mam na myśli uzyskanie statusu uni-
wersytetu ekonomicznego. Przeszkodą stały się okoliczności
zewnętrzne, zawirowania interpretacyjne dotyczące zapisów
w Prawie o szkolnictwie wyższym i z całym tym przedsięwzię-
ciem uzyskania statusu uniwersytetu byliśmy przez pewien czas
wstrzymywani, tak jak pozostałe duże uczelnie ekonomiczne.
Niemniej, w ostatnich miesiącach – wraz z procesem uzyska-
nia statusu uniwersytetu przez krakowską Akademię Ekono-
miczną – temat ten stał się znowu wielce aktualny. Summa
summarum, kadencja ta jest czasem stabilizacji, porządkowa-
nia, różnego rodzaju przedsięwzięć, kiedyś wywołanych jako
pewne idee, marzenia. Wiele z nich udało się z czasem zreali-

zować. Oczywiście pojawiły się też nowe okoliczności niesprzy-
jające. Pogorszyła się sytuacja finansowa szkoły, musimy po-
ważnie zastanowić się nad przychodami Uczelni, ale też przede
wszystkim nad wysokością kosztów jej funkcjonowania.

Następny rektor otrzyma w spadku gwarancję współfinanso-
wania dwóch dużych inwestycji diametralnie zmieniających
infrastrukturę Akademii: Centrum Nowoczesnych Technolo-
gii Informatycznych oraz Biblioteki Akademickiej. Będzie także
dodatkowo dysponował wyremontowanym budynkiem przy
ul. Adamskiego. Ale też będzie musiał zmierzyć się z coraz

Z rektorem, prof. Florianem Kuźnikiem, rozmawia
Marcin Baron.
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„ciaśniejszym” budżetem Akademii, z rosnącą liczbą projek-
tów i grantów, które trzeba będzie „obsłużyć” administracyj-
nie, a także – a może przede wszystkim – z coraz większą
konkurencją na rynkach edukacyjnym i badawczym, która
teraz przybrała już dla nas rozmiary globalne. Z czym więc
musi się liczyć Pańska następczyni lub Pański następca? Czym
na pewno będzie się musiał zająć nowy rektor?

Nowy rektor musi zastanowić się nad uruchomieniem no-
wych specjalizacji i nowych kierunków kształcenia. Będzie z jed-
nej strony zmuszony dbać o nową, atrakcyjną ofertę eduka-
cyjną dla kandydatów nas studia, a z drugiej będzie musiał pa-
nować nad kosztami realizacji tej oferty. Nasza Szkoła jest uczel-
nią akademicką z pełnymi uprawnieniami. Szeroki wachlarz
oferty edukacyjnej zawsze powoduje wzrost kosztów kształce-
nia, gdyż pojawiają się mniejsze liczebnie grupy, kierunki, spe-
cjalności. W efekcie przekłada się to na większą liczbę zajęć,
a przez to wszystko jest droższe. Należy znaleźć złoty środek
między atrakcyjnością oferty edukacyjnej a wysokością kosz-
tów, gdyż inaczej możemy się znaleźć w sytuacji, w której wy-
sokie koszty kształcenia wpłyną negatywnie na finanse szkoły.
Wyzwaniem dla nowego rektora z całą pewnością będą też
koszty utrzymania nowej, powiększonej bazy Uczelni. Dużo
kosztuje utrzymanie odnowionego kompleksu budynków A i B,
do tego dochodzi utrzymanie kampusu przy ulicy Adamskie-
go. Trzeba też pamiętać o kolejnych inwestycjach takich jak
parkingi, doposażenie, modernizacje budynków. Tak to wy-
gląda – Szkoła ma nowe obiekty, nowe możliwości, ale też i no-
we koszty. Ponadto, kolejny rektor będzie musiał starać się
o nową dynamikę w dziedzinie współpracy międzynarodowej,
w szczególności w aspekcie badań naukowych. Trzeba utrzy-
mać wszystkie pozytywne zjawiska i osiągnięcia, które zaist-
niały w sferze współpracy międzynarodowej w zakresie wy-
miany studenckiej i podpisanych umów o współpracy. Poja-
wiają się nowe możliwości do rozwijania kontaktów pozaeu-
ropejskich, na przykład z krajami Ameryki Łacińskiej. To
wszystko będzie trzeba szybko rozwijać, co będzie ciekawym
wyzwaniem dla nowej władzy rektorskiej.

Jest jeszcze jedna kwestia o długofalowym znaczeniu. Miano-
wicie, w mijającym roku nic chyba nie wznieciło tak szerokiej
dyskusji w naszym środowisku, jak zmiana systemu rozlicza-
nia pensum dydaktycznego. Mimo licznych głosów sprzeci-
wu, był Pan jednym z promotorów nowego systemu. Cóż
dobrego więc możemy się po nim spodziewać? Czy na pewno
jest tak, że przyjęte zmiany tylko w niewielkim stopniu mogą
odbić się na wynagrodzeniach pracowników?

Po nowym systemie rozliczania pensum możemy, po pierw-
sze, spodziewać się klarowności i jasności kryteriów. W całym
szumie informacyjnym związanym z tzw. przelicznikami war-
to przypomnieć wszystkim w Uczelni – także tym, którzy są
niezadowoleni czy zaniepokojeni – że stary system rozliczenia
nadgodzin oparty na przelicznikach nie jest już możliwy do
kontynuowania ze względu na nowe regulacje prawne. Do tego
należy uwzględnić naszą sytuację finansową, która zmusza do
zmniejszania liczby nadgodzin, a także do unikania „rozdmu-

chiwania” małych przedmiotów i wykładów. Trzeba też pa-
miętać, że uchwała Senatu zmieniająca system rozliczeń nad-
godzin i system gratyfikacji za nadgodziny jest uchwałą obo-
wiązującą jedynie w roku akademickim 2007/2008. W następ-
nym roku nowy rektor może proponować Senatowi powrót
do starego zwyczaju, aczkolwiek wobec nowych uregulowań
prawnych wydaje mi się to nieomal niemożliwe. Zobaczymy
co będzie po roku. Ja sam do końca nie umiem określić efek-
tów. Robimy różnego rodzaju symulacje, przy różnych założe-
niach dotyczących planów zajęć. Jednak po części są to hipote-
tyczne rozważania. Trzeba poczekać jeden rok. Nic złego
w szkole się nie dzieje. Wzrosły stawki za nadgodziny, wszyst-
ko można po roku skontrolować. Nawet gdyby pojawiło się
„tąpnięcie” w dochodach pracowników, to w przyszłym roku
można to wyrównać. Musimy jednak myśleć kategorią intere-
su całej Uczelni i jej równowagi finansowej.

Skoro mowa o równowadze finansowej Uczelni, głównym
czynnikiem, który przyśpieszył decyzję o zmianie sposobu
rozliczania pensów była strata, jaką Akademia odnotowała
za 2006 rok. Była ona, co prawda, mniejsza niż planowana
na początku 2006 roku, ale jednak się pojawiła. Odnośnie do
tego roku, nie przewiduje się chyba, by stan ten radykalnie
miał się poprawić. Czy nadeszła więc pora na większe oszczę-
dzanie? A może czas na plan sanacji finansów Uczelni?

Przygotowujemy prooszczędnościowy plan działań. Nale-
ży bowiem kontrolować koszty rzeczowe: energii, telefonów,
innych mediów czy też choćby koszty zużycia papieru. Jed-
nakże trzeba też pamiętać, że gros naszych kosztów stanowią
koszty naszych płac wraz z pochodnymi. Ich udział w wydat-
kach budżetowych Uczelni sięga 80% wydatków dydaktycz-
nych, nie licząc wydatków na badania naukowe. Musimy kon-
trolować wypływające pieniądze i oszczędzać, gdzie się da. Po
pierwsze, nie mnożyć nadgodzin, po drugie nie dopuszczać do
takiej sytuacji, w której jedni są przeciążeni i mają nadmierną
liczbę nadgodzin, podczas gdy inne katedry są niedociążone.
Tego typu działania będziemy sukcesywnie podejmować. Kie-
dyś bardziej dbaliśmy o przychody Uczelni niż o ścisłe kontro-
lowanie kosztów, gdyż przychody Uczelni przez lata udawało
nam się stabilizować lub nawet powiększać, przyjmując odpo-
wiednio większą ilość studentów na studia niestacjonarne. Dziś
tą metodą działać się już nie da. Dotyka nas niż demograficzny
i trzeba się z tym liczyć, że liczba studentów studiów niestacjo-
narnych ulegać będzie zmniejszeniu. Na znaczący przyrost przy-
chodów liczyć więc nie możemy. Wszystkie inne metody zwięk-
szenia przychodów w naszej sytuacji są tak naprawdę bez więk-
szego znaczenia, biorąc pod uwagę naszą strukturę przycho-
dów i wydatków budżetowych. Nawet nieomalże podwojenie
środków na badania naukowe zmienia stosunkowo niewiele,
gdyż jest to zaledwie 12-15% przychodów budżetowych Uczel-
ni. Cieszymy się z tego, więcej wydajemy na publikacje, czę-
ściej możemy uczestniczyć w konferencjach naukowych i se-
minariach nie tylko w kraju, ale to nie zmienia diametralnie
naszej sytuacji finansowej. Powiadam, nie jest ona tragiczna,
nie ma zapaści, nie ma innych negatywnych zjawisk, ale z troską
należy na ten problem popatrzeć.
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To były raczej trudne tematy. A co ucieszyło Pana, jako Rek-
tora, w minionym roku akademickim?

Generalnie cieszę się z pozyskanych środków inwestycyj-
nych na prowadzenie dużych projektów rozwojowych i mo-
dernizacji w Akademii. To jest coś miłego. Cieszy też coraz
bliższe w czasie oddanie do pełnego użytku budynków przy
ulicy Adamskiego – to duży kompleks, w bardzo dobrym sta-
nie technicznym i położony w o wiele bardziej atrakcyjnej czę-
ści Katowic niż Bogucice. Ale nie można skupiać się jedynie na
infrastrukturze. Z dużą radością przyglądam się rozwojowi tych
ścieżek kształcenia, które kończą się podwójnymi lub potrój-
nym dyplomem – wydawanymi we współpracy ze znaczącymi
uczelniami zagranicznymi. Cieszy mnie nowy „transatlantyc-
ki” wymiar studiów podyplomowych – czyli uruchomienie
polsko-kanadyjskich studiów z zakresu zarządzania projekta-
mi. Jestem bardzo zadowolony, że Akademia coraz silniej wpi-
suje się w konsorcja eksperckie i badawcze realizujące różnego
rodzaju projekty na rzecz rozwoju gospodarki regionalnej, kra-
jowej, a nawet europejskiej. Coraz bieglej „poruszamy się” po
meandrach realizacji projektów finansowanych z różnego ro-
dzaju źródeł zewnętrznych – najczęściej unijnych. To napraw-
dę duży krok naprzód, zmiana w organizacji pracy zarówno
w katedrach, jak i w administracji. A przede wszystkim nowe,
„bieżące” doświadczenia, które z powodzeniem można wyko-
rzystywać także w dydaktyce. Wreszcie, jestem zadowolony,
że eksperci Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów EUA
pozytywnie ocenili Akademię w procesie ewaluacji, któremu
się poddaliśmy.

Czy może Pan przybliżyć czytelnikom „AE Forum”, na czym
polegało to przedsięwzięcie oraz podzielić się swoją refleksją
na temat wyników ewaluacji?

Zwróciliśmy się do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwer-
sytetów, którego jesteśmy pełnoprawnym członkiem, o wyko-
nanie ewaluacji, czyli oceny Uczelni pod względem tego, co
robi, jak planuje swą przyszłość i jak postrzega zarządzanie taką
instytucją jaką jest Akademia. Taka ewaluacja, którą przepro-
wadza fachowy zespół ekspertów – najczęściej rektorów uni-
wersytetów europejskich, obejmuje wszelkie podstawowe ob-
szary funkcjonowania uczelni: edukację, badania naukowe,
współpracę międzynarodową, informatyzację, a także zagad-
nienia, które ewaluowana uczelnia sama wybiera, jako będące
w kręgu jej zainteresowań. My wybraliśmy uczelniany gover-
nance, jako specjalny temat, nad którym wciąż pracujemy i któ-
remu chcielibyśmy nadać nowy wymiar w Akademii. Zespół
fachowców – zespół ewaluacyjny – odbył dwie wizyty w Uczel-
ni. Pierwszą w kwietniu, a drugą w początku lipca tego roku.
Druga wizyta zakończyła się ustną prezentacją raportu końco-
wego, który w formie ostatecznej zostanie do nas przesłany
w najbliższym czasie. Co zespół zauważył w naszej szkole? Oce-
nił, że szkoła jest instytucją dość słabo wyprofilowaną, nie ma
jasno sprecyzowanej misji, usiłuje działać bardzo szeroko, ocze-
kując na różnego rodzaju rozstrzygnięcia zewnętrzne. Ewalu-

atorzy sugerują, że Uczelni przydałby się wyraźny profil, wy-
raźna specjalizacja, wyraźne pokazanie swoich najwyższych
kompetencji w wybranych dziedzinach, a przez to inne kształ-
towanie wizerunku Uczelni jako lidera w wybranej przestrze-
ni. Nawet mając wiele atutów, często nie potrafimy ich poka-
zać, a także jednoznacznie wybierać, co robić lub czego nie
robić. Taka specjalizacja i takie wyprofilowanie Uczelni na przy-
szłość by się przydało. Jednocześnie od przedstawicieli EUA
otrzymaliśmy wiele pozytywnych ocen na przykład w obsza-
rach dotyczących współpracy międzynarodowej i współdzia-
łania z praktyką w badaniach naukowych. Członkowie zespo-
łu oceniającego wyjątkowo dobrze wyrażali się o naszych stu-
dentach, o organizacjach studenckich, a także wielu inicjaty-
wach podejmowanych w Akademii. To niesamowicie ważne
i to bardzo cieszy.

Jakie więc, wobec tego wszystkiego o czym rozmawialiśmy,
zadania wyznacza Pan sobie na rozpoczynający się właśnie
rok akademicki?

W nadchodzącym roku akademickim chciałbym, abyśmy
zaczęli realizować inwestycje o których była mowa, abyśmy
uruchomili dwa nowe kierunki kształcenia, uporządkowali i za-
kończyli proces wprowadzania w życie regulaminu studiów,
który zakłada indywidualizację studiów i umożliwia studento-
wi indywidualny wybór ścieżek studiowania. Chciałbym rów-
nież, abyśmy realizowali coraz to nowe projekty badawcze,
zarówno te finansowane ze środków krajowych, jak i współfi-
nansowane z 7. Programu Ramowego UE oraz innych fundu-
szy. To są zamierzenia na najbliższy czas, na rok, który ponad-
to będzie rokiem gorących dyskusji. Będzie to rok wyborczy,
czas na wszelkiego rodzaju podsumowania oficjalne i indywi-
dualne. Każdy powinien mieć zdanie na temat, w którym miej-
scu Szkoła się znajduje i w jakim kierunku powinna podążać
i rozwijać się.

Wobec tego, proszę jeszcze pozwolić na jedno bardziej osobi-
ste pytanie kończące ten wywiad. Czego będzie Panu Rekto-
rowi najbardziej żal, kiedy za rok o tej porze przekaże Pan
rektorskie insygnia kolejnemu rektorowi Akademii Ekono-
micznej w Katowicach?

Niczego mi nie będzie żal. Byłem rektorem dwie kaden-
cje. Nie żałuję, nie będą żałować, że to już koniec. Choćby
z tej prostej przyczyny, że ja jestem zwolennikiem kadencyj-
ności i wielkim zwolennikiem ograniczenia liczby kadencji
w przypadku wyborów władz uczelnianych i wydziałowych
w szkołach wyższych. Tak też niech i jest z moim pełnieniem
funkcji rektora. Był czas rozpoczęcia kadencji i nadchodzi czas
jej zakończenia. A potem… Potem, jak w znanym powiedze-
niu: dobrze jest zejść ze sceny, zanim jeszcze nie umilkną bra-
wa. Trzeba schodzić niezbyt długo, nie gramolić się, tylko
zejść szybko i wrócić w pełni do pracy naukowej i dydak-
tycznej.
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Pojawiło się na okładce „Spisów wykładów Wyższego Stu-
dium Nauk Społeczno-Gospodarczych” na lata 1945/1946, 1946/
1947 i 1947/1948. Nie wiadomo do końca, czy było pomyślane
jako dewiza uczelni czy tylko jako motto dla wykładów i ćwiczeń,
jako rodzaj delikatnego napomnienia, że – jakkolwiek w naucza-
niu trzeba mieć na uwadze potrzeby gospodarki – należy także
pamiętać, że istnieją wartości wyższe, o których nie wolno zapo-
minać w żadnych okolicznościach. Dr Józef Lisak, który w miesią-
cach i latach tuż powojennych stał się duchem sprawczym wszel-
kich poczynań w Wyższym Studium i był także autorem owych
„Spisów wykładów…”, nie zostawił słowa komentarza do tej sen-
tencji. Nie dowiemy się także, czy myśl o zamieszczeniu tego prze-
słania pochodziła od samego Lisaka czy też zasłyszał ją u kogoś
innego i z wielką trafnością rozprowadził w gronie wykładowców
i studentów ówczesnych roczników.

Nawet nie zaznaczył, że słynny zwrot po-
chodzi od św. Pawła. Może w obliczu nieznanych do końca

politycznych rozstrzygnięć co do przyszłości kraju stawiał na dale-
ko posuniętą ostrożność? Tymczasem treść tej maksymy ma
ogromną tradycję wiążącą się z dziejami wspólnot akademickich
Średniowiecza i oddziałującą na sposób uprawiania nauki w kręgu
cywilizacji chrześcijańskiej. Była od wieków znana, dyskutowana
i zdecydowanie kwalifikowała się do przypomnienia w tworzącym
się środowisku szkoły wyższej, zwłaszcza o profilu ekonomicznym.
Zasługi wniesienia tego pomysłu nikt Lisakowi nie odbierze.

Quae sursum sunt quaerite dosłownie znaczy „szukajcie tego,
co w górze” (Kol. 3,1), zaś nieco dalej słowa Apostoła napominają
„dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Ale nie do
tak eschatologicznego wymiaru ma zmierzać w swoich badaniach
i nauczaniu Uczelnia, której profesorowie przynależą do pracow-
ników doczesności. Są uczonymi tego świata. Są the worldly philo-
sophers – jak ekonomistów określił Robert L. Heilbronner w tytu-
le swojej książki. O teologicznej treści pisali już Ojcowie Kościoła
i wielcy filozofowie Średniowiecza, choćby Tertulian, Klemens
Aleksandryjski, św. Augustyn, św. Bernard z Clairvaux, św. Bona-
wentura, Leon Wielki czy św. Tomasz z Akwinu, dowodząc wy-
ższości tego, co boskie i wieczne, nad tym, co przygodne i czaso-
we, wystarczająco dużo argumentacji poświęcając rozstrzygnięciu
wyboru na rzecz tego pierwszego. Jednakże nie do końca do tych
interpretacji powinna się chyba zawartość uczelnianego hasła w Li-
sakowym, a szczególnie w przywracanym wydaniu, odnosić. Dla
XX-wiecznej uczelni kontekst się zmienia, jakkolwiek zachowuje
łączność z wcześniejszymi ustaleniami. Chodzi o poszerzony krąg
wartości, a dokładniej o pewien ustalony od dawna porządek
w świecie wartości. Prowadząc badania coraz bardziej ekonomicz-
nie wyspecjalizowane, jak też nauczając w sposób coraz bardziej
ukierunkowany, nie wolno zapominać, że jest coś więcej niż krań-
cowa użyteczność produkcji, efekty dynamicznego zarządzania czy
preferencja rynkowych wyborów. Że są wartości trwalsze i wyż-
sze, ważniejsze od tego, co pochłania w danej chwili skupioną
myśl ekonomisty czy wolę zaangażowanego polityka. Tym czymś
jest wartość człowieka, wartość życia, prawdy, wolności czy spra-
wiedliwości, które zawsze będą dominować nad nawet najbardziej
precyzyjnym obliczaniem kosztu jednostkowego, podejmowaniem
decyzji w warunkach niepewności czy reformą systemu fiskalne-
go. Quae sursum sunt quaerite lokuje się ponad wydziałami i spe-
cjalnościami. W żadnym przypadku nie zniechęca do pielęgnowa-
nia własnych, nawet najbardziej uszczegółowionych, zaintereso-
wań. Uczula jedynie na wymiar spraw widzianych w szerszej per-
spektywie.
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W świecie wartości głoszono różne gradacje, wypracowano
wiele porządków. Gdyby jednak poważnie wybierać, odrzucając
stanowiska ekstremalne, przestrzeń wyboru się zawęża i poglądy
stają się zbliżone. Taką wizję ujawnia przypomniana przez Maxa
Schelera w jego materialnej etyce wartości 5-modalna hierarchia,
głosząca: I. Wartość tego, co przyjemne, II. Wartość tego, co uty-
litarne, III. Wartość życia, IV. Wartość tego, co duchowe, V. War-
tość tego, co święte. Na każdym poziomie mamy opozycję warto-
ści pozytywnych i negatywnych: „przyjemne-przykre”, „korzyst-
ne-niekorzystne”, „szlachetne-pospolite”, „piękne-brzydkie” jako
podstawa sztuki, „słuszne-niesłuszne” będące fundamentem po-
rządku prawnego, a także wartość „samego poznania” prawdy,
wreszcie „święte-sprofanowane” właściwe dla wartości religijnych.
Odpowiadają temu w sensie pozytywnym wzory osobowe hedo-
nisty, kupca i przemysłowca, bohatera, mędrca oraz świętego. Cały
ten porządek obowiązuje zawsze i wszędzie, jest niezmienny, bez
względu na zmieniające się sytuacje poznawcze, niezależnie od
zmieniających się preferencji dóbr i odpowiadającego im etosu.

Nie miejsce tu na szersze omówienie Schelerowskiej koncep-
cji, także wątpliwości, jakie wobec niej były podnoszone. Niemniej
kilka oczywistości trzeba przypomnieć. Po pierwsze, że obowią-
zują niezmienne zasady w tym aksjologicznym porządku. Po dru-
gie, że każdy poziom jest autonomiczny. Po trzecie, że wartości
szczebla wyższego nie są redukowalne do niższego. Po czwarte, że
łatwiej przychodzi realizować wartości niższe, a przesuwając się
w górę, rośnie trud bycia w zgodzie z wartościami odsłanianymi.
Ale też wzrasta ich ranga. Wreszcie, że im więcej modalnych po-
ziomów właściwych jest danej jednostce, tym większą stanowi ona
głębię człowieczeństwa. Nie popełni się większego ryzyka błędu,
jeżeli wznoszenie się przez modi kolejnych poziomów nazwie się
drogą do doskonałości. Można poprzestać na spełnianiu się w swo-
im wybranym poziomie, osiągając perfekcję w pewnym sensie za-
wodową. Ale nie sposób nie pamiętać, że istnieją poziomy dalsze,
że człowieczeństwo realizuje się wyżej i głębiej.

Dwa pierwsze szczeble odnoszą się do świata rzeczy, ich no-
śnikami są dobra materialne. Poziom trzeci dotyczy człowieka,
następny – świata szeroko pojętej kultury, w tym nauki. Piąty otwie-
ra się na absolut. Ten porządek wartości jest aprioryczny i obiek-
tywny. Nie znaczy to, że nie było i nie ma zakusów jego podważa-
nia. Sam Scheler wskazał na niemal udaną próbę przesunięcia
wartości utylitarnych nad witalne, co wiązało się z rewolucją bur-
żuazyjną, będącą jednym z ekonomicznie uzasadnianych przewro-
tów w danym człowiekowi porządku wartości. Jego motywem była
chęć wykazania, że człowiek posiadający dobra materialne jest
więcej wart dla społeczności niż fakt tylko „nagiego” życia. Efek-
tem miało być wyniesienie „tego, co pożyteczne” nad „to, co szla-
chetne”. Ważniejszy dla wspólnoty stał się człowiek posiadający,
co uderzało przede wszystkim w wartości witalne, ale także du-
chowe, przez co odwróceniu uległ ustalony porządek hierarchicz-
ny. Prób było więcej. Przeniesiony do lamusa historii marksizm
wyrzucał z kręgu wartości wszystko, co dla niego było idealistycz-
ne, czyli niewyprowadzalne z bytu społecznego o materialnym pod-
łożu. Dzisiejszy postmodernizm poddaje fragmentacji i dekonstru-
uje wszystkie autorytety, zakazy i nakazy, kładąc w jego rozumie-
niu kres wszystkiemu, co posiadałoby znamiona pewnego punktu
oparcia się. Z pewnością pojawią się jeszcze inne teorie, generują-
ce zgodnie z duchem płynnej nowoczesności przewrót w danym
człowiekowi porządku wartości. Trzeba być na to przygotowa-
nym. Pomocne okaże się quae sursum sunt quaerite, by pamiętać
o tym, „co w górze”, móc się doskonalić i łatwo nie ulegać ułu-
dom zawsze obecnego relatywizmu.

Przypominał o tym Jan Paweł II na jasnogórskim spotkaniu
z pracownikami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas
swojej pierwszej pielgrzymki do kraju. Wprawdzie kontekst był
wtedy inny, ale wypowiedziane słowa na temat misji uniwersytetu

i szkoły wyższej pozostają niezmiennie aktualne. Warto w tym
miejscu sięgnąć do tych słów: „uniwersytet to jest jakiś odcinek
walki o człowieczeństwo człowieka. Bo z tego, że się nazywa «uni-
wersytet» albo «wyższa uczelnia» jeszcze nic nie wynika dla spra-
wy człowieka. Owszem, można stworzyć, wyprodukować serię
ludzi wyuczonych, wykształconych, ale pytanie jest nie w tym, tyl-
ko – czy się wyzwoliło ten olbrzymi duchowy potencjał człowie-
ka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo.
[…] sama tylko produkcja wykształconych, wysoko wyszkolonych,
wyspecjalizowanych jednostek nie rozwiązuje zagadnienia. Nie roz-
wiązuje zagadnienia człowieka. Droga uniwersytetu, droga społe-
czeństwa ludzkiego, droga narodu i droga ludzkości to jest droga
do wyzwalania człowieczeństwa, tego wielkiego potencjału możli-
wości ducha ludzkiego, umysłu, woli i serca. […] Oczywiście, że
uniwersytet też tego nie zrobi sam, on ma w tym dopomóc. Bardzo
dobrze, jeżeli w tym nie przeszkadza, choć, oczywiście, powinien
w tym dopomóc”. Dopatrywał się dalej poniekąd wspólnej gene-
alogii Kościoła i nowożytnego uniwersytetu, gdyż w pewnym sensie
o to samo chodzi obydwu instytucjom. Ale był jak najdalszy od kon-
fesjonalizacji uniwersytetu, tego arcydzieła ludzkiej kultury: „Ce-
lem uniwersytetu jest wiedza, jest mądrość. Celem Kościoła jest zba-
wienie, jest Ewangelia, jest porządek miłości, porządek nadprzyro-
dzony”. Te dwa porządki się nie utożsamiają, one się dopełniają.
Uniwersytet i Kościół istnieją niezależnie i nie zmieni tego przypo-
mnienie quae sursum sunt quaerite, dewizy o bez wątpienia religij-
nej proweniencji, dość swobodnie jednak tu zinterpretowanej.

Ale nie można zamykać oczu na zagrożenia. Przyszłość, na
równi z nadziejami, zawsze je przynosiła. Istnieje zasadne pytanie,
czy w zmieniających się realiach cywilizacyjnej egzystencji czło-
wieka uniwersytety, w tym uniwersytety ekonomiczne, podołają
swojej misji bycia instytucjami przygotowującymi do rozwijania
człowieczeństwa swoich wychowanków? Gdyż tylko wtedy na-
dzieja na lepsze jutro nie będzie płonną projekcją płaskiego opty-
mizmu. Wiele zależy od programów, owej mieszaniny nauczanych
w uczelniach wyższych przedmiotów. Czy pozwala ona wyryso-
wać choćby tylko kształt jasnego obrazu osoby „głębiej” wykształ-
conej czy też poprzestaje na kreacji absolwenta z mnóstwem umie-
jętności na sprzedaż, za to pozbawionego własnych przekonań i bez
własnego punktu widzenia na sprawy „które są w górze”. Nie bę-
dzie się zbyt odkrywczym, gdy się stwierdzi, że w czasach współ-
czesnych ów ideał technokraty darzy się dużą estymą. Dobrze jest
jednak ten trend osadzić w perspektywie aksjologicznej i od czasu
do czasu spojrzeć na niego przez pryzmat uwarunkowań histo-
ryczno-humanistycznych.

Na zakończenie warto może odnieść się do dewizy najstarszej
polskiej Wszechnicy, z którą jakby naturalnie wszystkie środowi-
ska akademickie się utożsamiają. Nie wszyscy wiedzą, że słynne
plus ratio quam vis prof. Karol Estreicher Jr kazał renesansową
antykwą wyryć w 1952 roku nad wejściem do Sali Jagiellońskiej
podczas odnawiania Collegium Maius. Tak trafnie maksyma ta
oddawała ducha uniwersytetu, że wydaje się, iż była tam zawsze.
O parę lat starsze quae sursum sunt quaerite z początkującej uczelni
zawodowej, nieposiadającej nawet pełni praw akademickich, zosta-
ło zapomniane. Wydaje się, że stanowczo niesłusznie, do czego
zresztą znacząco przyczynił się mrożący klimat nadchodzących lat
50. Mamy wreszcie sprzyjający czas na przypominanie dobrych tra-
dycji, nawet gdy były tylko ulotnym mgnieniem, jak w opisywanym
przypadku. Podczas ubiegłorocznej inauguracji dewiza quae sursum
sunt quaerite została po 60 latach nieistnienia po raz pierwszy przy-
pomniana. Przeszła bez echa. Ale nie zasłużyła na ponowną zasłonę
milczenia. Niesie przecież wiele dobrych intencji, nie bacząc na za-
kręty historii i nikogo nie rani ani nie wyklucza. Nie kłóci się z plu-
ralizmem wyborów, jakkolwiek przypomina, że są pewne rzeczy
„w górze”, o których nie powinno się zapominać. Może jednak zo-
stanie przyjęta. Czyżby doprawdy nie było szans na jej akceptację?

Alojzy Czech
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Od 4 do 10 października 2007 w Akademii odbędzie się
AIESEC Week. Tydzień, podczas którego każdy student bę-
dzie miał możliwość zapoznania się z działaniami tego mię-
dzynarodowego stowarzyszenia studenckiego, a także dołą-
czyć do grona jego członków.

AIESEC działa w prawie 100 krajach świata. Członko-
wie, dzięki pracy wokół interesujących ich zagadnień, mogą
zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, a także
odkrywać swój potencjał. AIESEC promuje pozytywny mo-

del przywództwa, który opiera się na wrażliwości kulturo-
wej, aktywnym uczeniu się podczas pracy, a także na przed-
siębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Wszystko to
oferuje Program Rozwoju, w ramach którego można spraw-
dzić się w roli członka projektu lub poprowadzić swój wła-
sny projekt. Można także pojechać na praktykę międzyna-
rodową do wszystkich krajów, w których działa AIESEC.
Działalność studencka w Organizacji to przede wszystkim
własny rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. To tak-
że praca i zabawa w międzynarodowym i różnorodnym śro-
dowisku. Udział w konferencjach organizowanych na ca-
łym świecie pozwala członkom Organizacji zdobywać przy-
datną wiedzę, doskonalić umiejętności językowe, a także
obcować z wieloma kulturami świata.

Od 4 do 10 października studenci Akademii będą mieli
możliwość złożenia aplikacji do AIESEC. Aplikacje będą
dostępne na stoiskach promocyjno-informacyjnych, które
w tych dniach znajdować się będą w budynkach Akademii.

Aplikację należy złożyć w formie pisemnej w biurze AIE-
SEC (pokój 213 w budynku F) oraz wysyłać w formie elek-
tronicznej pod adresem katowiceae.pl@aiesec.net. Wszel-
kie informacje oraz formularz aplikacji znajdują się na stro-
nie internetowej www.katowice.aiesec.pl

Michał Stysło

AIESEC AIESEC AIESEC AIESEC AIESEC WeekWeekWeekWeekWeekAIESECAIESECAIESECAIESECAIESEC Week Week Week Week Week
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dy w sekcjach tematycznych. Pierwszej sekcji tematycznej nt.
Praca, kapitał społeczny przewodniczyła prof. Elżbieta Kryń-
ska (UŁ). Tematyką tej sesji były różnego rodzaju związki mię-
dzy pracą a kapitałem społecznym, m.in. funkcje pracodawcy
w realizacji polityki aktywizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych, rozwój karier zawodowych pracowników powyżej 45.
roku życia, patologiczne zjawiska na rynku pracy, aktywizacja
zawodowa kobiet wiejskich, wiejscy liderzy w kształtowaniu
kapitału społecznego na wsi, równowaga praca-życie-rodzina,
kapitał społeczny w walce z wykluczeniem i biedą na poziomie
lokalnym. Poruszano również zagadnienia dotyczące prawnych
problemów dyskryminacji na rynku pracy oraz funkcji prawa
pracy jako instrumentu polityki społecznej. Swoje wystąpienia
w tej sekcji zaprezentowali m.in.: prof. Jerzy Krzyszkowski (UŁ),
prof. Jolanta Grotowska-Leder (UŁ), prof. dr hab. Jan Sikora
(AE w Poznaniu), dr inż. Andrzej Barczyński (KIG-R), dr Bole-
sław M. Ćwiertniak (WSZiA w Opolu). Drugą sekcję tematyczną
zatytułowano Szczegółowe problemy polityki społecznej. Prze-
wodniczył jej prof. Maciej Żukowski (AE Poznań). Referenci
przybliżali uczestnikom zagadnienia szczegółowe, takie jak
 migracje a Europejska Karta Społeczna, zmiany polityki miesz-
kaniowej, system informacji przestrzennej w badaniach demo-
graficznych, polityka zdrowotna, bezdomność, system emery-
talny, teoria polityki społecznej, bezpieczeństwo socjalne. Re-
ferentami w tej sekcji byli m.in. prof. Stanisław Grycner (UO),
prof. Maciej Cesarski (SGH), prof. Jerzy Kowaleski (UŁ),
prof. Gertruda Uścińska (IPiSS), prof. Tadeusz Szumlicz (SGH).
Każdej z sekcji tematycznych towarzyszyła żywa dyskusja jej
uczestników.

W ostatnim dniu konferencji odbyła się trzecia sesja ple-
narna, której przewodniczył prof. Józef Orczyk (AE Poznań).
Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. prof. Kazimierz
W. Frieske (IPiSS) nt. Polityka społeczna – trzy modele stoso-
wania, prof. Grażyna Szpor (AE Katowice) Rola eksperta w pro-
cesie legislacyjnym, prof. Ludmiła Dziewięcka-Bokun (Uniwer-
sytet Wrocławski) przedstawiła referat pt. Spójność społeczna
jako program i praktyka przeciwdziałania ekskluzji społecznej
w Unii Europejskiej, prof. Wojciech Muszalski (UW) mówił
o Ubezpieczeniu społecznym w ujęciu dydaktycznym i badaw-
czym polityki społecznej.

W ostatniej części konferencji przewodniczący sesji podsu-
mowali obrady, zwracając uwagę na najistotniejsze merytoryczne
wątki z wystąpień i dyskusji. XXV Jubileuszową Konferencję
Polityków Społecznych podsumował prof. Andrzej Rączaszek
podkreślając, że doroczne spotkania polityków społecznych są
nader ważne, gdyż ich celem były i są integracja środowiska,
wymiana myśli i poglądów, a także doświadczeń. Katedra Poli-
tyki Społecznej i Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach będzie nadal organizować doroczne spotkania polity-
ków społecznych, integrować środowisko i umożliwiać wymia-
nę myśli oraz poglądów, co przyczyni się do dalszego rozwoju
polityki społecznej w Polsce.

Arkadiusz Przybyłka

11-13 czerwca odbyła się doroczna konferencja polityków
społecznych. Jej temat przewodni brzmiał „Polityka społeczna
– badania, dydaktyka, rozwój”. Organizatorami konferencji byli,
jak od wielu już lat, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej
naszej Uczelni, a także Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spo-
łecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Rządowa Rada
Ludnościowa, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz
Polskie Towarzystwo Demograficzne. Jubileuszowa XXV kon-
ferencja odbyła się w urokliwym, byłym majątku Czartoryskich
w Sieniawie.

Konferencja została podzielona na trzy sesje plenarne oraz
dwie sekcje tematyczne. Sesji plenarnej, otwierającej obrady
pierwszego dnia konferencji, przewodniczył prof. Andrzej Rą-
czaszek (AE Katowice). Swoje wystąpienia zaprezentowali:
prof. Andrzej Rączaszek nt. Integracja środowiska polityków spo-
łecznych wokół konferencji naukowych w Ustroniu Wielkopol-
skim, prof. Małgorzata Szylko-Skoczny (IPS UW) Rozwój dy-
daktyki w zakresie polityki społecznej, prof. Lucyna Frąckie-
wicz (IPiSS, GWSP w Mysłowicach) Polityka społeczna na Gór-
nym Śląsku, prof. Antoni Rajkiewicz (IPS UW) Instytutu Poli-
tyki Społecznej UW – geneza, rozwój, współczesność i przyszłość,
prof. Adam Kurzynowski (SGH) Badania Instytutu Gospodar-
stwa Społecznego w latach 1957-2007 i ich wykorzystanie w po-
lityce społecznej. Po dniu obrad odbyła się uroczysta kolacja.

W drugim dniu konferencji sesji plenarnej przewodniczyła
prof. Lucyna Frąckiewicz. O rozwoju polityki społecznej, ba-
daniach i dydaktyce w różnych ośrodkach naukowych wypo-
wiadali się: prof. Bogusława Urbaniak (UŁ) – na Uniwersytecie
Łódzkim, prof. Józef Orczyk (AE Poznań) – w Wielkopolsce,
prof. Zdzisław Pisz (AE Wrocław) – na Dolnym Śląsku, ks. prof.
Leon Dyczewski (KUL) – w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, prof. Elżbieta Trafiałek (Akademia Świętokrzyska w Kiel-
cach) i prof. Krzysztof Piątek (UMK Toruń) – o nowych ośrod-
kach polityki społecznej. W tymże dniu odbyły się także obra-
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15-17 kwietnia w Ustroniu odbyła się
ogólnopolska konferencja naukowa
„Modelowanie Preferencji a Ryzyko
’07”. Była to już szósta konferencja z cy-
klu, którego kierownikiem naukowym
jest prof. Tadeusz Trzaskalik, a organi-
zatorem Katedra Badań Operacyjnych
Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Współorganizatorami konferencji byli:
Oddział Górnośląski Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego oraz Polska Sek-
cja INFORMS. Konferencja ta już od
1998 roku stanowi ogólnopolskie, inter-
dyscyplinarne forum wymiany myśli na
temat najnowszych osiągnięć dotyczących
ryzyka w procesie podejmowania decy-
zji. Po raz drugi z rzędu konferencji to-
warzyszyło międzynarodowe seminarium
naukowe „International Workshop on
Multiple Criteria Decision Making”, po-
święcone metodom wspomagania podej-

mowania decyzji wielokryterialnych.
W obu konferencjach udział wzięło po-
nad 100 naukowców oraz przedstawicieli
firm i instytucji komercyjnych. Goszczo-
no również 12 uczestników z zagranicy:
z USA, Tajwanu, Czech, Litwy i Rosji.
Konferencje rozpoczęły dwie sesje ple-
narne, podczas których prof. Tadeusz
Trzaskalik przedstawił wykład na temat

wę książek związanych z tematyką wy-
korzystania metod ilościowych w ekono-
mii i zarządzaniu, połączoną ze sprzedażą.
Wydarzeniem kulturalnym towarzyszą-
cym konferencji był występ Studenckie-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”.
Goście z zagranicy wzięli także udział
w wycieczkach krajoznawczych do
Pszczyny i Żywca.

Tomasz Wachowicz

metod wielokryterialnych w badaniach
rynku finansowego, a dr hab. Dorota
Kuchta (Politechnika Wrocławska) przy-
bliżyła zagadnienia związane z zarządza-
niem czasem i ryzykiem projektu. Dalsze
obrady prowadzone były w sesjach tema-
tycznych poświęconych: ryzyku na ryn-
ku papierów wartościowych, ryzyku na
rynku ubezpieczeń, ryzyku inwestycyjne-
mu, ryzyku jednostek gospodarczych i ry-
zyku na rynkach globalnych oraz prefe-
rencjom i porządkom, preferencjom kon-
sumenckim i wielokryterialnemu podej-
mowaniu decyzji. W ramach konferencji
odbyła się również Sesja Komisji Mate-
matyki dla Studiów Ekonomicznych,
w czasie której prof. dr hab. Józef Sta-
wicki (UMK w Toruniu) przedstawił re-
ferat pt. Logika w nauczaniu ekonomi-
stów i menedżerów, oraz sesja Polskiej
Sekcji INFORMS. W sumie przedstawio-

no 90 referatów naukowych. Prace, któ-
re otrzymają pozytywne recenzje opubli-
kowane zostaną w dwóch wydawnic-
twach seryjnych: „Modelowanie Prefe-
rencji a Ryzyko” oraz „Multiple-Criteria
Decision Making”.

W drugim dniu konferencji Wydaw-
nictwo Uczelniane Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach zorganizowało wysta-

Modelowanie PreferencjiModelowanie PreferencjiModelowanie PreferencjiModelowanie PreferencjiModelowanie Preferencji
a Ryzyko a Ryzyko a Ryzyko a Ryzyko a Ryzyko ‘07‘07‘07‘07‘07
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26 listopada 2006 w murach Akademii odbyła się kolejna,
czwarta już, wspólna konferencja Katedry i Koła Naukowego
Badań Operacyjnych, zatytułowana Informatyka w badaniach ope-
racyjnych. Uczestników Konferencji przywitał kierownik Katedry
Badań Operacyjnych, prof. Tadeusz Trzaskalik, a oficjalnego otwar-
cia dokonał prorektor Akademii, prof. Jerzy Gołuchowski – jako
przedstawiciel władz Uczelni, a zarazem kierownik Katedry Inży-
nierii Wiedzy. Pierwszy referat pod tytułem Zastosowanie algoryt-
mów genetycznych w zagadnieniu plecakowym” przygotowali i wy-
głosili studenci Koła Naukowego Badań Operacyjnych. Kolejne
wystąpienia należały do znamienitych gości, m.in. profesorów
Antoniego Niederlińskiego oraz Romana Słowińskiego. Prezento-
wane na konferencji wyniki badań dotyczyły zarówno zastosowań
metod ilościowych w informatyce, jak i wykorzystania narzędzi in-
formatycznych w badaniach operacyjnych jako dyscyplinie nauko-
wej oraz dydaktyce tego przedmiotu. W pierwszym z powyższych
obszarów dyskutowano m.in. na tematy: metodologii tworzenia re-
gułowo-modelowych systemów ekspertowych, systemów wspoma-
gania prognozowania, aukcji elektronicznych, systemów sterowa-
nia emisją reklam. Przywołane zastosowania narzędzi informatycz-
nych dotyczyły symulacji komputerowej w wybranych zagadnie-
niach zarządzania, obliczeniowego wsparcia procesów decyzyjnych
w zarządzaniu projektami oraz nowych metodach rozwiązania kla-
sycznych problemów badań operacyjnych. Omówiono również
przyjętą w Katedrze Badań Operacyjnych metodykę nauczania
z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz alternatywne, do
obecnie stosowanych, narzędzia optymalizacyjne w arkuszach kal-
kulacyjnych.

19 czerwca odbyła się w Akademii ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
a edukacja ekonomiczna”. Organizatorami tego spotkania byli: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Akademie
Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Konferencja organizowana
była w ramach projektu „Olimpiada Przedsiębiorczości”, którego partnerami strategicznymi są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
oraz Narodowy Bank Polski.

Z zaproszenia organizatorów skorzystało ponad 60 osób: za-
równo pracowników naukowych, jak również studentów zainte-
resowanych omawianą problematyką, studiujących na kierunku
Informatyka i Ekonometria w Katowicach i w Rybniku. Poza przed-
stawicielami naszej Akademii, w obradach wzięli udział naukowcy
z takich ośrodków, jak Uniwersytety: Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Łódzki, Śląski i Szczeciński, Politechniki: Śląska, Poznań-
ska, Szczecińska i Lubelska oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Mar-
ketingowego i Języków Obcych w Katowicach i Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Rangę konferencji do poziomu
międzynarodowego podniosła obecność gości z Uniwersytetu Tech-
nicznego w Ostrawie.

Studentom koła naukowego życzymy dalszych sukcesów w or-
ganizacji kolejnych konferencji, dzięki którym możliwa jest ob-
szerna dyskusja przedstawicieli współpracujących ze sobą dyscy-
plin w tak szerokim przekroju pokoleń.

Tomasz Błaszczyk
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System kształcenia w Polsce ma za sobą pierwsze lata doświadczeń związanych z wprowadzaniem i doskonaleniem edukacji przed-
siębiorczej. Celem organizowanej konferencji było przeprowadzenie środowiskowej dyskusji na temat rozwoju szeroko rozumianej
edukacji ekonomicznej oraz działań związanych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych społeczeństwa, zwłaszcza wśród licealistów
i studentów. Wobec tego, wiodącymi tematami konferencji stały się:
– rola uczelni wyższych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych,
– edukacja ekonomiczna młodzieży,
– dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości akademickiej i szkolnej,
– wpływ edukacji na przedsiębiorczość społeczeństwa.

Zakres problematyki, będącej podstawą konferencji, wpisuje się w ramy dyskusji nad przyjętą w 2006 roku „Strategią Rozwoju Kraju
2007-2015”, w szczególności na płaszczyźnie Priorytetu 3 „Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości”, pkt d „Dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”. Konferencja adresowana była w szczególności do pracowników uczelni i szkół ponadgimnazjal-
nych, angażujących się w edukację ekonomiczną w Polsce, jak i do przedstawicieli instytucji, których programy edukacyjne koncentrują
się na kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Na obrady zaproszono również przedstawicieli świata biznesu, organizacji pożytku pu-
blicznego, a także studentów i licealistów zainteresowanych omawianą problematyką. W programie konferencji znalazły się aż 34 wystą-
pienia, w tym 8 w sesjach plenarnych, 18 w sesjach równoległych oraz 8 w sesji plakatowej.

Ponadto, uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch uroczystościach. Pierwsza z nich poświęcona była Olim-
piadzie Przedsiębiorczości i wręczeniu nagród laureatom zawodów centralnych. Druga edycja Olimpiady, której organizatorem było
środowisko uczelni ekonomicznych i instytucji pozarządowych promujących przedsiębiorczość, cieszyła się bardzo dużą popularnością
wśród młodzieży w całej Polsce. Do zawodów zgłoszono ponad 19 tysięcy licealistów z przeszło 930 szkół. Druga uroczystość poświęco-
na była wręczeniu certyfikatów dla kierunków studiów ekonomicznych, które uzyskały akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych.

Helena Gatnar

cji, jej roli w zarządzaniu biblioteką, wpływu kultury orga-
nizacyjnej na warunki pracy i satysfakcję zawodową biblio-
tekarzy. Program konferencji obejmował 3 dni, podczas
których wygłoszono 42 referaty. Z uwagi na dużą liczbę
wystąpień, obrady podzielono na sesje równoległe, które
prowadzili między innymi dr Artur Jazdon – dyrektor Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, dr Henryk Hollen-
der – dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej, dr Stefan
Kubów – dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu,
dr Katarzyna Materska z Instytutu Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Tematyka referatów była zróżnicowana. Obok czysto teo-
retycznych rozważań, dotyczących kultury organizacyjnej
oraz kultury informacyjnej, w większości prezentacji na-
wiązywano do własnych doświadczeń i praktyk organiza-
cyjnych stosowanych w macierzystych instytucjach.

W pierwszym dniu obrad zaprezentowano 13 refera-
tów oraz zarezerwowano czas dla 4 wystąpień sponsorskich.
Wśród referatów sesji przedpołudniowej na uwagę zasługi-
wał wykład inauguracyjny wygłoszony przez dr Katarzynę
Materską pt. Kultura informacyjna w organizacji opartej na
wiedzy, w którym skupiła się na kulturze informacyjnej: jej

4-6 czerwca 2007 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej
im. J. Giedroycia w Białymstoku odbyła się ogólnopolska
konferencja naukowa pt. Kultura organizacyjna w bibliote-
ce. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Uni-
wersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz.
Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku powstała 1 paź-
dziernika 1968 roku wraz z utworzeniem na Podlasiu Filii
Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie biblioteka funkcjo-
nuje w nowoczesnym, nowym gmachu, który oddano do
użytku w 2005 roku, w osiem lat od powołania do życia
Uniwersytet w Białymstoku. 25 marca 1998 roku Senat
Uczelni przyznał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
w Białymstoku Jerzemu Giedroyciowi, założycielowi i re-
daktorowi paryskiej,,Kultury” i twórcy Instytutu Literac-
kiego w Paryżu, który Uchwałą Senatu z 27 września 2000
roku został również patronem Biblioteki Uniwersyteckiej.

W konferencji wzięło udział 114 osób z różnych ośrod-
ków akademickich w kraju. Jej problematyka obejmowała
między innymi zagadnienia dotyczące: pojęcia kultury or-
ganizacyjnej, funkcji kultury organizacyjnej w bibliotece,
rodzajów kultur organizacyjnych, organizacji przestrzeni
bibliotecznej jako istotnego elementu kultury organizacyj-
nej, wpływu kultury organizacyjnej na wizerunek instytu-
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Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Próbowała ona ująć
w nim wszystkie istotne kwestie dotyczące powiązań po-
między wartościami etycznymi, moralnością a kulturą or-
ganizacyjną instytucji. W dalszej części sesji można było
wysłuchać między innymi referatów na temat zespołowej
organizacji pracy – teamwork jako wyznacznika nowocze-
snej kultury organizacyjnej (dr Zdzisław Gębołyś) i o ochro-
nie danych osobowych w modelu liczenia kosztów TCO
(Total Cost of Ownership = Całkowity Koszt Posiadania)
autorstwa Andrzeja Koziary z Biblioteki Uniwersytetu Ślą-
skiego. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji orga-
nizatorzy zaproponowali krótką wycieczkę po Białymsto-
ku oraz zaprosili uczestników na uroczystą kolację w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej. Najciekawszym obiektem, który
można było podziwiać podczas spaceru po mieście był Pałac
Branickich wraz z jego ogrodami. Obecnie w rezydencji Bra-
nickich mieści się Akademia Medyczna w Białymstoku.

Drugi dzień konferencji rozpoczęto od zwiedzania Bi-
blioteki Uniwersyteckiej. Wszystkich chętnych oprowadzo-
no po nowoczesnych wnętrzach, pokazano specjalistyczne
pracownie, takie jak np. pracownia digitalizacji, w której
tworzona jest Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Następnie roz-
poczęły się obrady na dwóch równoległych sesjach, które
prowadzili Grażyna Piotrowicz, dyrektor Biblioteki Uni-
wersyteckiej we Wrocławiu, oraz dr Katarzyna Materska
z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z ciekawszych wy-
stąpień tego dnia był referat Piotra Marcinkowskiego z Bi-
blioteki Uniwersyteckiej im. A. Mickiewicza w Poznaniu
pt. Bibliotekarz czy bibliotekarka? Dyrektor czy dyrektorka?
Czyli polskie biblioteki akademickie a płeć, w którym autor
rozprawił się z mitami i stereotypami, jakie towarzyszą za-
wodowi bibliotekarza. W świadomości społecznej funkcjo-
nuje bowiem dokładnie określony wizerunek bibliotekarza.
Kiedy mówimy: bibliotekarz, na ogół wyobrażamy sobie
kobietę – osobę introwertyczną, staromodną i źle ubraną,
natomiast dyrektor biblioteki to najczęściej energiczny męż-
czyzna w średnim wieku. W Polsce do tej pory nie prowa-
dzono badań na temat związków między płcią biblioteka-
rzy a zajmowanym przez nich stanowiskiem w strukturze
organizacyjnej. O takie badania pokusił się autor referatu.
Wyniki jego badań potwierdzają, że zawód bibliotekarza
jest u nas bardzo sfeminizowany, ale jednocześnie wśród
bibliotekarzy jest 21% mężczyzn. Wśród kadry zarządzają-
cej wyższego szczebla mężczyźni stanowią nawet 44%. Nie
można więc powiedzieć, że typowy polski bibliotekarz to
bibliotekarka, zaś typowy dyrektor polskiej biblioteki aka-
demickiej to mężczyzna. Takie stwierdzenie jest stereoty-
powe i nieprawdziwe. W tej części obrad swój referat pt.
Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu personelem Bi-
blioteki Głównej Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach przedstawiły Małgorzata Kwiatkow-
ska oraz Anna Konieczko, które reprezentowały naszą Uczel-
nię. Na uwagę zasługiwało również wystąpienie dr. Henry-
ka Hollendra, dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej,

zadaniach, roli, znaczeniu i miejscu, jakie zajmuje w orga-
nizacji i społeczeństwie opartym na wiedzy. Bardzo cieka-
wym wystąpieniem pierwszego dnia konferencji był referat
Alicji Portachy z Biblioteki Głównej Politechniki Warszaw-
skiej pt. Kultura organizacyjna w warunkach standaryza-
cji. Autorka przedstawiła doświadczenia Biblioteki Głów-
nej w zakresie działań związanych z polityką projakościową
Politechniki Warszawskiej oraz wdrażania tam Systemu
Zarządzania Jakością w Administracji (SZJA). Omówiła
wpływ tych działań na kulturę organizacyjną Biblioteki.
Interesujący referat na temat: Jak badać kulturę organiza-
cyjną w bibliotece akademickiej? zaprezentowała Bożena
Jaskowska z Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opi-
sała w nim dwa podejścia do badań nad kulturą organiza-
cyjną bibliotek akademickich – ilościowe i jakościowe oraz
omówiła charakterystyczne dla nich techniki i metody ba-
dawcze. Na podstawie wyników swoich badań scharakte-
ryzowała kulturę organizacyjną, która dominuje w biblio-
tekach akademickich w Polsce. Wynika z nich, że kultura
organizacyjna bibliotek uczelni publicznych to typowa kul-
tura unikająca niepewności. Do podstawowych wspólnych
wzorców myślenia i zachowania bibliotekarzy zaliczyć, zda-
niem autorki, należy: duży dystans dzielący pracowników
i przełożonego w strefie zarówno zawodowej, jak i emo-
cjonalnej, silną identyfikację i utożsamianie się z grupą da-
jącą poczucie bezpieczeństwa, przynależności i adaptacji,
gotowość do podporządkowania się prawidłom zespołu,
nawet kosztem poświęcenia swej autonomii, zanik indywi-
dualnej odpowiedzialności, lojalność, posłuszeństwo i prze-
strzeganie ustalonych procedur oraz metod działania, dą-
żenie do unikania bądź minimalizowania konfliktów we-
wnątrz zespołu, silną zależność jednostki zarówno od przy-
wódcy, jak i od grupy, której jest ona członkiem. W bada-
nych bibliotekach uczelni publicznych pracownicy są, zda-
niem autorki, w dużym stopniu zależni od swej dyrekcji,
nie uczestniczą w procesach decyzyjnych, często mają oba-
wy przed wyrażaniem swego zdania i opinii. Dominuje
współpraca i grupowe rozwiązywanie problemów, szcze-
gólnie wyraźne w działalności poszczególnych oddziałów.
Wysoki wskaźnik kolektywizmu w poszczególnych jednost-
kach organizacyjnych, według autorki, sugerować może
zamknięcie pracowników w swych agendach. Brak kom-
pleksowego spojrzenia na działanie biblioteki i postrzega-
nie pracy zawsze przez pryzmat własnego oddziału wska-
zywać może zatem na hermetyczność w organizacji. Pra-
cownicy czują się pewnie tylko w obrębie swego stałego
zespołu, nie są gotowi do samodzielnego działania i efek-
tywnego wykorzystywania swej wiedzy i umiejętności. Na
podstawowy system wartości w bibliotece o takiej kulturze
składają się: wydajność, specjalizacja, powtarzalność i stan-
daryzacja, a podstawowymi narzędziami wzmacniania wła-
dzy są: wydawanie poleceń, kontrolowanie i komunikacja
ku dołowi. W sesji popołudniowej przewidziano czas na
dalsze 6 wystąpień. Ciekawy referat pt. Miejsce w szeregu –
o wartościach etycznych w kulturze organizacji zaprezento-
wała Magdalena Karciarz z Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły
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nowoczesnych obiektów bibliotecznych powstałych w ostat-
nich latach w Polsce i na świecie.

Trzem dniom konferencji towarzyszyły prezentacje ofert
firm komercyjnych działających na rynku usług bibliotecz-
nych, wydawców, producentów i dystrybutorów baz da-
nych (CSA Oxford, ELSEVIER, International Publishing
Services, ABE Marketing, AKME Archive, Aleph Polska i in-
ne). Uczestnicy w przerwach między obradami mogli zapo-
znać się z nowościami w tym zakresie, jak również w nieco
swobodniejszych warunkach wymienić uwagi na temat re-
feratów wygłaszanych na sesjach. Podsumowując przebieg
konferencji należy zwrócić uwagę na wysoki poziom pre-
zentowanych referatów, które zostaną opublikowane w ma-
teriałach konferencyjnych pod koniec 2007 roku. Organi-
zatorzy natomiast zadbali o doskonałą organizację zarów-
no konferencji, jak i programu dodatkowego, który umoż-
liwił poznanie tego pięknego zakątka Polski, jakim jest
Podlasie.

Małgorzata Kwiatkowska
Anna Konieczko

który zaprezentował etnograficzne podejście w ocenie kul-
tury organizacyjnej instytucji non-profit jaką jest bibliote-
ka. Jego refleksje i spostrzeżenia dotyczyły nieformalnych
relacji, zwyczajów (np. mówienie sobie po imieniu), prak-
tyk (takich jak obchodzenie świąt, imienin itp.), obycza-
jów, przyzwyczajeń, spotykanych na co dzień w miejscu
pracy. Po długim i intensywnym dniu obrad organizatorzy
zaproponowali relaksujący spacer po Puszczy Knyszyńskiej
oraz wycieczkę do Supraśla, zakończoną uroczystą kolacją.
Podczas zwiedzania okolic obejrzano prawosławny mo-
nastyr – jeden z sześciu prawosławnych monasterów mę-
skich w Polsce, cerkiew Zwiastowania NMP oraz muzeum
ikon.

Ostatni dzień konferencji upłynął pod znakiem wystą-
pień, w których skupiono się głównie na zewnętrznych atry-
butach kultury organizacyjnej instytucji, na architekturze
i budownictwie bibliotecznym, organizacji przestrzeni bi-
bliotecznej i aranżacji wnętrz. Poświęcono również uwagę
przykładom obiektów historycznych zaadaptowanych na
potrzeby bibliotek naukowych. Wszystkie referaty w tym
bloku tematycznym wzbogacono ciekawymi prezentacjami

„Przenikanie i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń: zagad-
nienia międzynarodowego bibliotekoznawstwa porównawczego”
– to tytuł XIII Międzynarodowej Środowiskowej Konferencji
Naukowej, zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (IINiB UJ), przy
współudziale Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Krakow-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Konfe-
rencja odbyła się w Krakowie 4-5 czerwca 2007 roku. Na spotka-
nie to przybyło 40 osób, w tym 9 gości zagranicznych z 5 krajów
(USA, Dania, Norwegia, Włochy, Niemcy). Program obejmował
w pierwszym dniu sesję plenarną w języku angielskim (7 refera-
tów), wideokonferencję w Konsulacie Generalnym USA i uroczystą
kolację, a w drugim dniu obrady panelowe w języku polskim
(13 referatów).

Trudno w ramach krótkiego sprawozdania omówić wszyst-
kie zagadnienia poruszone w trakcie konferencji, a trzeba do-
dać, że tematyka wystąpień była wyjątkowo zróżnicowana, jako
że tytuł spotkania pozwalał na bardzo swobodną interpretację
jego intencji. Zawarte w tytule „przenikanie” uwydatniło się
szczególnie w tych wystąpieniach, które obrazowały bezprece-
densową ekspansję elektronicznych źródeł informacji we współ-

czesnych bibliotekach. Nowe osiągnięcia techniki błyskawicz-
nie przenikają do najbardziej aktywnych i zasobnych w środki
finansowe środowisk bibliotecznych, a po pewnym czasie rów-
nież do innych placówek, zachęconych pozytywnymi efektami
ich wykorzystania. Wiek XX przyniósł serwisy generacji zwa-
nej „Web 1.0”, które były świetnym źródłem danych (np. kata-
logi komputerowe, bazy pełnotekstowe online), ale zapewniały
użytkownikowi tylko bierny odbiór informacji. Wiek XXI ob-
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darował nas interaktywnymi serwisami generacji „Web 2.0”,
dzięki którym użytkownik jest już nie tylko biernym odbiorcą
przekazu, ale może również zamieszczać w sieci własne infor-
macje i komunikować się z innymi użytkownikami. Przykła-
dem mogą być blogi (strony umożliwiające prowadzenie pa-
miętników internetowych), tagi (strony umożliwiające nadawa-
nie swoich słów kluczowych materiałom znalezionym w Inter-
necie, w celu ułatwienia ponownego wyszukania ich za jednym
razem w postaci uporządkowanego bloku tematycznego), wi-
kipedie (encyklopedie tworzone na zasadzie opracowywania
kolejnych haseł przez użytkowników Internetu, którzy mają
wiedzę na określony temat i chcą się nią podzielić), strony za-
pewniające kontakt z nieznajomymi osobami (tzw. Social Ne-
tworking Sites, np. http://grono.net), strony dające możliwość
udostępniania prywatnych zdjęć w Internecie (Photo Sharing),
gry interaktywne (np. Second Life), wyszukiwanie adresowane
(np. Rollyo – www.rollyo.com), dzięki któremu można wybrać
25 stron Web i jednocześnie je przeszukiwać.

Zagadnienie przenikania poruszane było na konferencji nie
tylko pod kątem nowych technologii, ale i samej informacji,
która dzięki wspomnianym ułatwieniom lotem ptaka przenika
z miejsca na miejsce. W referatach pojawiły się oszałamiające
informacje o tym, jakie zasoby wiedzy zmagazynowane są obec-
nie na elektronicznych nośnikach. W 2006 roku przechowy-
wano na świecie 161 milionów gigabajtów informacji, a na 2010
rok przewiduje się 600 eksabajtów (gigabajt – 109 bajtów, eksa-
bajt – 1018). Do bazy HighWire tworzonej na Uniwersytecie
Stanforda w USA, rejestrującej 1000 czasopism wydawanych
przez stowarzyszenia naukowe, włącza się miesięcznie 55.8 mln
nowych artykułów. Wyszukiwarka Google, która w 2006 roku
przyjmowała bilion zapytań dziennie, za kilka lat zapewni digi-
talizację 36 mln książek. Już z tych przykładowych danych
wynika, że łatwo przenikająca, wirtualna informacja to znak
XXI wieku.

W trakcie obrad nie zabrakło też odniesień do pracy bi-
bliotekarza w tak odmienionym świecie. Zauważono, że słowo
„bibliotekarz” przestaje być adekwatne do specyfiki wykony-
wanego zawodu. Używa się już określeń „konsultant ds. infor-
macji”, „broker informacji”, „specjalista ds. informacji i biblio-
teki” itp. Podjęcie się tej pracy wymaga zgoła innych kwalifika-
cji, niż jeszcze choćby 20 lat temu. Przytoczono przykład za-
stępcy dyrektora zespołu bibliotek nauk ścisłych Uniwersytetu
Stanforda, który wniósł do biblioteki doświadczenia z pracy
w kompanii samochodowej Forda, może się pochwalić paten-
tami z technologii i publikacjami z tej dziedziny, uczestniczył
w międzynarodowych projektach związanych z systemami in-
formacji elektronicznej. W stale zmieniającym się otoczeniu wir-
tualnym, które może spowodować zagubienie w natłoku no-
wych nośników i źródeł informacji, potrzebą staje się również
wzajemne przenikanie doświadczeń związanych z wykonywa-
niem zawodu bibliotekarza. Piękny przykład dzielenia się wiedzą
w tym zakresie podała prof. Barbara J. Ford, dyrektor Cen-
trum Mortensonów przy Bibliotece Uniwersytetu w Illinois
w USA (Mortensom Center for International Library Programs).
Pracownicy Centrum przeprowadzili dotąd szkolenia dla 700
bibliotekarzy z 89 krajów (wykłady, ćwiczenia praktyczne, wi-
zyty w bibliotekach różnego typu), dzieląc się z nimi doświad-
czeniami amerykańskich bibliotekarzy w zakresie zarządzania
współczesną biblioteką i docierania do globalnych zasobów in-
formacji. Wspomniane Centrum wspomaga też finansowo i or-
ganizacyjnie biblioteki krajów Trzeciego Świata, szczególnie
afrykańskich, korzystając ze środków sygnowanych na ten cel
przez różnego rodzaju fundacje, a sporadycznie także przez rząd
USA.

Drugi tok konferencyjnych rozważań – porównywanie –
obejmował bardzo liczne zagadnienia, m.in. budownictwo bi-
blioteczne, jakość usług, ceny baz danych, katalogowanie czy
polityka gromadzenia, i często nie był to odrębny temat refera-
tu, a pojawiał się jako przykład lub dygresja. Przewodnie myśli
związane z porównaniami międzynarodowymi bibliotek zawarte
były w wystąpieniu prof. Marii Kocójowej z IINiB UJ, która
nakreśliła obszary działania najczęściej brane pod uwagę przy
porównywaniu bibliotek (asortyment i jakość usług, organiza-
cja, public relations, digitalizacja zbiorów, rozwój zbiorów i źró-
deł informacji, jakość procesu komunikowania się, edukacja
permanentna bibliotekarzy) i zarysowała problemy, które wiążą
się z unifikacją mierników porównawczych. Ciekawie wypadło
porównanie biblioteki do przedsiębiorstwa McDonald's, zawar-
te w referacie Małgorzaty Kisilowskiej z Instytutu Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zdaniem prelegentki, biblioteka mogłaby przejąć od
McDonald's jako cechy pożądane: strukturę sieciową, rozpo-
znawalny symbol, pozytywne skojarzenia z firmą, uniwersalny
standard jakości, elastyczność, upowszechnienie edukacji pra-
cowników, innowacyjność, konkurencyjność, koordynację dzia-
łań własnych i otoczenia (np. włączanie się do akcji społecz-
nych). Unikać powinna: stereotypu „niezdrowego jedzenia”
(w przypadku biblioteki są to nieadekwatne do potrzeb czytel-
ników materiały), powierzchniowego traktowania kodu kultu-
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rowego, nadmiernej szybkości, braku refleksji, braku możliwo-
ści twórczego myślenia ze strony pracowników wykonawczych.
Inne ciekawe porównanie przytoczył dr Wojciech Zalewski,
emerytowany kustosz Uniwersytetu Stanforda w USA, który
mówił m.in. o bardzo wysokich cenach elektronicznych baz
danych. Wspomniał w trakcie wystąpienia, że roczna subskryp-
cja bazy Brain Research równa się cenie Toyoty XLE (23000$),
a baza MDConsult kosztuje tyle, ile całoroczne czesne i utrzy-
manie studenta w Uniwersytecie Stanforda (38000$). Okazuje
się, że nawet biblioteki amerykańskie mają problem z zakupem
tak drogich baz. Wątek porównań zawarty był również w wy-
stąpieniu prof. Elżbiety Barbary Zybert z Instytutu Informacji
Naukowej i studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która mówiąc o problemach badania jakości pracy bi-
bliotek wspomniała m.in. o roli, jaką odgrywa w tych bada-
niach benchmarking. W trakcie konferencji pojawiła się też spra-
wa statystycznych wskaźników funkcjonowania placówek bi-
bliotecznych, zasygnalizowana przez Annę Tonakiewicz z Bi-
blioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. W Polsce brakuje
ujednoliconego, kompleksowego systemu gromadzenia danych
statystycznych o pracy bibliotek (nie licząc formularzy GUS,
w których podaje się tylko podstawowe dane o liczebności zbio-
rów, powierzchni użytkowej, liczbie udostępnionych książek
i czasopism, liczbie pracowników i komputerów). Każda biblio-
teka prowadzi statystykę (np. intensywności wykorzystania
poszczególnych baz danych, częstotliwości korzystania z baz
przez poszczególne grupy użytkowników) na swój sposób. Sła-
bo wypadamy w porównaniu z Wielką Brytanią, która dyspo-
nuje ogólnokrajowym systemem SCONUL, zapewniającym

znormalizowane mierniki statystyczne dla wszystkich placówek
bibliotecznych. Aspekt porównawczy pojawił się też w refera-
cie piszącej te słowa, która poruszyła m.in. sprawę struktury
językowej katalogu Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach w porównaniu z analogiczną strukturą kata-
logu przykładowej biblioteki zagranicznej (Biblioteka Uniwersy-
tetu w Trewirze w Niemczech). Badania wykazały, że struktura
językowa naszego katalogu nie odbiega od trewirskiej i w obu
katalogach na drugim miejscu po literaturze w języku rodzi-
mym plasuje się bardzo liczna literatura w języku angielskim
(w katalogu AE stanowi ona np. 30% literatury z dziedziny za-
rządzania), a zadziwiająco niewiele jest i u nas, i w Trewirze,
literatury w innych językach (zaledwie kilka procent).

Na koniec warto wspomnieć o wideokonferencji, która
odbyła się w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. W jej
ramach nastąpiło połączenie z panią Ann Snoeyenbons z Bi-
blioteki Uniwersytetu Johns Hopkins w Baltimore, która dzie-
liła się z uczestnikami spotkania doświadczeniami związanymi
z tworzeniem przez jej macierzystą Bibliotekę bazy czasopism
MUSE, rejestrującej pełne teksty artykułów z 350 czasopism
z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych.
Omówiona wyżej konferencja potwierdziła, że spotkanie tego
typu jest doskonałym forum wymiany myśli. Dała szerokie spoj-
rzenie na to, jak współczesne biblioteki dostosowują się do zmian
w otoczeniu społecznym i uświadomiła, w jak dużym stopniu
dzielenie się doświadczeniami ułatwia tę adaptację.

Janina Otrębska

17 maja, w ramach juwenaliów, w auli A Akademii odbył
się spektakl Niezależnego Teatru Dawka Śmiertelna. Występ
zorganizowało Koło Naukowe Polityków Społecznych przy
Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej. Jest to młoda,
prężnie działająca organizacja, zrzeszająca głównie studentów
z II i III roku studiów o specjalności polityka społeczna. Opie-
kunem koła jest dr Arkadiusz Przybyłka. Koło zorganizowało
już wiele dużych przedsięwzięć, takich jak coroczna zbiórka
prezentów w okresie świąteczno-mikołajkowym dla dzieci
z Domu Dziecka w Sosnowcu czy też akcja „Dziecięca radość
– spokojnej starości”. Ponadto, członkowie koła starają się po-
szerzać swoje horyzonty poprzez organizację konferencji na-
ukowych.

W ramach urozmaicenia kręgu zainteresowań, studenci
przygotowali występ spektaklu Niezależnego Teatru Dawka
Śmiertelna. Teatr został założony w 2004 r. w Mysłowicach
przez lidera grupy Lucjana Kwaśniaka (Black L.). Jak twierdzi
sam twórca zespołu, założony on został po to, by ukazywać
rzeczywistość w ciemnych barwach, szokować, prowokować

oraz wprawiać widza w zadumę i wywoływać depresję. Teatr
tworzy grupa kilkunastu młodych, zdolnych ludzi, których łączy
wspólna pasja oraz chęć samorealizacji poprzez sztukę. Wszyst-
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kie spektakle są wyłącznie ich autorstwa – scenariusze, dialogi,
muzyka są wynikiem wspólnej pracy i pomysłów. Historia te-
atru jest związana z Mysłowicami, gdyż wiele akcji odbywało
się dzięki pomocy miasta, a zwłaszcza Prezydenta. Teatr Daw-
ka Śmiertelna zadebiutował etiudą „2000 Volt” 25.02.2005
w Miejskim Centrum Kultury Mysłowice, w ramach Wieczo-
ru Teatralnego. Epizod ten nawiązuje do tematu kary śmierci.
Etiuda „2000 Volt” sprawdziła się kilkakrotnie jako teatralny
support koncertów rockowych. Inny spektakl teatru „Inter
somnio et morte” (Między snem a śmiercią) miał swoją pre-
mierę 1.12.2006. Właśnie tę sztukę mieliśmy przyjemność zo-
baczyć na naszej Uczelni. Opowiada ona o powolnym umiera-

niu, rozpaczliwej walce o życie oraz o trudnej sztuce wyboru:
śpiączka czy eutanazja? Sztuka utrzymana jest w mrocznym
klimacie, by jeszcze bardziej podkreślić ból, cierpienie i depre-
sję. Autorzy spektaklu mieli na celu pokazanie, jak ważną rolę
odgrywa w naszym życiu czas. Jest on uniwersalny, bardzo
cenny, jednak każdy z nas inaczej go wartościuje. Żyjąc w cią-
głym biegu nawet nie przychodzi nam do głowy, iż w każdej
chwili może on zostać przerwany przez nieszczęśliwy wypadek,
nieuleczalną chorobę itp. Wówczas życie nie pozostawia wiele

do wyboru, balansując między snem a śmiercią. Pojawia się py-
tanie: lepiej trwać w bólu i cierpieniu aż do naturalnej śmierci
czy pomóc odejść oszczędzając pacjentowi katuszy? Rozterki
te ukazuje rozmowa trzech lekarzy, którzy borykają się z tym
problemem. Każdy z nich przedstawia inne podejście do tej
kwestii. Lekarz nr 3 wydaje się niezdecydowany, pozostali na-
tomiast zaciekle bronią swoich racji. Lekarz nr 1 najwyraźniej
jest za eutanazją. Swoimi argumentami stara się przekonać do
siebie pozostałą część załogi. Twierdzi, że trwanie w śpiączce
to nie życie, że lepsza jest śmierć. Według lekarza nr 2, tylko
Bóg decyduje o naszym odejściu, nikt inny nie ma takiego pra-
wa. Pierwszy z nich uważa, że Boga nie ma, stąd czuje, że ma
prawo podjąć decyzję o śmierci drugiego człowieka. Spór ten
nie zostaje rozwiązany, spektakl kończy się pytaniem: Insom-
nium vel euthanasio? Quis melius?! (Zły sen czy dobra śmierć?
Co lepsze?!) powtarzanym kilkakrotnie i kierowanym do pu-
bliczności. Symbolem życia jest tutaj balonik, który zostaje prze-
kazany widzowi – to jemu pozostawia się decyzję.

Spektakl wywołał skrajne emocje. Sztuka jest silnie nace-
chowana symbolami, których interpretacja nie pozostała jed-
noznaczna, ale prawdopodobnie taki był cel. Artystycznymi

walorami teatru był przede wszystkim dźwięk, który wprowa-
dzał w dramatyczną atmosferę i wywoływał w widzu poczucie
lęku, grozy, depresji i zadumy nad kruchością życia. Kolejnym
atutem technicznym była ostra gra świateł, która dodatkowo
podkreślała dynamiczność akcji. W sztuce, oprócz ścieżki dźwię-
kowej, po raz pierwszy użyto żywego akompaniamentu na sce-
nie. Inne mocne strony to dialogi po łacinie. Słowa wraz z tłu-
maczeniem i ścieżką dźwiękową przygotował lider teatru Black
L., natomiast pieczę nad oprawą techniczną sprawował Kaje-
tan Górny. Aktualnie grupę tworzą: instruktor teatru Black L.,
Tusiol, Bauer, Radwan, Gwidon, Gumiś, Worner, Ania Wu,
MosiA i Gosiek. Dziękujemy serdecznie zespołowi za przyję-
cie zaproszenia oraz widzom za liczne przybycie. Mamy na-
dzieję, że w przyszłości będzie nam dane zorganizować pokaz
kolejnego spektaklu grupy, nad którym właśnie pracują.

Marta Olearczyk
Małgorzata Bajer
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wiedniej liczby chętnych na tego typu studia, gdyż jest to dość
kosztowne przedsięwzięcie. Studia są prowadzone na licencji
Uniwersytetu w Quebeku na podstawie akredytowanych i uzna-
nych na całym świecie programów, a licencja zobowiązuje
między innymi do tego, aby dużą cześć zajęć prowadzili profe-
sorowie z Kanady.

Czego dowiadują się słuchacze uczęszczający na polsko-ka-
nadyjskie studia podyplomowe?

Prof. K.Z.: Jak już wspomniano, program studiów skupia
się na tematyce zarządzania projektami. Jest to program, któ-
ry jest już prowadzony w wielu uniwersytetach, nie tylko w Ka-
nadzie, ale także w Chinach, Rumunii, Maroku. Z uczelniami
z tych krajów podpisaliśmy umowy wcześniej i tam program
ruszył zarówno jako studia magisterskie, jak i w formie stu-
diów podyplomowych. W przypadku studiów podyplomo-
wych, skupiamy się na zagadnieniach najistotniejszych. Za-
czynamy od kursów na temat podstaw zarządzania projektem
i wprowadzeniem podstawowych pojęć. Przeprowadzana jest
także symulacja, dzięki której już na początku pokazujemy stu-
dentom „o co właściwie chodzi”. Kolejne zajęcia to przygoto-
wanie koncepcji zgodnie z cyklem życia projektu. Wreszcie,
wykłady dotyczące planowania i kontroli realizacji projektu,
systemów wspomagania zarządzania projektami czy też zarzą-
dzania zespołem projektu.

Czy zapisy licencji udzielonej przez Uniwersytet w Quebeku
oznaczają, że słuchacze nie będą mieli kontaktu z polskimi
wykładowcami?

Prof. K.Z.: Nie do końca. Nasza współpraca opiera się
i opierać się ma na zasadzie partnerstwa. Dlatego też szukamy
różnych form współpracy z polskim wykładowcami. Główne
założenie jest takie, że w początkowej fazie programu wykła-

Uruchomione niedawno studia podyplomowe z zakresu za-
rządzania projektami to nowy wymiar międzynarodowej
współpracy edukacyjnej naszej Uczelni. Pierwszy raz wszak
współpracujemy w tej dziedzinie z uczelnią położoną na in-
nym kontynencie.

Prof. T.T.: Tak to istotnie novum. Choć trzeba też przy-
znać, że sam projekt zorganizowania tych studiów pojawił się
już kilka lat temu. Mianowicie, pierwsza propozycja padła już
w 1999 roku w czasie wizyty delegacji Uniwersytetu w Que-
beku w naszej Uczelni.

Prof. K.Z.: Myśl była taka, że jeżeli idea ta spodoba się
wszystkim, to od października 1999 roku studia tego rodzaju
mogłyby zostać uruchomione w Akademii. Niestety, było to
założenie nadmiernie optymistyczne. Po kilku latach negocja-
cji, po dokonaniu pewnych zmian w stosunku do wyjściowych
założeń, udało się uruchomić studia podyplomowe w lutym
2007 roku. Wyjściowy plan zakładał, co prawda, uruchomie-
nie 3-letnich studiów magisterskich, ze znaczną liczbą godzin,
niestety, ze względów formalnych, taki program studiów nie
mógł być wtedy realizowany. Stąd wzięła się propozycja reali-
zacji zajęć z tej tematyki w formie rocznych studiów podyplo-
mowych. Musieliśmy także postarać się o znalezienie odpo-

Z profesorami Kazimierzem Zarasiem i Ta-
deuszem Trzaskalikiem rozmawia Marcin
Baron

Program studiów jest akredytowany przez The Project
Management Institute (PMI) z Newtown Square, Pensyl-
wania, USA. PMI jest międzynarodową organizacją zrze-
szającą ponad 200 000 osób ze 125 krajów zajmujących
się profesjonalnym zarządzaniem projektami. Standardy
wyznaczane przez PMI, czerpiące z najlepszych praktyk
jej członków, stanowią normy zarządzania projektami ak-
ceptowane i nierzadko wymagane od menedżerów pro-
jektów na całym świecie.
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Nie ma już żadnych problemów ze współpracą na odległość.
Na bieżąco porozumiewamy się za pomocą Internetu – pisze-
my e-maile, rozmawiamy poprzez Skype’a. Obecnie mówi się
o zespołach wirtualnych, w których najlepsi mogą tworzyć
najlepszy zespół na świecie. My też staramy się dobrze wyko-
rzystywać takie narzędzia. Poza tym w grę wchodzą przyjaź-
nie i inne ludzkie sprawy, które przyczyniają się do tego, że
chcemy ze sobą współpracować.

Jakie są więc Panów plany na najbliższe miesiące?

Prof. K.Z.: Czasem działamy spontanicznie, więc współ-
pracę na pewno będziemy rozwijać na bazie studiów urucho-
mionych w Akademii. Mamy w planach organizowanie wy-
miany studentów między uczelniami, aby rozszerzyć współ-
pracę i bliższe wzajemne poznanie się. Jeśli chodzi o badania,
to wszystko zależy od nas samych, od naszej dynamiki, ak-
tywności i naszej energii.

Prof. T.T.: Nie wszystko jest jednak zupełnie spontanicz-
ne. Nasze plany tak czy owak są napięte. Przede wszystkim
pracujemy, by szczęśliwie doprowadzić do końca I edycję stu-
diów podyplomowych. Mamy też wiele spraw natury admini-
stracyjnej do załatwienia w naszych uczelniach. Musimy też
popracować nad strategią promocji studiów. Myślimy nad
organizacją II edycji, opracowujemy harmonogramy zajęć
i przyjazdów profesorów na wykłady. Mamy sygnały o moż-
liwościach i próbach włączenia się do programów międzyna-
rodowych, ale czy to będzie możliwe do zrealizowania w tym
momencie? To właśnie sprawdzamy. Wreszcie, chcielibyśmy,
aby Pani Rektor uniwersytetu w Quebeku mogła przyjechać
na uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów I edycji
studiów. To wszystko przed nami.

Życząc powodzenia, dziękuję bardzo za rozmowę.

dy poprowadzą wykładowcy kanadyjscy. Stopniowo, w mia-
rę rozwoju współpracy, zespół wykładowców będzie się po-
szerzał o grono polskich profesorów. Już teraz możemy zapo-
wiedzieć, że na przykład wykład zatytułowany „Systemy wspo-
magania i zarządzania projektem” będzie prowadzony przez
panią profesor z Polski.

Do kogo skierowana jest Państwa oferta? Kto może zostać
słuchaczem, jakie powinny być predyspozycje takiej osoby?
Jaki profil zawodowy?

Prof. T.T.: Zapraszamy osoby, które będą mogły podołać
tym studiom w różnych aspektach: intelektualnym, doświad-
czenia zawodowego, a także w aspekcie finansowym. Nie ukry-
wamy, że jest to dość istotna sprawa. Aktualny koszt studiów
wynosi ok. 10 tysięcy złotych. W związku z tym, połowa na-
szych uczestników jest kierowana na studia przez swoje fir-
my. Dobrze jest, kiedy przychodząc na studia ma się pewne
doświadczenie zawodowe związane z realizacją jakiegokolwiek
rodzaju projektów. Jednak nie jest to niezbędne. Nie ma roz-
graniczenia w przyjmowaniu słuchaczy, przekrój uczestników
jest różny. Program jest tak ułożony, że nikogo nie ogranicza.
Znacząca ilość godzin poświęcona jest na ćwiczenia zespoło-
we i inne formy pracy w zespołach. Dużo mówimy o roli ze-
społów projektowych i aspektach psychologicznych. Sens pro-
jektu tkwi w ludziach, nie w narzędziach. Narzędzia służą tyl-
ko do pomocy. Natomiast, jeżeli ludzie nie stanowią zgrane-
go, zaangażowanego zespołu, to projekt jest właściwie skaza-
ny na klęskę.

Studia podyplomowe to jednak nie jedyny obszar współpra-
cy polsko-kanadyjskiej zainicjowanej przez Panów Profeso-
rów. Jak rozpoczęła się ta wspólna przygoda?

Prof. K.Z.: To długa historia – sięgająca 1991 roku. Wte-
dy spotkaliśmy się pierwszy raz na konferencji w Libicach,
przy dźwiękach muzyki Mozarta. To był bardzo dobry począ-
tek naszej współpracy i przyjaźni. Później pierwsze spotkanie
w Akademii Ekonomicznej i pierwszy wykład w auli im. prof.
Zbigniewa Pawłowskiego, który był recenzentem mojej pracy
doktorskiej. To wszystko sprawiło, że od tego momentu za-
częliśmy intensywnie współdziałać na niwie naukowo-badaw-
czej, którą charakteryzowała wymiana profesorów i studen-
tów między naszymi uczelniami.

Prof. T.T.: Rzeczywiście, te liczne spotkania skutkowały
różnymi wspólnymi pracami. Pojawiała się też książka na te-
mat modelowania preferencji, którą napisaliśmy w trójkę, wraz
z panią profesor Grażyną Trzpiot. Pan profesor Zaraś inspi-
rował także wielu naszych magistrantów i doktorantów, i choć
nigdy nie był promotorem doktoratu w Akademii, to jednak
przynajmniej w jednym przypadku to on postawił problem
i z niewątpliwym zaangażowaniem wspierał obecnego już
doktora.

Prof. K.Z.: Tak naprawdę to inspirujemy się „w obie stro-
ny”. Ja także jestem zachwycony taką możliwością współpra-
cy. Angażuję się we wspólne publikacje i wymianę doświad-
czeń między naszymi ośrodkami. Teraz jest nam jeszcze łatwiej.

Więcej informacji o polsko-kanadyjskich
studiach podyplomowych

„Zarządzanie projektami”

znajduje się na stronie internetowej

http://www.pm.ae.katowice.pl/
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– zachęcanie do współpracy pomiędzy MŚP a szkołami wy-
ższymi poprzez naukę języków, rozwój umiejętności ko-
munikacji i świadomości kulturowej oraz ich znaczenie na
rynku i w marketingu,

– oferowanie kursów online, za pomocą których studenci
uczą się tłumaczyć i lokalizować strony internetowe pod-
czas pracy w międzynarodowej grupie rówieśników.

W ramach realizowanego projektu zostały opracowane
następujące kursy e-learningowe:
– języki obce w handlu elektronicznym (w języku angielskim,

niemieckim i hiszpańskim) (5 punktów ECTS),
– eMarketing w międzynarodowym handlu elektronicznym

(2 punkty ECTS),
– projektowanie aplikacji dla handlu elektronicznego

(2 punkty ECTS).

Opracowane kursy dedykowane są dla każdego, kto chce
rozwijać swoje umiejętności w zakresie wymiany informacji
biznesowych przez Internet w języku obcym (angielskim, hisz-
pańskim lub niemieckim), w szczególności dla studentów i na-
uczycieli akademickich oraz pracowników MŚP zaangażowa-
nych w e-biznes.

Zadaniem naszego zespołu, tworzonego przez pracowni-
ków Katedry Inżynierii Wiedzy, było opracowanie szkolenia
z zakresu projektowania aplikacji. Kurs pomyślany jest jako we-
ryfikacja umiejętności językowych w toku specyfikacji wyma-
gań aplikacji internetowej. Uczestnicy kursu nie tylko weryfi-
kują swoje umiejętności językowe i wiedzę z zakresu e-marke-
tingu, ale także uczą się, jak uczestniczyć i skutecznie rozwią-
zywać zadania związane z tworzeniem wielojęzykowych i wie-
lokulturowych aplikacji internetowych służących do prowa-
dzenia e-biznesu. Zakładaną cechą charakterystyczną kursu jest
prowadzenie zajęć w małych grupach tworzonych przez uczest-
ników z wielu krajów Unii (peer to peer learning). Zajęcia mogą
być prowadzone także w jednolitej grupie językowej. Wspar-
ciem dla prowadzonych zajęć są pomoce dydaktyczne, zwłasz-
cza ontologia biznesu.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz przed-
stawionych kursów można znaleźć na stronie http://www.
languages-for-ecommerce.com

Barbara Filipczyk

Systematycznie wzrastająca liczba obywateli UE mających
dostęp do Internetu stwarza nowe możliwości kształcenia
ekonomistów z wykorzystaniem tego narzędzia komunikacji, biz-
nesu i nauczania. Oprócz implementacji dotychczasowych, po-
szukiwane są nowe metody kształcenia. Dotyczy to także kształ-
cenia e-biznesu a zwłaszcza języka biznesu elektronicznego.

Warto zauważyć fakt, że mimo iż Internet stał się skutecz-
nym i tanim medium prowadzenia biznesu nawet przez małe
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które mogą potencjalnie dzia-
łać na skalę światową, to często nie jest on właściwie przez nie
wykorzystywany. Wynika to stąd, że MŚP nie posiadają odpo-
wiedniej wiedzy i doświadczenia w tworzeniu i użytkowaniu
wielojęzykowych aplikacji internetowych umożliwiających
pozyskiwanie klientów na globalnym rynku elektronicznym,
Zasadnicza trudność dotyczy zagadnień umiejętnego wykorzy-
stania języka e-biznesu w kontekście komunikacji międzykul-
turowej. Dostrzegając potrzebę opracowania narzędzi eduka-
cyjnych, które będą integrować naukę języków obcych z ko-
munikacją kulturową, podjęto badania w ramach projektu mię-
dzynarodowego, zmierzające do opracowania narzędzi wspo-
magających naukę języka e-biznesu.. Narzędzia takie powinny
stanowić pomoc szkoleniową stosowaną w rozwijaniu umie-
jętności niezbędnych do wzrostu konkurencyjności MŚP na
rynkach światowych.

„Foreign Language Communication on eCommerce web
sites” to 3-letni projekt pilotażowy (2004-2007) współfinan-
sowany przez program Leonardo Da Vinci. Promotorem pro-
jektu jest Uniwersytet Nauk Stosowanych w Seinäjoki (Finlan-
dia). W projekcie uczestniczy 14 organizacji z 7 różnych kra-
jów Europy, w tym także Akademia Ekonomiczna w Katowi-
cach. Koordynatorem projektu z ramienia naszej uczelni jest
prof. Jerzy Gołuchowski. Podstawowym celami projektu są:
– promocja i wykorzystanie języków obcych na stronach in-

ternetowych e-commerce,
– pomoc MŚP w opracowywaniu stron internetowych, skie-

rowanych na określone rynki zagraniczne, by zwiększyć
ich możliwości eksportowe,
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Z  Wiesławem Rolą,
prezesem Stowarzyszenia Absolwentów „Collegium”

rozmawia Marcin Baron

Panie Prezesie, w czerwcu świętowaliśmy jubileusz 70-lecia
Akademii podczas uroczystego zjazdu absolwentów. Była to
już druga impreza tego typu w Pańskiej kadencji we władzach
Stowarzyszenia. Pierwsza miała miejsce ponad rok temu w Mło-
szowej. Czy to oznacza, że traktuje Pan zjazdy jako ważną
formę integracji absolwentów Uczelni? Czy docierają do Pań-
stwa głosy, jak oceniają te wydarzenia sami absolwenci?

Zostając Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów zastana-
wiałem się nad programem jego działalności. Porównywałem
inne stowarzyszenia i ich programy. Sprawiło to, że w swoich
bieżących planach postawiłem na coroczne spotkania z absol-
wentami, wymianę informacji na stronach internetowych oraz
nadanie nowej dynamiki Stowarzyszeniu. Zaczęliśmy bardzo
spokojnie, od spotkań towarzyskich, takich jak spotkania opłat-
kowe itp. Jednakże doszliśmy do wniosku, że warto byłoby
także zorganizować spotkanie piknikowe, taki zjazd rodzinny.
Z wyborem miejsca nie mieliśmy problemu. Zespół Pałacowo-
Parkowy w Młoszowej wydawał się do tego odpowiedni. Po-
mysł okazał się dobry. Jak na pierwszy raz po dość długiej prze-
rwie, zjawiło się sporo gości – choć przygotowani byliśmy na
większą liczbę uczestników. Jednocześnie organizacja spotka-
nia w Młoszowej była dla nas poligonem doświadczalnym
w przygotowaniach do zjazdu absolwentów organizowanego
z okazji 70-lecia uczelni i 50-lecia Stowarzyszenia Absolwen-
tów. Zjazd jubileuszowy postanowiliśmy zorganizować już
w głównym kampusie Akademii w Katowicach. Wiedzieliśmy,
że miejsce to będzie bardziej dostępne dla szerokiej rzeszy ab-
solwentów. Część z nich sugerowała bowiem, że z dojazdem
do Młoszowej na weekendową imprezę mieliby kłopot. Od
września ubiegłego roku rozpoczęliśmy przygotowania do ju-
bileuszu: wiele uzgodnień z Uczelnią, dotyczących wielkości
zjazdu, zapraszanych artystów oraz wielu innych szczegółów
organizacyjnych. Zależało nam na tym, aby program był atrak-
cyjny zarówno dla tych, którzy skończyli studia niedawno, jak
i dla pierwszych absolwentów Uczelni. Stąd chociażby tacy „po-
nadczasowi” naszym zdaniem artyści, jak Boney M. czy Han-
na Banaszak. Choć oczywiście nie były to jedyne gwiazdy zjaz-
du. Największym problemem dla nas okazał się brak danych
adresowych absolwentów. Początkowo bazowaliśmy na około
100 adresach oraz na kontaktach między absolwentami. Póź-
niej staraliśmy się także informować o zjeździe w ogłoszeniach
prasowych. Ostatecznie, dotarliśmy do ok. 5000 absolwentów.
Mimo tych kłopotów udało nam się poinformować i przeko-

nać do przybycia ok. 1000 absolwentów. Co więcej, byli bar-
dzo zadowoleni, że zdecydowali się uczestniczyć w zjeździe.
Uważają, że był bardzo udany. Pojawiły się nawet sugestie, że
mógł trwać trochę dłużej. Pozytywnie oceniano możliwość spo-
tkania się z kolegami, czasami po wielu latach, możliwość wspól-
nej rozmowy i zabawy. Absolwenci twierdzą wprost, że było
świetnie. To był nasz sukces.

Zjazd to zawsze pewna doniosła uroczystość, którą wiele osób
stara się honorować. Co jednak z codzienną więzią z absol-
wentami? Wciąż w Polsce relacje uczelni z wychowankami
nie są tak żywe jak w innych krajach. Czemu absolwentów
„nie ciągnie” do Akademii i co Uczelnia zaniedbuje starając
się o sympatię absolwentów?



27

NASZE SPRAWYNASZE SPRAWY

Wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, jak zaintereso-
wać absolwentów Uczelnią, aby byli nie tylko gośćmi na zjaz-
dach, ale żywo uczestniczyli w jej życiu, i przyznaję, że jest to
problem. Myślę, że poniekąd jest to naturalne zjawisko. Po
ukończeniu studiów każdy stara się rozwijać zawodowo, stwo-
rzyć rodzinę, dom, pracując, by stworzyć godne warunki dla
dzieci, a w dobie tak dynamicznego życia brakuje czasu na
wszystko. Rozluźniają się więc różne więzi – także te z uczel-
nią. Jeżeli więc uczelnia nie zadba o to, by wciąż wychodzić do
absolwenta, by przez cały czas być dla niego atrakcyjna jako
miejsce podtrzymywania i nawiązywania kontaktów, to absol-
wenci będą niestety coraz rzadziej ją odwiedzali – nawet w świe-
cie wirtualnym, czyli poprzez Internet. Stąd też tak wiele wy-
siłku wkładamy obecnie w to, by serwis internetowy Stowa-
rzyszenia stał się miejscem, do którego zaglądać będą absol-
wenci ze świadomością, że znajdą tam aktualności z życia Uczel-
ni i pomysły na to, jak odnowić z nią kontakt. Ponadto, Uczel-
nia rządzi się swoimi prawami. Jest dużą firma, musi zajmo-
wać się swoimi problemami i metodami ich rozwiązywania.
Myślę, że należy dawać absolwentom większe możliwości
uczestniczenia w jej życiu. Znakomita rzesza absolwentów ma
spore doświadczenia biznesowe lub w pracy w administracji
publicznej. Współpraca w realizacji wybranych wyzwań Aka-
demii z pewnością byłaby dla nich interesująca pod wieloma
względami i taka jest, moim zdaniem, rola Stowarzyszenia. Być
łącznikiem pomiędzy absolwentami a Uczelnią. Dynamicznie
wychodzić do absolwenta i ponownie zainteresować go Aka-
demią.

Czym więc zajmie się Stowarzyszenie w nowym roku akade-
mickim?

Jak to się zwykło mówić, musimy mierzyć siły na zamiary.
Dotyczy to także naszych najbliższych planów. Bardzo dużo
czasu i energii zajęła nam organizacja zjazdu i nie prędko bę-
dziemy w stanie to powtórzyć. Do takich przedsięwzięć po-
trzeba nam więcej ludzi z pasją, których fascynują tego rodzaju
prace. Jak już wspominałem, przy okazji zjazdu uwidoczniły
się nasze słabości związane z brakiem danych kontaktowych
absolwentów. Dopiero teraz, po dwóch zjazdach, możemy
naszą bazę porządkować, systematyzować, nadać jej formę uży-
teczną na przyszłość. Pracujemy też nad stworzeniem i mode-
lem funkcjonowania biura stowarzyszenia. Wreszcie, ciągle
udoskonalamy stronę internetową, jest to bowiem najważniej-
sze źródło informacji i łączności ze Stowarzyszeniem.

Czy każdy absolwent może się zaangażować w prace Stowa-
rzyszenia?

Oczywiście. Wszystkie informacje są dostępne na naszej
stronie internetowej www.collegium.ae.katowice.pl. Jest tam
też deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia. Trzeba jednak
podkreślić, że nie ma konieczności przystępowania do Stowa-
rzyszenia i wpłacania składek. Jeżeli dla kogoś jest to zbytnio
uciążliwe, może po prostu uczestniczyć w naszych pracach i or-
ganizowanych przez nas imprezach. Byłoby dla nas dużym
udogodnieniem wypełnianie deklaracji zgody na przetwarza-
nie danych osobowych przez jak największą ilość absolwen-
tów. Niemniej jednak tych, którzy chcą być członkami stowa-

rzyszenia serdecznie zapraszam do złożenia deklaracji człon-
kowskiej. Działalność stowarzyszenia jest typowo społeczna.
Jeżeli ktoś ma ochotę, czas i pomysł zapraszam do nas.

Miejmy nadzieję, że coraz więcej osób będzie zostawiało in-
formacje o sobie w bazie danych Stowarzyszenia. A czy do tej
pory udawało nam się śledzić kariery absolwentów Akade-
mii?

Niestety, można to powiedzieć tylko o ludziach znanych
nam osobiście lub o osobach publicznych. Gdybyśmy chcieli
myśleć o systemowym rozwiązaniu w tym zakresie, musieliby-
śmy rozpocząć śledzenie karier naszych absolwentów od ukoń-
czenia studiów i następnie podtrzymywać z nimi stały kontakt.
Widzę w tym zakresie pole do współpracy z Akademickim
Centrum Kariery.

Niedawno powstał również Klub Przyjaciół Akademii. Zde-
cydowanie mniejsza organizacja, jednakże również zrzeszają-
ca absolwentów Uczelni. Czy to konkurencja dla Stowarzy-
szenia?

Nie sądzę, Klub Przyjaciół Akademii stowarzysza mniejszą
grupę ludzi – przyjaciół, którzy pragną mieć kontakt z Uczel-
nią. Jest to bardziej elitarne działalnie grona osób ze świata
biznesu i nauki. Klub wciąż doprecyzowuje swoją strategię dzia-
łania, a jego członkowie mają większe wymagania organizacyj-
ne. Myślą o spotkaniach o tematyce gospodarczej, o założeniu
klubu dyskusyjnego. To wszystko wymaga dobrego przygoto-
wania i dużego nakładu pracy. My z kolei ogarniamy swoją
działalnością wszystkich absolwentów, organizujemy przedsię-
wzięcia na szerszą skalę. Możemy się wzajemnie uzupełniać,
nie konkurując wzajemnie.

Myślę, że należy cieszyć się, że środowisko absolwentów Uczel-
ni staje się coraz bardziej aktywne. Życzę więc wielu dalszych
sukcesów.
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W trakcie minionych dwóch latach na łamach „AE Fo-
rum” staraliśmy się pokazywać prace projektu oraz rezulta-
ty przedsięwzięć realizowanych w różnych regionach Eu-
ropy. Z perspektywy czasu sądzę, że projekt zasługuje na
miano udanego przedsięwzięcia. Pomimo że prace E-teams
nie dobiegły końca, widać już efekty podjętych działań, które
zostały „zakorzenione” w regionach projektu. Można śmiało
powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu profesjonalistów i przy-
jaciół – osób życzliwych dla projektu, w każdym z 9 regio-
nów objętych działaniami udało się zainicjować wiele po-
zytywnych procesów. Widzimy je także na Śląsku, co szcze-
gólnie cieszy, bo oznacza, że projekt przyniósł wartość do-
daną dla naszego regionu oraz Akademii.

Zamiast klasycznego podsumowania relacjonującego
wyniki, chciałbym podzielić się najważniejszymi przemy-
śleniami płynącymi z doświadczeń osób zaangażowanych
w promowanie idei budowania środowisk współdziałania
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionach. Spostrze-

żenia te dotyczą, jak sądzę, praktyk istotnych dla wzbudza-
nia i wzmacniania procesu wspierania przedsiębiorczości,
zarówno w naszym regionie, jak i całej współczesnej Europie.
Skąd taka pewność? Po pierwsze, wnioski te płyną z trwają-
cych trzy lata prac w zespołach projektu E-teams oraz ucze-
nia się i wymiany międzyregionalnych doświadczeń. Po
drugie, są one wynikiem dobrego dialogu pomiędzy środo-
wiskami kreującymi polityki na rzecz przedsiębiorczości oraz
ich odbiorcami, czyli podmiotami biznesowymi2 .

Zacznijmy od dobrego dialogu

Słowem-kluczem jest pojęcie „dobrego dialogu”, który
należy rozumieć jako aktywne, inicjatywne (kreatywne) i bę-
dące w zgodzie z zasadami etyki, spotkania podmiotów
polityki gospodarczej z regionu i poza nim, dzięki którym
wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom biznesu widzącego
w miastach i w regionie partnera rozwoju, a nie jedynie
bazę zasobową. Region traktuje się jako miejsce rozwijania

Realizowany od 2004 roku przez zespół pracowników Akademii1 , wraz z part-
nerami z 8 regionów Unii Europejskiej, projekt E-teams to przedsięwzięcie
uruchomione w celu rozpoznania i wzmacniania podstaw dobrego wspiera-
nia przedsiębiorczości na Śląsku oraz w 8 regionach Europy od Grecji po Szwe-
cję i od Wielkiej Brytanii po rejon Kłajpedy. Doświadczenia dobiegającego
końca projektu obejmują przede wszystkim wymiar praktyczny, zaś aspekt
naukowy towarzyszy pracom projektu dzięki opisowi oraz analizie procesów
i wzajemnemu uczeniu się wszystkich podmiotów zaangażowanych w przed-
sięwzięcia z zakresu wspierania przedsiębiorczości w każdym z regionów.

1 Prace na Śląsku realizowane były przez Zespół Projektu E-teams w składzie: prof. AE dr hab. Florian Kuźnik, dr Sigmund Barczyk, dr Artur Ochojski, dr Bogumił Szczupak,
Marcin Baron, Michał Chojkowski, Aleksandra Gojna oraz Izabela Weselska. Prace w pozostałych regionach były realizowane przez: Bautzen Innovation Centre, Saksonia,
Niemcy, Coventry University Enterprises Ltd., West Midlands, Wielka Brytania, Incubator of New Enterprises of Chania, Kreta, Grecja, Institute Pedro Nunes, Centro,
Portugalia, Klaipeda Regional Development Agency, Litwa, Södertörns högskola University College, Sztokholm, Szwecja, Terrassa City Council, Katalonia, Hiszpania,
University of Girona Technological Trampoline, Katalonia, Hiszpania, University of Oulu, Pohjois-Suomi, Finlandia.

2 Idei oraz operacjonalizacji „dobrego dialogu” w regionach i między regionami, pomiędzy podmiotami współkreującymi politykę oraz beneficjentami poświęcona została
publikacja autorstwa S. Barczyk, A. Ochojski: E-teams Method. Handbook on Co-operation Towards Effective Policy-making. AE, Katowice 2007.



29

NASZE SPRAWYNASZE SPRAWY

dynamicznej, innowacyjnej i przyszłościowej działalności
biznesowej, ale i miejsce działalności biznesowej, która ubo-
gaca terytorium przez różne efekty: od tych najczęściej spo-
tykanych, takich jak: pozytywny wizerunek, trwałe miejsca
pracy i dochody, po te bardziej specyficzne i pożądane
w ekonomii globalnej. Tu zaliczyć możemy: spójność spo-
łeczną i zaufanie, regenerowanie zasobów regionu, szero-
ko dostępne biznesowe i pozabiznesowe usługi specjalistycz-
ne, innowacje, wiedzę i inne, które budują przewagę kon-
kurencyjną oraz nową jakość miast i regionu. Co to ozna-
cza w praktyce? Propozycji działań realizowanych w róż-
nych regionach Europy jest bardzo wiele, a system wspar-
cia niewątpliwie jest złożoną konstrukcją, która powstaje
latami jako wypadkowa wielu składowych o charakterze
mierzalnym i niemierzalnym. Przykłady działań modelo-
wych obserwowane w ramach prac projektu E-teams opi-
suje S. Barczyk w opracowaniu SME Support Policies and
Practices. Joint European Benchlearning Report, Interregio-
nal Entrepreneurial Teams, May 20063 . Wiele szczegóło-
wych wskazówek praktycznych dla liderów zmian i roz-
wiązań z zakresu polityk na rzecz MŚP zawiera inna cenna
publikacja, przygotowane przez M. Barona, opracowanie
pt. Towards Effective SME Policies in European Regions. Com-
prehensive Policy Guidelines for Regional Change Leaders4 .

Posłużmy się przykładowo doświadczeniami zgroma-
dzonymi podczas wspólnych prac zespołów kreujących
politykę wobec firm w Katalonii i na Śląsku.

Kogo wspierać?
Jeżeli słyszymy, że region śląski został uznany przez

partnerów z Katalonii za region posiadający przewagę wzglę-
dem sąsiednich regionów/krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, jeżeli mówi nam się, że firmy katalońskie lo-
kujące się na Śląsku traktują te inwestycje strategicznie,
odczytując Śląsk jako region dobrze skomunikowany z Eu-
ropą, region posiadający dobre kadry i stosunkowo dobrze
rozwinięte zaplecze produkcyjne, jeżeli w szczególności
podkreśla się znaczenie dużego potencjału akademickiego
Śląska oraz szansy, jaką jest transformacja tradycyjnej go-
spodarki regionu na rzecz społeczeństwa opartego na wie-
dzy, to dajmy się przekonać, że wsparcie przedsiębiorczo-
ści powinno być precyzyjnie ukierunkowane i dotyczyć tych
podmiotów, które są zdolne kreować nowe, oparte na tech-
nologiach firmy oraz generować innowacyjne produkty
i przedsięwzięcia. Wymaga to jednak koordynacji działań
w zakresie instrumentów nakierowanych na innowacyjność
i mechanizmów wspierania infrastruktury w regionie. Przede
wszystkim jednak oznacza to wymóg poprawy zaufania
wobec instytucji okołobiznesowych.

Czy wspierać inne (mniej dynamiczne) firmy?
Jeżeli oczekują takiego wsparcia – tak. Pod warunkiem,

że będzie ono miało charakter „szytego” na miarę portfela
z dobrze dobranymi walorami – wystarczy ustalić typ wspar-
cia: wiedza czy finanse... A może infrastruktura? A zatem...
Pytać i słuchać. Wydaje się to prostą zasadą, która jednak
w przypadku wielu inicjatyw określanych mianem wspie-
rania przedsiębiorczości ma postać: wspierać! W wielu re-
gionach Europy, system wsparcia firm (małych i średnich)
nastawiony jest na dostarczanie oferty niedostosowanej do
potrzeb, bo zestandaryzowanej, wynikającej z nieaktualnych
obserwacji czy wreszcie uzależnionej od dostępnych środ-
ków finansowych. Wreszcie, mówi się wprost o nadmiarze
działań wynikających z faktu, że każdy chce wspierać przed-
siębiorczość i że każdy ma coś do zaoferowania.

Wcale nie oznacza to, że podmioty oferujące wsparcie
nie chcą tego zmienić. Chcą. Jest ich jednak tyle, że chcą
robić wszystko, by być jak najlepszymi „na rynku”, mnożąc
oferty, nie widząc się wzajemnie i w efekcie tworząc naj-
gorszy możliwy produkt – sieć idealnie nieczytelnych in-
formacji dla chętnych na ewentualne wsparcie. Skoro me-
chanizm rynkowy nie weryfikuje większości dostępnego
wsparcia, to może czas najwyższy, by liczniej pojawili się
animatorzy, który będą w stanie ogarnąć takie „pajęczyny”
działań w skali kilku miast, może subregionu, a może aglo-
meracji tak, by oferta stała się czytelna, możliwie dopaso-
wana, a przede wszystkim wynikająca z bieżących i przy-
szłych oczekiwań biznesu?

Jak wspierać?
A dlaczego by nie inspirować się wynikami dwustron-

nego benchlearningu i zgłębioną w wyniku współpracy
podmiotów polityki ze Śląska i Katalonii „ścieżką kata-
lońską”? Tym bardziej, że w wyniku programowych prac
Zespołów Aktorów Regionalnych oraz Zespołów Przed-
siębiorców z Katalonii oraz Śląska powstała cała paleta
dwustronnych obserwacji i doświadczeń.

Wsparcie podmiotów w Katalonii oparte jest na zasa-
dzie pomocy przede wszystkim dla wielo-organizacyjnych
przedsięwzięć integrujących technologię, wiedzę, edukację
oraz biznes. Wsparcie to nakierowane jest na wspólne,
multidyscyplinarne, wieloorganizacyjne projekty (często
o charakterze międzynarodowym). Mówi się o tych działa-
niach jako odpowiedzi na potrzebę osiągania synergii po-
między nowymi technologiami, rozwojem środowisk na-
ukowych, sieci wiedzy i biznesu przynoszących korzyści
regionowi5 . W dobie globalnych rozwiązań oraz presji kon-
kurencyjności, rząd Katalonii promuje grupy, wspólne ba-
dania i projekty z udziałem firm, publicznych i prywatnych
centrów badawczych oraz technologicznych. Konieczne są

3 S. Barczyk: SME Support Policies and Practices. Joint European Benchlearning Report, Interregional Entrepreneurial Teams, May 2006. W wersji skróconej raport ten
dostępny jest w języku polskim: Polityka i praktyki wspierania MŚP. Doświadczenia Wspólnego Raportu Benchlearningowego, Interregional Entrepreneurial Teams, maj
2006.

4 Opracowanie ukazało się drukiem Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Materiał dostępny także w wersji elektronicznej na stronie projektu.
5 Jednym z najciekawszych przykładów wpisujących się w tę politykę jest Barcelona Science Park – Park Naukowy w Barcelonie, który jest tak zwanym parkiem naukowym

trzeciej generacji. Integruje on potencjał miejsca, zasoby nauki oraz światowej klasy firmy specjalizujące się m.in. w biotechnologii. Więcej na stronie: http://www.pcb.ub.es
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zatem prace zmierzające do wyłonienia kluczowych obsza-
rów technologicznych i technologii przyszłościowych6 , któ-
re stanowić będą rdzeń technologicznego rozwoju regio-
nu7 . Wsparcie MŚP to działania realizowane przez samo-
rządy różnych poziomów, które włączają się w budowanie
sprzyjającego klimatu i kultury przedsiębiorczości.

Oczywiście, że pojawia się wiele podstawowych pytań.
Jak chociażby te: co tak naprawdę rozumie się pod poję-
ciem skuteczne wspieranie, kto chce, co osiągnąć i dlacze-
go, skąd wiemy, że działający system wspierania jest odpo-
wiedni? Czy też pytania sięgające bezpośrednio do refleksji
nad zmianą/poprawą: jak dokonać ewaluacji systemu i wpro-
wadzanych zmian, jak czerpać wiedzę (z jakich obserwacji)
i z jakimi konsekwencjami dla tworzenia polityki i wspar-
cia operacyjnego?

Można sądzić, że każde ze znanych w Europie rozwią-
zań dotyczących wsparcia MŚP, inicjatyw proprzedsiębior-
czościowych czy tzw. best practice może okazać się w okre-
ślonych warunkach świetnym bodźcem rozwoju biznesu
w regionie, podczas gdy w innych stanowić będzie problem
dla danego terytorium. Co zrobić zatem, by znaleźć wła-
ściwą ścieżkę? Powiedzieliśmy to na początku: zacznijmy
od dobrego dialogu. Dodajmy jednak drugie słowo-klucz:
działajmy tak, by wyzwania wobec wspierania przedsiębior-
czości zamienić w wartość dodaną dla firm i regionu, a nie
stawiać na półce między czasem przeszłym i przyszłym – bo
„wyzwania były i będą”.

Działajmy! By Śląsk stał się lepszym miejscem!

Dobry dialog – w miastach i regionie, pomiędzy polity-
kami i biznesem – jak nazwaliśmy pierwszy krok wspiera-
nia przedsiębiorczości, nie wystarczy, by pojawiła się ofer-
ta wspierania firm w regionie. Potrzebne są jeszcze osoby,
które znajdą czas i pasję oraz poświęcą się realizacji dzia-
łań, które współkreują. Poszukajmy tych, którzy naprawdę
chcą coś robić, którzy mają pomysły, potencjał i dosyć pa-
trzenia, jak marnuje się kolejne szanse. Zaangażujmy w wy-
myślanie wsparcia ludzi aktywnych, którym się chce, bo
potrafią łączyć pasję z pracą8 . Poszukajmy tych, którzy po-
trafią zadawać pytania, wczuć się w rolę oczekujących wspar-
cia, dostrzec korzyści, które może mieć dzięki temu kon-
kretne miasto, powiat czy cały region.

Po co? Bo tacy ludzie są potrzebni i mają szansę spra-
wić, że region śląski zbliży się do pierwszej ligi technologii
i biznesu w Europie. A jest co robić, bo priorytetem dla
Śląska jest sprostanie trzem wyzwaniom:

– budowania zaufania między podmiotami uczestniczą-
cymi w rozwoju regionu,

– sprecyzowania wizji dla działań wspierających przed-
siębiorczości oraz rozwój firm,

– rozpoznania aktorów w regionie oraz poza regionem,
którzy sprzyjać będą realizacji działań.

Po pierwsze, wspieranie przedsiębiorczości na Śląsku
wymaga znalezienia wspólnego języka środowisk bizneso-
wych skupionych wokół centrów, forów, izb, cechów, śro-
dowisk akademickich i jednostek badawczych oraz podmio-
tów dostarczających różnego rodzaju zasileń finansowych.
To oznacza dobry dialog prowadzący do budowania zaufa-
nia miedzy podmiotami, które są przecież powiązane z re-
gionem nie tylko miejscem, ale także tradycjami, ludźmi,
rynkiem itd.

Po drugie, wspieranie przedsiębiorczości na Śląsku wy-
maga sprecyzowania wizji tego, kogo i jak chcemy wspie-
rać. Działając na rzecz wynegocjowanych, zgodnych z wizją,
uczestników procesu wspierania obszarów tematycznych
powinniśmy patrzeć nie na tylko dzisiejsze potrzeby, ale na
przyszłe wyzwania. Dzisiaj dla Śląska potrzebne są co naj-
mniej działania wpisujące się w takie obszary tematyczne,
jak:
– lokalna kultura przedsiębiorczości oraz wsparcie start-

ups, jako sprzyjanie działaniom oddolnym,
– technologie inwestycji sektora publicznego, jako obszar

kreowania narzędzi polityki gospodarczej w miastach,
– platformy terytorializacji firm, jako obszar utrwalania

korzyści i zatrzymywania inwestycji zagranicznych w re-
gionie.
Dlaczego? Ponieważ takie są wnioski płynące z obser-

wacji systemu wsparcia na Śląsku uwzględniające tzw. logi-
kę odbiorcy. Wnioski te są zasługą projektową grupy osób
kreujących oraz wspierających politykę gospodarczą na Ślą-
sku, która niedawno podsumowała swoją trzyletnią pracę.
Podejmując się wspierania przedsiębiorczości sami zdaje-
my test z umiejętności bycia przedsiębiorczym, poszukiwa-
nia i wykorzystywania szans i wyzwań. A zatem, czy potra-
fimy wykorzystać szansę?

Po trzecie, nigdy nie jest dość rozpoznawania aktorów,
sprzymierzeńców, którzy będą chętnie włączać się z reali-
zację działań. A zatem gra nie toczy się o eliminację wspie-
rających, ale poszukiwanie i motywowanie tych, którzy są
chętni i mają coś atrakcyjnego, unikalnego do zaoferowa-
nia, na co znajdzie się zainteresowanie wśród wspieranych.
Na tym także polega jedna z podstawowych, a prostych
w swej istocie, zasad sukcesu grup biznesowych, która mówi:
pozostawaj z ludźmi aktywnymi, kreatywnymi, a nawet

6 Prace takie realizowane są na Śląsku od drugiej połowy 2006 roku w ramach tzw. Foresightu technologicznego – zobacz więcej na stronie http://www.roz4.polsl.pl/foresight/
index.html

7 The Benchlearning Report on SME Support Policies and Practices in Catalonia Reflections and lessons for Slaskie, Interregional Entrepreneurial Teams, June 2006, s. 17.
Raport dostępny na stronie www.eteams.ae.katowice.pl

8 J. Verity: Understanding Success: Economics and Human Nature. „Business Strategy Series” 2007, Vol. 8, No. 5, p. 330-334.
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ekscentrycznymi, a będziesz aktywny, kreatywny, pełen
wiary w sukces. Pozostawaj z ludźmi nudnymi, niemający-
mi nic do zaoferowania, a będziesz nudnym rutyniarzem,
postrzeganym jako ten, który dawno już przestał mieć cie-
kawe, dobre pomysły9  i czasami niestety tak wygląda obraz
instytucji wsparcia przedsiębiorczości.

Zamiast refleksji końcowej

Projekt E-teams wskazał na dwa punkty ciężkości. Po
pierwsze sądzimy, że istnieje pilna potrzeba wzmacniania
dobrego dialogu prowadzącego do poprawy relacji między
procesem kreowania polityki/jego wynikami a wyzwania-
mi współczesnego społeczeństwa wiedzy i oczekiwaniami
małych i średnich firm. W przeciwnym wypadku wiele ko-
rzyści i szans tkwiących w regionie może zostać bezpow-
rotnie utraconych lub „wymytych” w wyniku eksploracyj-
nej i erozyjnej polityki firm, a środki publiczne przeznacza-
ne na wsparcie mogą zostać zmarnowane. Działania w re-
gionach, które wynikają z polityki wobec firm (przedsię-
biorców), powinny być efektem dialogu polityków oraz
zorientowanych na konkretne działania animatorów przed-
siębiorczości (enterprising intermediaries), tj. rzeczywistych
obserwatorów i liderów procesów gospodarczych w regio-
nach. Po drugie, brak jednej uniwersalnej ścieżki wspiera-
nia małych i średnich firm skłania do refleksji, że specyfika
lokalna i regionalna wymusza przyjmowanie konkretnych
rozwiązań, dopasowanych do wyzwań danego terytorium,
które zawsze powinny być „o krok naprzód”. To znaczy,
że oczekiwania biznesu powinny być wpisywane w mię-
dzynarodową konkurencyjność regionu jako refleksja do-
tycząca przyszłości wspieranego w regionie biznesu, w per-
spektywie 3-5 czy 10 lat. Zadanie to, choć trudne, wcale
nie jest nierealne. Jest to fantastyczne wręcz pole do dzia-
łań dla uczelni wyższych, które powinny jeszcze pełniej
angażować się w przedsięwzięcia o charakterze foresighto-
wym, animacji i obserwatoriów procesów biznesowych czy
wreszcie szeroko rozumianych studiów normatywnych.
Nową rolą uczelni jest nie tylko analizowanie, ale współ-
kreowanie działań nakierowanych na rozwój biznesu w re-
gionach.

Wreszcie na koniec refleksja odnosząca się do modne-
go pojęcia, które często pojawia się w parze ze wspiera-
niem przedsiębiorczości. Chodzi o budowanie kultury
przedsiębiorczości. W wielu regionach, którym towarzy-
szył projekt E-teams, podkreśla się, że kultura przedsiębior-
czości, nastawienie przedsiębiorcze, świadomość przedsię-
biorcza są na tak niskim poziomie, że co raz trudniej jest
mówić o wspieraniu przedsiębiorczości. Paradoksalnie, nie
ma kogo wspierać. Oznacza to, że działania na rzecz rozwi-
jania postaw przedsiębiorczych są co najmniej równie istot-
ne, co wsparcie firm i stawianie na proces ich innowacyj-

ność. Gimnazja i szkoły średnie, w szczególności, muszą
zadbać o jeszcze lepsze metody i formy pielęgnowania sa-
modzielności, kreatywności oraz pobudzania do działania.
To co wydaje się problemem firm, okazuje się problemem
nastolatków w szkołach. Ani jedni, ani drudzy nie są zain-
teresowani dłuższą i szerszą perspektywą. Liczy się dzi-
siaj, tutaj, teraz. Zamiast stawiać pytania, uczymy się od-
powiedzi, a to oznacza, że nie interesuje nas era kreatyw-
ności i na starcie jesteśmy nieprzystosowani do działania
biznesowego.

Artur Ochojski

* * *

W tekście wykorzystano opracowania przygotowane w ramach
Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIC Strefy Wschod-
niej „Interregional Entrepreneurial Teams”:

M. Baron: Towards Effective SME Policies in European Regions.
Comprehensive Policy Guidelines for Regional Change
Leaders. AE, Katowice 2007.

S. Barczyk: SME Support Policies and Practices. Joint European
Benchlearning Report. Interregional Entrepreneurial Teams,
May 2006.

S. Barczyk, A. Ochojski: E-teams Method. Handbook on Co-ope-
ration Towards Effective Policy-making. AE, Katowice
2007.

P. Barcelo: The Benchlearning Report on SME Support Policies
and Practices in Slaskie (Silesia) Reflections and Lessons
for Catalonia. Interregional Entrepreneurial Teams, Janu-
ary 2006.

I. Danilda: Search Conference Documentation Jun 11-12 2007.
(Jest to raport podsumowujący dwudniowy warsztat z udzia-
łem reprezentantów sfery polityki, organizacji wspierania
przedsiębiorczości oraz ośrodków akademickich z 10 kra-
jów UE. Spotkanie zrealizowane metodą Search Conferen-
ce, miało miejsce w Katowicach 11 i 12 czerwca 2007 roku
i służyło sprecyzowaniu wyzwań wspierania przedsiębior-
czości w regionach Unii Europejskiej, na podstawie doświad-
czeń uczestników projektu, oraz wypracowaniu planów dzia-
łania dla tych regionów).

A. Ochojski: Wyzwania i inicjatywy wspierania MŚP na Śląsku.
Doświadczenia projektu E-teams. 2007, czerwiec. (Jest to
raport podsumowujący prace zrealizowane w województwie
śląskim z podmiotami współtworzącymi politykę wobec MŚP
oraz samymi zainteresowanymi).

A. Ochojski: The Benchlearning Report on SME Support Policies
and Practices in Catalonia Reflections and lessons for Sla-
skie. Interregional Entrepreneurial Teams, June 200610 .

  9 Myśl przewodnia tej maksymy została zaczerpnięta z książki T. Peters: Biznes. Od nowa. Dorling Kindersley Book, Studio EMKA, Warszawa 2005.
10 Materiały z realizacji prac projektu E-teams są dostępne na stronie internetowej projektu pod adresem www.eteams.ae.katowice.pl
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I.  KSZTAŁCENIE

W roku akademickim 2006/2007 proces dydaktyczny re-
alizowany był przez 15 katedr Wydziału Zarządzania, 14 ka-
tedr Wydziału Ekonomii i 6 katedr Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń oraz przez Międzywydziałowe Centrum Nauczania
i Promocji Języków Obcych, Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu oraz Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową.
Ogółem zrealizowano 161.488 godzin rzeczywistych zajęć na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Liczba studentów studiów stacjonarnych w roku akademic-
kim 2006/2007 wynosiła 6804 osoby (w roku 2005/2006 –
6528 osób), na studiach niestacjonarnych studiuje 6202 stu-
dentów (w roku 2005/2006 – 6484 studentów).

W roku akademickim 2006/2007 oferta dydaktyczna Aka-
demii Ekonomicznej dla studentów zagranicznych w ramach
EUROCLASSES zawierała 146 przedmiotów (72 przedmioty
w semestrze zimowym oraz 74 przedmioty w semestrze letnim).
Przedmioty proponowane były przez Wydział Ekonomii, Wy-
dział Finansów i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania, a także
Międzywydziałowe Centrum Nauczania i Promocji Języków
Obcych. W semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007
uruchomiono 38 spośród 72 oferowanych przedmiotów.
W EUROCLASSES wzięło udział 72 studentów zagranicznych
(program Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci) oraz 88 stu-
dentów Akademii Ekonomicznej. W semestrze letnim roku
akademickiego 2006/2007 uruchomiono 42 spośród 74 ofero-
wanych przedmiotów. W EUROCLASSES wzięło udział 65 stu-
dentów zagranicznych (program Socrates Erasmus, Leonardo
da Vinci) oraz 85 studentów Akademii Ekonomicznej. W se-
mestrze letnim, na podstawie umowy z Uniwersytetem Glamor-
gan (Wielka Brytania), oferowany był również Intensywny Kurs
Przedsiębiorczości (SANE – Starting a New Enterprise). Kurs
ten prowadzony był na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń przez
wykładowców z Uniwersytetu Glamorgan. Spośród 163 chętnych
(43 studentów zagranicznych oraz 120 studentów Akademii Eko-
nomicznej), ostatecznie w programie uczestniczyły 93 osoby
(51 studentów polskich oraz 42 studentów zagranicznych).

W roku akademickim 2006/2007 na Wydziale Ekonomii
uruchomiono nowy kierunek Gospodarka Przestrzenna na stu-
diach pierwszego stopnia ze specjalnościami: Gospodarka miej-
ska i regionalna, Planowanie przestrzenne i gospodarka nieru-
chomościami, Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią oraz
nowe specjalności na kierunkach:

– Ekonomia: Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia, Gospoda-
rowanie nieruchomościami i usługi publiczne oraz Zarzą-
dzanie projektami lokalnymi i regionalnymi – na jednoli-
tych studiach magisterskich stacjonarnych,

– Finanse i Rachunkowość: Inżynieria finansowa – na jedno-
litych studiach magisterskich stacjonarnych,

– Zarządzanie: Zarządzanie finansowe – na studiach pierw-
szego i drugiego stopnia niestacjonarnych oraz Specjalność
menedżerska – na studiach drugiego stopnia niestacjonar-
nych; uruchomiono również studia drugiego stopnia nie-
stacjonarne na kierunku Informatyka i Ekonometria na spe-
cjalnościach Informatyka ekonomiczna oraz Metody wspo-
magania decyzji menedżerskich.

Określono „Politykę dydaktyczną Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach w zakresie studiów li-
cencjackich i magisterskich”. Celem uchwalonego przez Senat
Uczelni dokumentu jest wyznaczenie zasad polityki dydaktycz-
nej Akademii, zdefiniowanie profilu absolwenta, ustalenie za-
sad prowadzenia studiów licencjackich i magisterskich, wyzna-
czenie kryteriów i norm stosowanych przy tworzeniu oferty
programowej, określenie zalecanych metod dydaktycznych
i oceniania studentów, ustanowienie zespołów do spraw jako-
ści kształcenia, ustalenie wytycznych Senatu dla rad wydziałów
w zakresie uchwalania planów studiów, zgodnie z artykułem
68 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W roku akademickim 2006/2007 z pomocy materialnej
mogli korzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych. W ramach pomocy materialnej studenci mogą otrzymać:
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełno-
sprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypen-
dium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe (które otrzy-
mują tylko studenci studiów stacjonarnych), zapomogę, stypen-
dium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia sportowe. Udzielano także studentom po-
mocy z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. W roku aka-
demickim 2006/2007 nadal prowadzono Punkt Informacyjny
dla osób niepełnosprawnych – kandydatów na studia oraz stu-
dentów Akademii Ekonomicznej. W okresie minionej kadencji
studenci Akademii Ekonomicznej nadal mieli możliwość ko-
rzystania z porad psychologa.

W 2006 roku mury naszej Uczelni opuściło 2639 absol-
wentów, w tym 1041 osób otrzymało dyplomy ukończenia stu-
diów stacjonarnych.
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W roku akademickim 2006/2007 Kolegium Zarządzania
realizowało zajęcia w ramach następujących kierunków studiów
podyplomowych:
– HKK Harzburg Kolleg – Katowice (studia menedżerskie)
– Audyt systemów informatycznych
– Marketing i public relations
– Menedżer jakości
– Menedżer logistyki
– Menedżer ds. kluczowych klientów
– Prognozowanie w przedsiębiorstwie
– Psychologia w zarządzaniu
– Technologia informacyjna
– Technologia informacyjna i informatyka w szkole
– Zarządzanie firmą
– Zarządzanie projektem europejskim
– Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości
– Zarządzanie zasobami ludzkimi – aspekty ekonomiczne
– Controlling
– Działanie banków uniwersalnych
– Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sek-

tora finansów publicznych
– Pośrednik na rynku nieruchomości
– Rachunkowość
– Rzeczoznawca nieruchomości
– Strategia podatkowa
– Zamówienia publiczne
– Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
– Zarządzanie nieruchomościami
– Handel zagraniczny
– Public relations
– Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzyna-

rodowych
– Zarządzanie w ochronie zdrowia

Wprowadzono do oferty nowe kierunki studiów: Mene-
dżer kultury oraz Gospodarowanie transportem miejskim i re-
gionalnym.

Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa prowadzi 2-let-
nie uzupełniające studia dzienne magisterskie na kierunku za-
rządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie projektami mię-
dzynarodowymi. W roku akademickim 2006/2007 naukę
w Szkole pobierało 73 studentów, w tym 38, którzy rozpoczęli
I rok studiów i 35 na II roku. Tradycyjnie część zajęć w Szkole
prowadzili wykładowcy zagraniczni, głównie z Ecole Superieu-
re de Commerce w Tuluzie, Universite de Haute Savoie w An-
necy, Ecole Polytechnique w Paryżu, University Cergy Ponto-
ise w Paryżu oraz Thilburg University w Holandii.

Na studiach doktoranckich w okresie sprawozdawczym
kształciło się 155 osób. W procesie rekrutacji na studia dokto-
ranckie w roku akademickim 2007/2008 opracowano nowe
punktowe zasady oceny kandydatów na studia doktoranckie
pozwalające na obiektywizację kryteriów przyjęć na studia. Przy-
jęto 51 kandydatów z podziałem na tryb studiów; na studia
stacjonarne: przyjęto 25 osób, a 26 na studia niestacjonarne.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyj-
na 13 osobom ubiegającym się o przyjęcie na stacjonarne studia
doktoranckie zaproponowała zakwalifikowanie na niestacjonar-
ne studia doktoranckie.

II.  BADANIA NAUKOWE

Działalność naukowo-badawcza Uczelni realizowana w roku
2006 koncentrowała się na realizacji programów i rozwiązy-
waniu zadań badawczych wynikających z założeń strategii
Uczelni. Na lata 2004-2008 ustalone zostały podstawowe prio-
rytety:
– realizacja dużych interdyscyplinarnych projektów badaw-

czych o znaczeniu międzynarodowym,
– wspieranie projektów badawczych funduszami pozyskany-

mi ze źródeł zewnętrznych,
– opracowywanie systemu motywacyjnego dla zespołów ba-

dawczych rozpoczynających współpracę.
Założenia strategii Uczelni znalazły wyraz w planach na-

ukowo-badawczych Wydziałów.
Realizacja działalności badawczej przebiegała na podstawie

rocznych planów naukowych Wydziałów. Środkami jej finan-
sowania były dotacje podmiotowe przyznane z budżetu pań-
stwa na naukę. Prowadzono badania we wszystkich grupach
działalności, tj. badania własne, badania statutowe, projekty
własne i promotorskie (granty). Realizowano też prace umow-
ne na rzecz podmiotów gospodarczych, z tym, że udział ich
w ogólnej strukturze wydatków jest niewielki – stanowi 1,7%
ogólnych nakładów.

Realizowano 148 projektów badawczych w tym:
– 31 projektów własnych i promotorskich (granty),
– 50 projektów statutowych,
– 54 prace indywidualne i zespołowe dydaktyczne,
– 11 prac umownych na zlecenie zewnętrznych podmiotów.

W 2006 roku w relacji do 2004 i 2005 nastąpił wyraźny
wzrost w finansowaniu badań statutowych (tabela). Środki wzro-
sły odpowiednio o 117,6% i 86,5%. To wydatne zwiększenie
dotacji miało uzasadnienie w wysokiej ocenie parametrycznej
Wydziałów, która pozwalała na zakwalifikowanie dwóch jed-
nostek organizacyjnych do pierwszej kategorii finansowania.

PRZYZNANE UCZELNI DOTACJE (W PLN) NA REALIZACJĘ
PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W LATACH 2004-2006

Zespoły naukowe Uczelni włączyły się również do realiza-
cji projektów takich, jak „Priorytetowe technologie dla zrów-
noważonego rozwoju województwa śląskiego” (1 021 000 zł),
„Inteligentny System Zarządzania Transportu Publicznego”
(41 166 zł), „Inteligentne systemy transportowe”(28 408 zł).

Lata 
Rodzaj badań 

2004 2005 2006 

Badania statutowe 1 638 500 1 907 800 3 564 900 

Badania własne 719 000 795 000 795 000 

Projekty własne (granty) 556 200 681 568 614 200 

Razem 2 913 700 3 384 368 4 974 100 
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Z dotacji podmiotowej na badania statutowe wyodrębnio-
no fundusze na dofinansowanie zadań obejmujących: działal-
ność bibliotek, utrzymanie sieci internetowej, organizację kon-
ferencji naukowych i współpracę z zagranicą. Łączna kwota
wynosiła 868 178 zł, w tym przyznano na:
– zakup czasopism 549 303 zł,
– utrzymanie sieci internetowej 284 965 zł,
– współpracę z zagranicą 12 910 zł,
– konferencje naukowe 21 000 zł.

W 2006 roku zorganizowano w Uczelni 16 konferencji na-
ukowych. Podstawowym źródłem ich finansowania były środ-
ki pochodzące z opłat uczestników. Uczelnia dofinansowywała
jedynie część nakładów związanych z opublikowaniem mate-
riałów konferencyjnych.

Ponadto, pracownicy Uczelni brali udział w konferencjach
i sympozjach organizowanych przez zewnętrzne ośrodki nauko-
we. W 135 konferencjach uczestniczyło 220 pracowników. Na
ten cel poniesiono wydatki w kwocie 408 890 zł.

III.   WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Głównym celem współpracy międzynarodowej Uczelni
w mijającym roku akademickim było utrzymywanie kontaktów
i działań na kontynencie europejskim oraz rozpoczęcie współ-
pracy poza Europą, w obszarach kulturowo odmiennych. Dzia-
łaniami podejmowanymi w tym kierunku były między innymi:
udział w targach edukacyjnych, wymiana studentów oraz po-
zyskanie dla wielopłaszczyznowej współpracy znakomitych
uczelni w Singapurze, na Tajwanie oraz w Kolumbii.

Realizowano projekty międzynarodowe finansowane
z udziałem MNiSW:
– Rozwój przedsiębiorczości w budowaniu konkurencyjności

regionu transgranicznego Górny Śląsk – Północne Morawy
(Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych),

– Europa przedsiębiorstw – zarządzanie różnicami kulturo-
wymi (na przykładzie Polski i Francji) (Katedra Rynku i Kon-
sumpcji),

– Metody wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM)
i ich zastosowania w zarządzaniu i finansach (Katedra Ba-
dań Operacyjnych).

Realizowano projekty w ramach programu Leonardo da
Vinci:

Staże:
– Absolwenci na międzynarodowym rynku pracy ACCESS II

(Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej, Inter-
Rel),

– Eurowyzwanie, Eurotożsamość, Europraktyka THREE E I
(Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej, Inter-
Rel),

– Eurowyzwanie, Eurotożsamość, Europraktyka THREE E II
(Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej, Inter-
Rel).
Projekty językowe:

– Standaryzacja metod nauczania mniej popularnych języków
europejskich (Biuro Programów i Współpracy Międzyna-
rodowej, InterRel),

– Languages for E-Commerce (Katedra Inżynierii Wiedzy jako
partner, koordynatorem projektu jest Seinajoki Polytech-
nic, Finlandia).
Projekty pilotażowe:

– Web Training Game (Katedra Inżynierii Wiedzy jako part-
ner, koordynatorem projektu jest ICHEC, Bruksela),

– Tools for Diversity (Katedra Prawa jako partner, koordy-
natorem projektu jest Tampere Vocational Adult Education
Centre, Finlandia),

– SME ACTor (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
jako partner, koordynatorem projektu jest Unimpresa Ro-
mania, Bukareszt).
Projekty zaakceptowane do realizacji:

– Absolwenci na międzynarodowym rynku pracy ACCESS III
(Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej, Inter-
Rel),

– Profesjonalni koordynatorzy praktyk PPC (Biuro Programów
i Współpracy Międzynarodowej, InterRel).

W ramach programu Socrates-Erasmus w roku akademic-
kim 2006/2007 realizowany był IX Kontrakt Instytucjonalny,
na który składały się: 146 stypendiów dla studentów na studia
za granicą, 20 stypendiów na wyjazdy nauczycieli akademic-
kich. W ramach programu Socrates-Erasmus uczelnia przyjęła
138 studentów z innych ośrodków akademickich krajów Unii
Europejskiej oraz 7 nauczycieli akademickich.

Realizowano także Projekt EUA: Quality Culture Project:
Women in Universities (Wydział Finansów i Ubezpieczeń).

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C
realizowano projekt Interregional Entrepreneurial Teams (Ka-
tedra Badań Strategicznych i Regionalnych).

W ramach programu CEEPUS realizowano projekty:
– Regional Development Network (Katedra Gospodarki Prze-

strzennej wspólnie z Biurem Programów i Współpracy Mię-
dzynarodowej, InterRel),

– Education Without Frontiers (AE jako partner, koordyna-
torem projektu jest Fachhochschulstudiengange Burgenland,
Austria),

– III Międzynarodowa Szkoła Letnia: Przedsiębiorczość, sa-
morządność oraz rozwój lokalny i regionalny. Planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów, 17-
29 września 2006 (Katedra Gospodarki Przestrzennej wspól-
nie z Biurem Programów i Współpracy Międzynarodowej,
InterRel).

Czterech studentów AE uczestniczyło w pracach projekto-
wych i konkursie w Norwegii, w ramach konferencji EURO-
WEEK. Grupa studentów nadzorowana przez Katedrę Przed-
siębiorczości, która przygotowała projekt: Measuring corporate
entrepreneurship & innovation zdobyła dwie nagrody w kate-
gorii The Best Academic Research oraz II miejsce w kategorii
Project presentation. Natomiast studenci nadzorowani przez
Katedrę Badań Operacyjnych, którzy zaprezentowali projekt:
Decision making tools for innovative companies, zdobyli II miej-
sce w kategorii Project shopping.
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W minionym roku akademickim, według informacji będą-
cych w posiadaniu BPiWM, 235 studentów i absolwentów Aka-
demii uczestniczyło w programach stypendialnych, stażach oraz
praktykach organizowanych wspólnie z zagranicznymi instytu-
cjami partnerskimi. Uczelnia gościła łącznie 138 studentów
obcokrajowców.

Wydział Ekonomii rozpoczął realizację umowy z Universi-
ty of Huddersfield Business School, Wielka Brytania, w ramach
której studenci po drugim i trzecim roku mogą kontynuować
studia w Wielkiej Brytanii i uzyskać dyplom licencjata.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń kontynuuje realizację dwu-
letniego, kończącego się uzyskaniem trzech dyplomów uczelni
partnerskich, programu dydaktycznego w języku angielskim.
Projekt wdrażany jest wspólnie z Nottingham Trent Universi-
ty, Wielka Brytania, oraz Brno Univerity of Technology, Cze-
chy. W ramach tego programu, w roku akademickim 2006/
2007 w Wielkiej Brytanii studiowało 18 studentów naszej Uczel-
ni. Wydział koordynuje także krótkoterminowy program dy-
daktyczny dla studentów zagranicznych Euroclasses, na który
składa się oferta dydaktyczna trzech Wydziałów Uczelni. Po-
nadto, w ramach podpisanej umowy z University of Glamor-
gan, rozpoczęto nabór studentów na trzeci rok studiów w Wa-
lii z możliwością uzyskania dyplomu licencjata. Z ramienia AE
w programie, w roku akademickim 2006/2007 wzięło udział
12 studentów. Z kolei wspólnie z Uniwersytetem Technicznym
w Brnie zainicjowano prace nad nowym międzynarodowym
programem podyplomowym w zakresie zarządzania i finansów,
którego absolwenci będą mogli podjąć trzysemestralne studia
podyplomowe na czeskiej uczelni. Koordynatorem programu
z ramienia AE jest Katedra Prawa.

Wydział Zarządzania realizował zajęcia z trzyletniej spe-
cjalności w języku angielskim: International Business, w któ-
rym uczestniczyli, oprócz studentów polskich, studenci zagra-
niczni z wymiany programu Sokrates-Erasmus.

Podjęto działania zmierzające do ujednolicenia wyglądu i na-
wigacji na anglojęzycznych stronach Akademii Ekonomicznej
oraz w portalu (zarówno w części polskiej, jak i angielskiej)
Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej InterRel.
Zaktualizowano pakiet promocyjno-informacyjny AE w publi-
kacjach i portalach internetowych o charakterze reklamowym,
naukowym i edukacyjnym.

W roku akademickim 2006/2007 podpisano nowe umowy
z uczelniami europejskimi oraz pozaeuropejskimi, obejmujące
między innymi wymianę studentów: Universidad de Cordoba,
Cyprus College w Nikozji, Taiwan National University w Ta-
ipei, Singapore Management University, Universidad de Iba-
gué – Coruniversitaria. Aktualnie AE realizuje współpracę
z uczelniami w ramach 53 umów ramowych i 107 umów do
programu Erasmus oraz z 228 firmami zagranicznymi.

W drodze po zagraniczną akredytację nasza Uczelnia była
przedmiotem procedury ewaluacyjnej EUA, European Univer-
sity Association. W okresie od października 2006 do lipca 2007
zespoły pracowników Uczelni opracowywały materiały, skła-

dały wyjaśnienia, brały udział w spotkaniach z ekspertami EUA.
Ewaluacja dotyczyła ogólnie funkcjonowania Uczelni w struk-
turach pionowych i poziomych, analizy procesu kształcenia,
badań naukowych z uwzględnieniem aspektów międzynarodo-
wych, infrastruktury usług, a także zagadnień autonomii Uczel-
ni w szerszym kontekście. Działania koordynował prof. Andrzej
Piosik, Prorektor ds. Edukacji. Rezultatem ewaluacji będzie
opracowana przez ekspertów ocena w formie raportu.

Zgodnie z rankingiem podanym w „Rzeczpospolitej”, na-
sza Uczelnia plasuje się na 9 miejscu, biorąc pod uwagę współ-
czynnik umiędzynarodowienia.

IV.   POLITYKA KADROWA

Uczelnia zatrudnia aktualnie 1034 osób (stan na 30.06.2007),
w tym 489 nauczycieli akademickich. W grupie pracowników
naukowo-dydaktycznych zatrudnionych jest: 40 profesorów
z tytułem naukowym, 47 profesorów AE, 4 doktorów habilito-
wanych zatrudnionych na stanowisku adiunkta, 178 doktorów
zatrudnionych na stanowisku adiunkta, 2 doktorów zatrudnio-
nych na stanowisku docenta, 5 doktorów zatrudnionych na sta-
nowisku asystenta, 64 doktorów zatrudnionych na stanowisku
starszego wykładowcy, 149 pracowników z tytułem magistra.

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w grupie ad-
iunktów (22 osoby). W związku z awansem osób na stanowi-
skach profesorów nadzwyczajnych, liczba osób zatrudnionych
na stanowisku profesora zwyczajnego zwiększyła się o 4 osoby.
Spadek w grupie osób ze stopniem naukowym dr hab. (4 oso-
by) jest spowodowany tym, że osoby te awansowały na stano-
wisko profesora AE (7 osób). Wzrost w grupie adiunktów spo-
wodowany był zarówno nowymi przyjęciami, jak i uzyskaniem
stopnia naukowego doktora przez osoby na stanowisku asy-
stenta, dlatego też na stanowiskach asystenta zaobserwować
można spadek o 9 osób. Spadek zatrudnienia widoczny jest rów-
nież w grupie pracowników dydaktycznych o 11 osób.

Wszystkie wydziały Akademii posiadają uprawnienia aka-
demickie. W roku akademickim 2006/2007 łącznie na wydzia-
łach w zakresie ekonomii i nauk o zarządzaniu nadano 24 oso-
bom stopień naukowy doktora oraz 3 osobom stopień doktora
habilitowanego. Wydział Ekonomii oraz Wydział Zarządzania
po ocenie działalności naukowej posiadają kategorię 1, a Wy-
dział Finansów i Ubezpieczeń kategorię 2.

W roku akademickim 2006/2007:
– tytuł naukowy profesora nadano 3 osobom,
– mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego 3 osoby,
– mianowano na stanowisko profesora AE 8 osób, w tym

8 osób po raz pierwszy,
– stopień dr. hab. nadano 3 pracownikom Uczelni,
– stopień doktora nadano 15 pracownikom Uczelni,
– udzielono 3 osobom urlopów naukowych w celu przygoto-

wania rozprawy habilitacyjnej,
– udzielono 2 osobom urlopów naukowych w celu przygoto-

wania rozprawy doktorskiej,
– stypendium doktorskie przyznano 10 osobom,
– stypendium habilitacyjne przyznano 5 osobom.
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10 lipca 2007 Premier RP podjął decyzję o powo-
łaniu, w miejsce zlikwidowanej Rady Służby Cywilnej,
Rady Służby Publicznej. Członkiem Rady został mia-
nowany prof. Jan Wojtyła. Rada Służby Publicznej jest
organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Mi-
nistrów, oceniającym przebieg postępowań kwalifika-
cyjnych, konkursowych i egzaminacyjnych w służbie
publicznej.

Profesor Andrzej Barczak został wybrany przewodniczącym Prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej
Akademii Nauk w kadencji 2007-2010. Profesor Barczak jest również członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk w kadencji 2007-2010.

Profesor Janusz Wywiał został wybrany na członka Komitetu Statystyki i Ekonometrii w kadencji 2007-2010.

Profesor Florian Kuźnik oraz prof. Andrzej Klasik zostali powołani w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2007-2010.

Profesor Jan Wojtyła został wybrany na członka Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na
kadencję 2007-2010.

Profesor Grażyna Trzpiot oraz dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik zostały wybrane na członkinie Komitetu Nauk
Demograficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2007-2010.

Profesor Andrzej Rączaszek został wybrany na członka Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz
Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2007-2010.

Profesor Teresa Famulska została wybrana na członkinię Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk na kaden-
cję 2007-2010.

19 lipca br. Prezes Narodowego Banku Polskiego powołał siedmiu
członków Rady Naukowej NBP. Wśród nich znalazł się także reprezentant
naszej uczelni – prof. Józef Kolonko.

Profesor Jerzy Gołuchowski został nominowany do panelu eks-
pertów zajmujących się problematyką e-biznesu w ramach progra-
mu Foresight Polska 2020. Więcej informacji na temat koncepcji
foresightu narodowego można znaleźć na stronie internetowej
www.foresight.polska2020.pl

Prezydent Miasta Katowice przyznał Stu-
denckiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Silesia-
nie” Nagrodę Prezydenta w Dziedzinie Kultury
w 2007 roku za wieloletnią działalność kulturalną,
wysoki poziom artystyczny, promowanie folkloru
naszego regionu w kraju i za granicą, wytrwałą
pracę dydaktyczną i wspieranie osób wymagają-
cych specjalnej troski.

Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznali
w Konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości:

I nagrodę im. prof. dr. hab. Stanisława Skrzywana dr Magdalenie Wójcik-Jurkie-
wicz za pracę doktorską pt. Wpływ kapitału intelektualnego na wartość przedsiębior-
stwa, napisaną pod kierunkiem prof. Zbigniewa Messnera,

II nagrodę im. prof. dr. hab. Stanisława Skrzywana dr Ewie Maruszewskiej za pracę
doktorską pt. Wpływ regulacji rachunkowości łączenia spółek kapitałowych na sytuację
majątkową i finansową przedsiębiorcy połączonego, napisaną pod kierunkiem prof.
Haliny Buk,

I nagrodę im. Jerzego Sablika mgr Anicie Wąsek (absolwentce Wydziału
Finansów i Ubezpieczeń) za pracę magisterską pt. Rezerwy w rachunkowości, napi-
saną pod kierunkiem prof. Zbigniewa Messnera,

wyróżnienie mgr Katarzynie Ciesielczyk (absolwentce Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń) za pracę magisterską pt. Rachunek kosztów jakości w przesiębiorstwie pro-
dukcyjnym Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., napisaną pod kierunkiem prof. Anny
Kostur.

Rektor, prof. Florian Kuźnik, oraz Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, prof. Jan
Wojtyła, zostali uhonorowani nagrodą Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technicz-
nego w Brnie. Nagrody podkreślają osiągnięcia Rektora oraz Dziekana w obszarze długoletniej
współpracy pomiędzy Akademią a czeską uczelnią.
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W okresie od wydania ostatniego numeru „AE Forum”
do rozpoczęcia wakacji Senat obradował dwukrotnie.

Podczas posiedzenia 24 maja 2007 roku Honorowym
Gościem był doc. Henryk Halama, obchodzący jubileusz
80-lecia urodzin. W imieniu społeczności akademickiej gra-
tulacje Jubilatowi złożył rektor, prof. Florian Kuźnik. Rek-
tor przekazał również gratulacje prof. Maciejowi Miszew-
skiemu z okazji mianowania na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na czas określony.

Podczas obrad dziekan Wydziału Ekonomii przedsta-
wił Senatowi wniosek w sprawie zatrudnienia prof. Barba-
ry Kos na stanowisku profesora nadzywczajnego AE na czas
nieokreślony, natomiast dziekan Wydziału Zarządzania
wnioskował o pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia
prof. Eugeniusza Gatnara na stanowisku profesora nadzyw-
czajnego AE również na czas nieokreślony.

Ponadto, Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe za
2006 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-
finansowego za 2006 rok oraz przyjął Plan rzeczowo-fi-
nansowy Uczelni na rok 2007. Po długiej dyskusji podjęto
Uchwałę w sprawie wysokości pensum, rodzaju zajęć dy-
daktycznych rozliczanych w ramach pensum i liczebności
grup dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008. Usta-
lono także zasady rekrutacji na studia w roku akademickim
2008/2009.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydzia-
łu Zarządzania w sprawie utworzenia na tym Wydziale Ka-
tedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Przyjęto także zmia-
ny w Statucie Uczelni oraz podjęto decyzję w sprawie prze-
jęcia działki przy ul. Koszarowej w Katowicach z przezna-
czeniem na parking.

Podczas posiedzenia 28 czerwca 2007 roku Senat po-
zytywnie zaopiniował wniosek dziekana Wydziału Zarzą-
dzania w sprawie powołania prof. Grażyny Gruszczyńskiej-
-Malec na stanowisko profesora zwyczajnego. Senat podjął
uchwałę w sprawie funkcjonowania w ramach Skonsolido-
wanego Śląskiego Obszaru Metropolitarnego Rybnickiego
Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego oraz Bielskiego Ośrod-
ka Naukowo-Dydaktycznego. W Rybnickim Ośrodku Nauko-
wo-Dydaktycznym (ROND) oraz Bielskim Ośrodku Naukowo-
Dydaktycznym (BOND) podstawowe jednostki organiza-
cyjne Uczelni, posiadające uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora habilitowanego, prowadzą działalność naukową
i dydaktyczną, w szczególności studia pierwszego i drugie-
go stopnia. Kierunki i specjalności kształcenia, zgodne
z obowiązującymi standardami, określają właściwe Rady
Wydziałów.

SenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenat

Wprowadzono także Regulamin określający zasady
i tryb przyznawania Nagród Rektora oraz podjęto Uchwa-
łę w sprawie powierzania zajęć przekraczających „wymiar
ustawowy” godzin ponadwymiarowych.

Powołano Senacką Komisję ds. Opracowania Kodeksu
Etycznego, której przewodniczyć będzie prof. AE dr hab.
Józef Biolik.

Na zakończenie obrad JM Rektor przedstawił infor-
macje ze zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, o których szerzej piszemy
w informacjach z KRASP.

Sylwia Szulik
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– wybór kandydata na członka korespondenta PAN,
– uchwała w sprawie uznania dyplomu mgr Justyny Krzywiec uzy-

skanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia stu-
diów wyższych uzyskanym w kraju,

– uchwała w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych na
temat: „Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i między-
narodowych”,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji doktorskiej
do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr
Barbary Łagan,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Brygidy Klemens;
proponowany promotor: prof. dr hab. Krystian Heffner,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Barbary Głód; propono-
wany promotor: prof. AE dr hab. Florian Kuźnik,

24 maja 2007 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała się
na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia

doktora nauk ekonomicznych mgr. Rafałowi Żelaznemu,
– zatwierdzenie ramowej siatki godzin na kierunku: gospo-

darka przestrzenna, studia niestacjonarne pierwszego stop-
nia,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Słupik; propo-
nowany promotor: prof. AE dr hab. Andrzej Barteczek,

– sprawy osobowe.

21 czerwca 2007 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia

doktora nauk ekonomicznych mgr. Adamowi Polko,RA
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– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr. Gracjana Chrobaka,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr. Mariusza Rosnowskiego,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Doroty Machnik – proponowany promotor: prof. US dr hab.
Kazimiera Winiarska,

– rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród rektora,
– zaopiniowanie projektów studiów podyplomowych,
– przyjęcie programów studiów – dostosowanie do standardów

nauczania,
– sprawy osobowe.

5 lipca 2007 roku Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia

doktora nauk ekonomicznych mgr. Maciejowi Banasikowi,
– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia

doktora nauk ekonomicznych mgr Aleksandrze Sulik-Gó-
reckiej,

– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia
doktora nauk ekonomicznych mgr Joannie Sklarz-Snopek,

– sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia
doktora nauk ekonomicznych mgr. Ryszardowi Jancie,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy
Doktorskiej mgr Moniki Wieczorek,
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wych klientów (Key account manager)”, „Prognozowanie
w przedsiębiorstwie” oraz zatwierdzenie ich planów,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia nowej specjal-
ności „Przedsiębiorczość” na kierunku Zarządzanie na studiach
I i II stopnia na studiach stacjonarnych na Wydziale Zarządza-
nia,

– informacja dotycząca składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyj-
nej ds. Naboru na Studia I i II stopnia w roku akademickiego
2007/2008,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania stypendium habi-
litacyjnego,

– informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licencjata.

28 czerwca 2007 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała się
na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– wnioski w sprawie przedłużenia terminu przedstawienia recen-

zji dorobku naukowego prof. AE dr hab. Grażyny Trzpiot,
– powołanie Zespołu Rady Wydziału Zarządzania ds. Projektu

Kierunku Studiów „Międzynarodowe stosunki gospodarcze”,
– powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia

i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr Anny Sob-
czyk-Kolbuch, proponowany promotor: prof. AE dr hab. Krzysz-
tof Szaflarski,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Kosińskiej, propo-
nowany promotor: prof. AE dr hab. Krystyna Śliwińska.

31 maja 2007 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– wniosek w sprawie rozwiązania Wydziałowej Komisji dla

przygotowania wniosku dotyczący czynności przewodu ha-
bilitacyjnego dr. Józefa Gajowskiego,

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji dla przygotowania wnio-
sku dot. czynności przewodu habilitacyjnego dr. Sławomira
Smyczka,

– projekt uchwały w sprawie studiów III stopnia (doktoranc-
kich) na Wydziale Zarządzania w zakresie ekonomii i nauk
o zarządzaniu,

– projekt uchwały w sprawie studiów dwustopniowych na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Infor-
matyka i ekonometria oraz Zarządzanie,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Doroty Młodzianow-
skiej; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Maciej
Miszewski,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Wróblew-
skiego; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Krystyna
Śliwińska,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Żukowskiej;
proponowany promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita,

– zgłoszenie kandydatur na członków korespondentów Pol-
skiej Akademii Nauk,

– zaopiniowanie wniosków w sprawie uruchomienia nowych
kierunków studiów podyplomowych „Menedżer ds. kluczo-
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DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty
WYDZIAŁ EKONOMII

Dr Rafał Żelazny: Istota koncepcji „nowej gospodarki” i jej implikacje dla rozwoju gospodarczego. Promotor: prof. dr hab.
Ewa Okoń-Horodyńska.

Dr Adam Polko: Strategie rewitalizacji dzielnic śródmiejskich dużych miast Aglomeracji Górnośląskiej. Promotor:
prof. dr hab. Andrzej Klasik.

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ

Dr Piotr Tworek: Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie przedsiębiorstw budowlano-mon-
tażowych w województwie śląskim. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

Dr Izabela Jakubiec: Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym. Promo-
tor: prof. AE dr hab. Andrzej Piosik.

Dr Maciej Banasik: Uwarunkowania polityki pieniężnej realizowanej przez Europejski Bank Centralny. Promotor:
prof. dr hab. Joanna Żabińska.

Dr Aleksandra Sulik-Górecka: Ceny transferowe. Teoria i zastosowania. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zadora.

Dr Joanna Sklarz-Snopek: Zakres i metody kontroli kosztów w modelu finansowym spółdzielni mieszkaniowych.
Promotor: prof. AE dr hab. Anna Kostur.

Dr Ryszard Janta: Pomiar ryzyka rynkowego w warunkach zmiennych w czasie rozkładów stóp zwrotu. Promotor:
prof. AE dr hab. Piotr Chrzan.

Zarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektora

Z dnia 30 kwietnia 2007 roku (nr 21/07) w sprawie zasad
kalkulacji kosztów użytkowania pomieszczeń dydaktycznych, biu-
rowych i innych lokali użytkowych.

Z dnia 08 maja 2007 roku (nr 22/07) w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu Rady Bibliotecznej.

Z dnia 9 maja 2007 roku (nr 23/07) w sprawie powołania
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Z dnia 31 maja 2007 roku (nr 24/07) w sprawie finansowania
zadań z dotacji przedmiotowych przeznaczonych na badania na-
ukowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących te prace.

Z dnia 5 czerwca 2007 roku (nr 25/07) w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
w roku akademickim 2007/2008.

Z dnia 5 czerwca 2007 roku (nr 26/07) w sprawie wysokości
czesnego za studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym 2007/
2008.

Z dnia 8 czerwca 2007 roku (nr 27/07) w sprawie zmiany
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania. Likwidacja Za-
kładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Powołanie Katedry zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi.

Z dnia 2007 roku (28/07) w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej na studia doktoranckie oraz ustalenie wysokości opła-
ty za postępowanie związane z przyjęciem na te studia w roku aka-
demickim 2007/2008.

Z dnia 10 lipca 2007 roku (nr 29/07) w sprawie stawek wyna-
grodzeń nauczycieli akademickich za pracę w godzinach ponadwy-
miarowych w roku akademickim 2007/2008.

Z dnia 10 lipca 2007 roku (nr 30/07) w sprawie dodatkowych
wynagrodzeń nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/
2008.

Z dnia 10 lipca 2007 roku (nr 31/07) w sprawie wysokości
opłat pobieranych w Bibliotece Głównej za usługi kserograficzne
i wydruki komputerowe z baz danych.
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Z dnia 10 lipca 2007 roku (nr 32/07) zmieniające zarządzenie
nr 18/04 z dnia 20 lipca 2004 w sprawie powołania Komisji ds.
Przetargów Publicznych oraz wprowadzenie „Regulaminu pracy
komisji ds. Przetargów Publicznych”.

Z dnia 10 lipca 2007 roku (nr 33/07) zmieniające zarządzenie
nr 17/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek honorariów autor-
skich.

Z dnia 12 lipca 2007 roku (nr 34/07) w sprawie ustalenia na
rok akademicki 2007/2008 wysokości opłat za miejsce w Domach
Studenta.

Z dnia 12 lipca 2007 roku (nr 35/07) zmieniające zarządzenie
nr 10/03 w sprawie ustalenia stawek honorariów autorskich i in-
nych dla czasopisma „Journal of Economics Management”.

Z dnia 12 lipca 2007 roku (nr 36/07 zmieniające zarządzenie
nr 12/07 w sprawie zwrotu kosztów z tytułu przeprowadzenia prze-
wodu doktorskiego i habilitacyjnego oraz wszczęcia postępowania
o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami
Akademii.

Z dnia 20 lipca 2007 roku (nr 38/07) w sprawie sprostowania
błędu pisarskiego w zarządzeniu 34/07 z dnia 12 lipca 2007 roku
w sprawie ustalenia na rok akademicki 2007/2008 wysokości opłat
za miejsce w domach studenckich Akademii.

Z dnia 23 lipca 2007 roku (nr 39/07) zmieniające zarządzenie
nr 35/07 z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek
honorariów autorskich i innych dla czasopisma „Journal of Econo-
mics and Managment”.

Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja RektorówRektorówRektorówRektorówRektorów
Akademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół Polskich
Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja Konferencja RektorówRektorówRektorówRektorówRektorów
Akademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół Polskich

8 czerwca 2007 roku w Collegium Novium Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbyło się uroczyste jubileuszowe posiedzenie
KRASP. Rozpoczęło się ono mszą świętą odprawioną przez
Kardynała Stanisława Dziwisza. Homilia księdza kardynała
nawiązywała do pierwszego spotkania rektorów polskich uczel-
ni z Janem Pawłem II – 8 czerwca 1997 roku – i słów, które
padły wówczas z ust papieża o posłudze myślenia i służbie
prawdzie.

W posiedzeniu uczestniczyło 79 rektorów uczelni człon-
kowskich KRASP oraz 18 byłych rektorów – członków Prezy-
dium KRASP obecnej i poprzednich kadencji, w tym byli Prze-
wodniczący KRASP – prof. Aleksander Koj, prof. Jerzy Woż-
nicki i prof. Franciszek Ziejka. W obradach wzięli również
udział m.in.: Kard. Franciszek Macharski, Andrzej Klarkow-
ski – doradca Prezydenta RP, prof. Michał Seweryński – Mini-
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Stefan Jurga – Se-
kretarz Stanu w MniSzW, prof. Jan Wojtyła – Dyrektor Gabi-
netu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prof. Karol Modzelewski – Wiceprezes PAN, prof. Andrzej
Białas – Prezes PAU, prof. Jerzy Błażejowski – Przewodniczący
RGSzW, prof. Zbigniew Marciniak – przewodniczący PKA,
Krystyna Szumilas – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edu-
kacji Nauki i Młodzieży, prof. Kazimierz Wiatr – Przewodni-
czący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, prof. Jerzy
Malec – przewodniczący KRZaSP, Lech Cieśla – przewodni-
czący Parlamentu Studentów RP, Paweł Kos – Wiceprzewod-
niczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Maciej Klima –
Wojewoda Małopolski, prof. Jacek Majchrowski – Prezydent
Miasta Krakowa, Marek Nawara – Marszałek Województwa
Małopolskiego.

Obrady nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ple-
narnego KRASP otworzył Rektor Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, prof. Karol Musioł. Następnie miały miejsce okoliczno-
ściowe wystąpienia gości. Wszyscy oni zgodnie podkreślali
znaczenie KRASP. Na zakończenie obrad minister Michał Se-
weryński przedstawił plany resortu na najbliższe miesiące, za-
znaczył, że 2007 rok jest kolejnym rokiem wzrostu nakładów
na szkolnictwo wyższe, a także zapewnił, iż podobnie będzie
w roku następnym.

Podczas obrad Wiceprzewodniczący KRASP, prof. Karol
Musioł ogłosił deklarację „Misja KRASP w zmieniającym się
świecie”, natomiast Wiceprzewodniczący KRASP, prof. Tomasz
Borecki przedstawił zasadnicze tezy kodeksu „Dobre praktyki
w szkołach wyższych”. Dokument ten został opracowany
w Fundacji Rektorów Polskich pod przewodnictwem ks. prof.
Andrzeja Szostka. Podczas jubileuszu Honorowy Przewodni-
czący KRASP, prof. Franciszek Ziejka, przedstawił przygoto-
waną specjalnie z okazji jubileuszu obszerną monografię „Kon-
ferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007).
Z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej
w Polsce”, opracowaną przez dr. Adama Galkowskiego.

Po przerwie wakacyjnej, Prezydium KRASP w uchwale
nr 50/IV z dnia 7 września 2007 roku, wyraziło uznanie dla
prof. Michała Seweryńskiego dla jego służby i misji ministra
nauki i szkolnictwa wyższego. „W blisko dwuletniej współpra-
cy z Panem Ministrem odnajdujemy dbałość i starania o po-
prawę funkcjonowania i kondycji polskiego środowiska aka-
demickiego” zapisano w treści uchwały.

Na podstawie protokołów KRASP – oprac. MG
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Dynamika zarządzania organizacjami. Pardygmaty – Meto-
dy – Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji
50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity.
ISBN 978-83-7246-814-7, s. 484, cena 58,50 zł.

Jest to publikacja wyjątkowa, dedykowana prof. Jerze-
mu Rokicie, naukowcowi, dydaktykowi związanemu od wielu
lat z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, twórcy katowic-
kiej szkoły zarządzania.

We wstępnej części przedstawiono sylwetkę naukową
profesora i zawarto Jego wybrane publikacje z lat 1958-2007.
Dalsze części to pogrupowane tematycznie opracowania au-
torstwa wybitnych teoretyków zarządzania. Tytuły tych czę-
ści to: Dynamika zarządzania – poszukiwanie inspiracji, Roz-
wój dynamicznego zarządzania organizacjami, Warunki, na-
rzędzia i efekty dynamicznego zarządzania, Metodologiczne
aspekty nauk o zarządzaniu, Interdyscyplinarne kooperacje
w naukach o zarządzaniu.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach nowej go-
spodarki. Studia Ekonomiczne nr 47. Red. Krystyna Lisiec-
ka, Alojzy Czech. ISBN 978-83-7246-854-3, s. 175, cena 19 zł.

Opracowania zawarte w niniejszym numerze „Studiów
Ekonomicznych” zadedykowano Profesorowi Jerzemu Roki-
cie z okazji 50-lecia Jego pracy naukowo-badawczej. Wszyst-
kie łączy tematyka zarządzania przedsiębiorstwem w warun-
kach nowej gospodarki opartej głównie na wiedzy.

Zeszyt składa się z trzech części. Wątkiem jednoczą-
cym opracowania części pierwszej są rozważania o konstru-
owaniu strategii przedsiębiorstwa w jej różnych aspektach.
Opracowania te, mimo tematycznej odrębności, przybliżają
kierunki tworzenia nowych strategii, co jest głównym proble-
mem narastającej nieprzewidywalności otoczenia. Część dru-

ga przedstawia szeroko rozumiane narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem, które wiążą
się z wartością przedsiębiorstwa. W część trzeciej opisano najnowsze techniki organiza-
cyjne właściwe przedsiębiorstwu ery zarządzania wiedzą.

Poradnik dydaktyka szkoły wyższej. Anna Całek, Katarzy-
na Kasperek, ks. Grzegorz Polok, Ewa Wysokowicz. ISBN
978-83-7246-949-6, s. 172, cena 13 zł.

Pisząc poradnik nauczyciela akademickiego jego auto-
rzy chcieli osiągnąć trzy cele. Po pierwsze, przybliżyć wiedzę
z dziedziny dydaktyki, psychologii oraz etyki. W odpowiedzi
na nasilającą się potrzebę uzupełnienia wiedzy dydaktycznej
nauczycieli akademickich, postanowiono przedstawić najbar-
dziej istotne problemy z wymienionych dziedzin, aby ułatwić
korzystającym z poradnika definiowanie i rozumienie zagad-
nień związanych z kształceniem oraz własnym doskonale-
niem. Po drugie, dostarczyć praktyczne kompendium; na-
uczyciel nabywa więcej wiedzy teoretycznej w ciągu swoje-
go życia niż osoby pracujące w innych zawodach. W związku

z tym, zapominaniu ulegają te informacje, które dezaktualizują się w jego pracy. Nauczy-
ciel to osoba, która zapomina więcej informacji niż inni w ciągu życia nabywają. Po trzecie,
wyzwolić chęć i potrzebę nieustannego doskonalenia zawodowego w dziedzinach nie-
związanych bezpośrednio z wiedzą merytoryczną, a usprawniających i aktualizujących
warsztat pracy nauczyciela uczelni wyższej. Wiedza i ćwiczenia zaprezentowane w porad-
niku prowadzą czytelnika po głównych zagadnieniach, dając możliwość zatrzymania się
w ramach zadań na wybranych treściach. Skupiono się w tym podręczniku na zagadnie-
niach reprezentatywnych, jednocześnie mogących zainteresować i zainspirować nauczy-
ciela-praktyka.

Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekono-
miczne i prawne. Studia ekonomiczne 45. Red. Jan Wojty-
ła, Antoni Witosz. ISBN 978-83-7246-957-1, s. 180, cena 19 zł.

Prezentowane opracowanie ma być w swoim założeniu
pierwszą próbą spojrzenia na transformację spółek i doko-
nania ich analizy w sposób kompleksowy, pozwalający Czy-
telnikowi ujrzeć „zjawisko” od strony ekonomicznej i praw-
nej. Publikacja ta została pomyślana jako pierwsza z serii,
w której sygnalizowana problematyka będzie przedmiotem
rozważań teoretycznych, lecz w założeniach będzie także sta-
nowić analizę ekonomiczną i prawną „rzeczywistych” proce-
sów transformacji, jakie zostały przeprowadzone w Polsce.
Oznacza to, że autorami kolejnych opracowań serii będą nie
tylko pracownicy nauki, lecz praktycy – adwokaci, radcy praw-

ni, biegli i rewidenci. W opracowaniu znalazło się osiem obszernych artykułów omawiają-
cych m.in. zróżnicowane ujęcie łączenia się spółek w sprawozdaniach finansowych w za-
leżności od stosowanych standardów rachunkowości, łączenie się spółek handlowych
w krajach Unii Europejskiej, dopłaty w łączeniu i w podziale spółek kapitałowych, rolę fazy
przygotowawczej w przekształcaniu spółek handlowych, rolę biegłego rewidenta w proce-
sach transformacji spółek prawa handlowego i wiele innych.

Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla
przedsiębiorstw e-gospodarki. Red. Henryk Sroka. ISBN
978-83-7246-941-0, s. 130, cena 11,50 zł.

Opracowanie podzielono na pięć rozdziałów. W pierw-
szym wyjaśniono termin „e-gospodarka” i zarysowano gene-
zę jej powstania. Scharakteryzowano zagadnienia podaży
i popytu, kosztów i dochodów, infrastruktury telekomunika-
cyjnej oraz zagrożeń technologicznych i bezpieczeństwa
w e-gospodarce. Zaprezentowano również perspektywy i ba-
riery dla e-gospodarki w Polsce. W drugim rozdziale dokona-
no analizy elementów wpływających na osiągnięcie sukcesu
lub poniesienie porażki w e-gospodarce. W trzecim podjęto
próbę identyfikacji, wyodrębnienia i scharakteryzowania form
organizacyjnych odpowiednich dla przedsiębiorstw, których

działalność w znacznym stopniu jest ukierunkowana na e-biznes. W czwartym rozdziale
skupiono uwagę na tożsamości organizacji, która, obok strategii, struktury i podejmowa-
nia decyzji, jest uważana za jeden z czterech podstawowych filarów zarządzania. Omó-
wiono pojęcie „public relations” jako jednego z elementów promocji oraz jego wpływ na
proces zarządzania. W ostatnim rozdziale wyjaśniono pojęcia „lider”, „menedżer” i „przy-
wódca”. Zwrócono tu uwagę na cechy skutecznego przywódcy, scharakteryzowano pod-
stawowe style przywództwa oraz poruszono zagadnienie zaufania.

Modele zachowań konsumentów na rynku usług finanso-
wych. Sławomir Smyczek. ISBN 978-83-7246-964-9, s. 348,
cena 37 zł.

Jednym z najważniejszych elementów systemu społecz-
no-ekonomicznego każdego kraju jest rynek usług finanso-
wych. Jego rola szczególnie wzrasta w krajach Europy Cen-
tralnej i Wschodniej, w tym w Polsce. Zmiany systemowe za-
chodzące na rynku usług finansowych wywołały nie tylko
przeobrażenia infrastrukturalne, ale zapoczątkowały też zmia-
ny w zachowaniach konsumentów, którzy są bardziej nieza-
leżni w swych decyzjach, a ograniczają ich wybory jedynie
zasoby finansowe, wiedza i umiejętności. Pierwsze trzy roz-
działy publikacji mają charakter teoretyczny, następne trzy
– metodyczno-empiryczny.

Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Red.
Henryk Przybylski. ISBN 978-83-7246-806-2, s. 477, cena
59,50 zł.

Niniejszy, trzeci już z kolei, zbiór studiów monograficz-
nych poświęconych teoretycznym i praktycznym zagadnie-
niom public relations stanowi wspólna pracę teoretyków
i praktyków, reprezentantów wszystkich środowisk w Polsce
oraz ośrodka naukowego w Sarajewie. Zgromadzone tutaj
studia podzielono na następujące części: rola mediów w ko-
munikacji public relations i w polityce, międzynarodowe pu-
blic relations, budowanie reputacji, kreowanie tożsamości
i wizerunku organizacji oraz etyczne aspekty public relations.
Praca powstała z inicjatywy pracowników naukowo-dydak-
tycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prowadzą-
cych specjalność public relations na kierunku Ekonomia.

Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez sys-
temy ekspertowe. Joanna Palonka. ISBN 978-83-7246-869-7,
s. 158, cena 17,50 zł.

Celem niniejszego opracowania jest dowiedzenie powyż-
szej tezy i zaprezentowanie rozwiązania w postaci prototypu
systemu ekspertowego wspomagającego kontroling banku
komercyjnego. Opracowanie jest adresowane do studentów
uczelni ekonomicznych zainteresowanych problematyką bu-
dowy i wykorzystania systemów ekspertowych w praktyce
gospodarczej. Całość rozważań ujęto w pięciu rozdziałach.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano istotę kontrolingu
banku komercyjnego. Pokazano genezę kontrolingu i podję-
to próbę usystematyzowania jego definicji. Wskazano cele,
funkcje i zadania. W rozdziale drugim zaprezentowano pro-

pozycję podstawowego instrumentarium kontrolingu operacyjnego banku komercyjnego.
W rozdziale trzecim dokonano analizy wspomagania kontrolingu banku komercyjnego
przez narzędzia technologii informacyjnej. Wskazano determinanty informatycznego wspo-
magania kontrolingu banku komercyjnego oraz dokonano analizy narzędzi technologii
informacyjnej pod tym kątem. W rozdziale czwartym skoncentrowano uwagę na syste-
mach ekspertowych jako predysponowanych narzędziach technologii informacyjnej do
wspomagania kontrolingu banku komercyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na zalety
i wady systemów ekspertowych. W rozdziale piątym scharakteryzowano opracowany
prototyp systemu ekspertowego wspomagającego kontroling operacyjny banku komer-
cyjnego.
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Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okre-
sie transformacji. Elżbieta Sojka. ISBN 978-83-7246-948-9,
s. 212, cena 20 zł.

Migracje, będące odzwierciedleniem różnorodnych pro-
cesów społecznych, ekonomicznych i politycznych, są przed-
miotem zainteresowania przedstawicieli kilku dyscyplin nauko-
wych: demografii, ekonomii, geografii i socjologii. Ruch prze-
strzenny ludności jest we współczesnym świecie, obok
urodzeń, zgonów i zmiany stanu cywilnego, najważniejszą
składową reprodukcji ludności. W opracowaniu podjęto pró-
bę wielopłaszczyznowej analizy migracji województwa śląskie-
go w latach 1990-2003 oraz pokazano rozwój demograficzny
tego województwa na tle Polski. Zamieszczono w nim założe-
nia metodologiczne i hipotezy badawcze, metodologiczne

aspekty stosowania metod ilościowych w badaniach demograficzno-społecznych, teore-
tyczne podstawy badań nad migracjami. Ostatnie trzy rozdziały zawierają część badań
empirycznych, dotyczącą migracji ludności. Na końcu zamieszczono ważniejsze wnioski
wynikające z przeprowadzonych badań.

Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kra-
ju. Red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur. ISBN 978-83-
7246-893-2, s. 594, cena 72,50 zł.

Opracowanie podzielono na pięć bloków tematycznych.
Najobszerniejszy blok opracowań grupuje teksty polskich i za-
granicznych uczonych poświęcony aspektom teorii współcze-
snej polityki społecznej oraz praktycznej realizacji przyjętych
w niej celów, wartości i wyborów. Istotnym elementem tomu
są rozważania dotyczące nowych wyzwań stawianych przed
instytucjami i podmiotami polityki społecznej. Druga część
opracowania dotyczy gospodarki. W trzeciej części skoncen-
trowano się nad problemami rynku pracy. W kolejnej części
zawarto opracowania poświęcone problematyce zabezpiecze-
nia społecznego. Przedstawiono kluczowe problemy zasad

i trybu funkcjonowania poszczególnych jego elementów, z uwzględnieniem zreformowa-
nego systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia oraz systemu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Podjęto tu również rzadko poruszaną w literaturze przedmiotu pro-
blematykę odpowiedzialności prawnej pracodawcy za naruszenie praw osób ubezpieczo-
nych w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Ostatnia część opracowania
dotyczy kultury i edukacji.

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. Gabriela Łuka-
sik. ISBN 978-83-7246-933-5, s. 318, cena 39 zł.

Praca składa się z siedmiu spójnych części, z których każ-
da podejmuje wybrany element problemu. W pierwszej części
uwzględniono wpływ rozwoju rynku kapitałowego na strate-
gie finansowe przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę nie tylko
na rolę i miejsce rynku kapitałowego w procesie decyzyjnym
przedsiębiorstwa, ale i konflikty interesów kapitałodawców i ka-
pitałobiorców oraz ich konsekwencje finansowe. Rozdział drugi
opracowania obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące
wykorzystania obligacji w strategii finansowej przedsiębior-
stwa, z wyróżnieniem tradycyjnych i nowoczesnych instrumen-
tów w tym zakresie. W rozdziale trzecim przedstawiono pod-
stawowe zagadnienia związane z wyborem akcji jako źródła

pozyskiwania kapitału, z wyróżnieniem regulacji prawnych dotyczących dopuszczalności
emisji akcji oraz funkcji podwyższenia kapitałów własnych. W czwartym uwzględniono
ekonomiczno-prawne elementy działania spółek akcyjnych w obrocie giełdowym. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na procesy przekształcania przedsiębiorstwa w spółkę giełdową.
Piąty rozdział jest poświęcony problemowi ryzyka przedsiębiorstwa i inwestora na rynku
kapitałowym. W szóstym przedstawiono zakres i możliwości wykorzystania analizy funda-
mentalnej w ocenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Ostatni rozdział syn-
tetyzuje rozważania poprzednich części pracy.

Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów
wartościowych – diagnoza uwarunkowań i zależności. Adam
Samborski. ISBN 978-83-7246-981-6, s. 393, cena 37,50 zł.

Ogólnym celem opracowania jest identyfikacja warunków
zewnętrznych, w tym zależności strukturalnych, w jakich ry-
nek papierów wartościowych stanowi istotne źródło zasilania
przedsiębiorstw. Cel poznawczy dotyczy określenia czynni-
ków warunkujących finansowanie przedsiębiorstw poprzez
emisje papierów wartościowych, natomiast cel praktyczny jest
konsekwencją jego wymiaru poznawczego. Na pracę składa
się wstęp i sześć rozdziałów, dopełniają je uwagi końcowe
i wnioski. W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na roz-
ważaniach dotyczących refleksji teoretycznej i najważniejszych
ustaleniach badawczych w zakresie globalizacji oraz integra-

cji rynków finansowych. Drugi rozdział poświęcono problematyce finansowania przedsię-
biorstw w UGW, w warunkach integracji rynku finansowego. W trzecim zidentyfikowano
przyczyny dużego znaczenia rynku papierów wartościowych w polityce finansowej przed-
siębiorstw amerykańskich. Czwarty rozdział pracy dotyczy finansowania przedsięwzięć
w Japonii. W ostatniej części opracowania przedstawiono główne konkluzje wynikające
z prowadzonych rozważań.

Ceny transportu miejskiego w Europie. Red. Robert Toma-
nek. ISBN 978-83-7246-829-1, s. 190, cena 20 zł.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym
rozdziale przedstawiono teoretyczne przesłanki zarządzania
cenami w transporcie miejskim. W drugim zaprezentowano
wyniki badań ankietowych w 29 miastach w zakresie czynni-
ków wpływających na kształtowanie taryf. W szczególności
pokazano zróżnicowanie systemów transportowych wpływa-
jące na możliwości rozwoju taryf oraz wykorzystanie pozace-
nowych narzędzi kształtowania podziału zadań przewozowych.
W trzecim rozdziale zawarto wyniki i wnioski z badań porów-
nawczych taryf transportu miejskiego przeprowadzonych
w 106 miastach. Ostatni rozdział poświęcono przedstawieniu
specyficznych problemów zarządzania cenami transportu miej-

skiego w Polsce. Do pracy załączono aneksy przedstawiające kwestionariusze badawcze
oraz wyniki badań ankietowych 106 miast, a także wyliczenia pokazujące koszty motory-
zacji indywidualnej w Polsce na przykładzie wybranych marek i roczników samochodów
osobowych.

ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Jolan-
ta Bernais, Jolanta Ingram, Teresa Kraśnicka. ISBN 978-83-
7246-973-1, s. 154, cena 13,50 zł.

Każde nowe podejście do zarządzania wymaga czasu,
który potwierdzi bądź poda w wątpliwość jego założenia. W fa-
chowej literaturze można spotkać charakterystyki metod bę-
dących w różnych stadiach badań empirycznych. Niestety,
menedżerowie chętniej dzielą się informacjami o swoich suk-
cesach niż o porażkach, stąd trudno wskazać te koncepcje,
które najlepiej sprawdziły się w praktyce, zwłaszcza polskich
przedsiębiorstw. W podręczniku znalazły się zwięzłe charak-
terystyki wybranych koncepcji i metod zarządzania, które speł-
niają co najmniej jeden warunek: budzą stałe zainteresowanie
kadry menedżerskiej, m.in. ze względu na pewien element

„nowości”, są przedmiotem dyskusji, nierzadko wywołują kontrowersje, przez co inspirują
do dalszych poszukiwań innowacji w zarządzaniu oraz zawierają „potencjał” wciąż jesz-
cze niewykorzystany w praktyce polskich przedsiębiorstw i innych organizacji. Listę kon-
cepcji otwiera metodyka myślenia sieciowego, która może stanowić uniwersalne narzę-
dzie do stosowania zarówno w celach analitycznych, jak i budowy strategii w dowolnej
organizacji. Prezentację metod i koncepcji zarządzania kończy krótkie omówienie założeń
i cech organizacji uczącej się, postrzeganej jako sposób przetrwania i rozwoju w zmienia-
jącej się rzeczywistości. Książce nadano konwencję „ABC”, rozumianą jako encyklope-
dyczne podejście do wybranej problematyki. Zaproponowany układ treści zapewnia łatwość
w korzystaniu z opracowania. Adresatami niniejszej pozycji są studenci wszystkich kierun-
ków studiów ekonomicznych, menedżerowie poszukujący inspiracji do usprawnienia za-
rządzania oraz ci wszyscy, którzy chcą lepiej i sprawniej wykorzystywać własne i powie-
rzone im zasoby organizacyjne.
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Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji. Grze-
gorz Kończak. ISBN 978-83-7246-956-4, s. 448, cena 40,50 zł.

W latach 20. minionego wieku Walter Shewhart wprowa-
dził karty kontrolne jako narzędzie monitorowania procesów
produkcyjnych, dzięki czemu uzyskano możliwość znaczne-
go podniesienia jakości produkcji. Wykorzystując karty kon-
trolne jako narzędzie sterowania procesami produkcji Shewhart
określił zasady postępowania pozwalające odróżnić procesy
przebiegające zgodnie z założeniami od procesów rozregulo-
wanych. Jeśli dochodzi do rozregulowania procesu, sygnały
polegające na przekroczeniu tych granic mogą występować
częściej, informując kontrolera o pojawiających się nieprawi-
dłowościach. Wymieniono i scharakteryzowano wiele po-
wszechnie wskazywanych w literaturze tego typu sygnałów.

W publikacji przedstawiono powszechnie znane klasyczne metody wspomagające zarzą-
dzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale zawarto też wiele nowych pro-
pozycji rozwiązań w zakresie sterowania jakością w toku produkcji, kontroli materiału po-
chodzącego z produkcji zakończonej czy właściwego przygotowania w fazie projektowej.
Propozycje rozwiązań poddano teoretycznej analizie porównawczej z rozwiązaniami kla-
sycznymi, w wielu przypadkach uzupełnionymi symulacjami Monte Carlo.

Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a prak-
tyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Red.
Teresa Żabińska i Leszek Żabiński. ISBN 978-83-7246-885-7,
s. 400, cena 43 zł.

Publikacja zawiera wybór prac autorskich powstałych
w trakcie realizacji dwuetapowego tematu badań statutowych
Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego w la-
tach 2005-2006, prowadzonych pod kierunkiem naukowym
prof. dra hab. Leszka Żabińskiego. Badania te były podstawą
konferencji naukowej Katedry pt. Zarządzanie marketingowe.
Nowe koncepcje marketingu a najlepsze praktyki zarządzania
marketingowego, odbytej w kilku sesjach problemowych
w okresie listopad 2006-czerwiec 2007, przy organizacyjnym
współudziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddzia-

łu w Katowicach. Publikacja ta, zarówno w płaszczyźnie teoretyczno-metodycznej, jak i wy-
cinkowej badań wybranych sektorów, multisektorów i rynków, jest także kontynuacją wcze-
śniejszych badań i wydawnictw. Z poprzednimi opracowaniami łączy ją próba określania
problematyki naukowej i badawczej, a także metodyki badań dyscypliny naukowej o cha-
rakterze stosowanym, praktycznym, jaką jest niezinstytucjonalizowana jeszcze w Polsce
dyscyplina marketingu, w tym jej subdyscypliny zarządzania marketingowego. Nową sferą
badań, których wybrane węzłowe wyniki przedstawiono w tej pracy, jest poszukiwanie
wzajemnych związków o charakterze inspiracji, odniesień, rozwiązań ideowych itp. mię-
dzy naukowymi, teoretycznymi koncepcjami marketingu o statusie podstawowym, do któ-
rych należą koncepcje (proteorie) marketingu transakcji, marketingu strategicznego (kon-
kurencyjnego) i marketingu relacyjnego (partnerskiego) a najlepszymi, dobrymi i najgor-
szymi praktykami zarządzania marketingowego, reprezentującymi zarówno wymiar
strategiczny, taktyczny, jak i operacyjny.
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