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Panie Profesorze, w tym roku akademickim obchodził Pan
jubileusz 50-lecia pracy zawodowej. Jednak jest to jubileusz
niecodzienny, gdyż nie dotyczy on tylko pracy typowego na-
uczyciela akademickiego – naukowca, ale rozwoju zawodo-
wego od robotnika do profesora tytularnego. Jaka więc była
Pańska ścieżka kariery?

Urodziłem się w pierwszym roku II wojny światowej
w biednej rodzinie robotniczej. Byłem najstarszym dzieckiem
i dlatego też miałem bardzo dużo obowiązków domowych:
opieka nad młodszym rodzeństwem i zwierzętami w gospo-
darce, praca na roli, pomoc mamie w codziennych pracach.
Tak było od najwcześniejszych lat mojego życia. Kiedy doro-
słem do wieku szkolnego, po wykonaniu wczesnym świtem
wszystkich codziennych prac gospodarczych, chętnie udawa-
łem się do szkoły, mimo tego, że latem zmuszony byłem cho-
dzić do szkoły boso, a zimą w starych odziedziczonych po dziad-
ku „łapciach”.

Uczyłem się dobrze i z zapałem, aby „wyjść na ludzi” i wy-
dostać się z biedy. Dużo też czytałem, dzięki czemu miałem
nawet pewne sukcesy literackie, pisząc na wzór Jacka Londo-
na krótkie opowiadania, w którego byłem zapatrzony.

Rodząc się w biednej rodzinie właściwie byłem skazany na
bycie robotnikiem. Jednak okazało się inaczej. Po skończeniu
w 1957 roku z wysoką lokatą technikum nie mogłem podjąć
studiów, gdyż miałem obowiązki wobec rodziców i mojego
młodszego rodzeństwa. Poszedłem do pracy. Zgodnie z wolą
rodziców podjąłem pracę w Zakładach Azotowych w Chorzo-
wie. Przez rok pracowałem jako robotnik, wykonywałem fi-
zyczną pracę kilofem i łopatą. Dopiero później awansowałem
na stanowisko technika-laboranta. Ale był to awans pozorny.
Pracowałem w systemie trójzmianowym w karbidowni, gdzie
produkowano w dużych piecach elektrycznych ciekły karbid,
którego temperatura dochodziła do 1600 stopni Celsjusza.
Moim zadaniem było pozyskiwanie spod pieca próbek ciekłe-
go karbidu i ich analiza chemiczna.

Wtedy to, kiedy pracowałem w bardzo trudnych warun-
kach, powróciła koncepcja studiowania. Jako młody chłopiec
marzyłem o karierze lekarza, ale nie było studiów medycznych
w systemie wieczorowym czy zaocznym, a inny tryb studiowa-
nia absolutnie nie wchodził wtedy w grę. Dowiedziałem się o ist-
nieniu Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zainteresowałem się za-
sadami rekrutacji i po pomyślnie zdanych egzaminach wstęp-

Większość amerykańskich bestsellerów na temat przedsiębiorczości zaczyna się zwykle od słów: „Był sobie kiedyś pewien
człowiek imieniem Henry, który dzięki swej pracowitości i wytrwałości został z pucybuta milionerem…”.
Myślę, że mógłbym modyfikując tylko trochę to zdanie napisać o sobie: „Był kiedyś pewien Polak imieniem Henryk, który
dzięki swemu uporowi i pracowitości z robotnika stał się profesorem uniwersytetu”.

z profesorem z profesorem z profesorem z profesorem z profesorem Henrykiem BieniokiemHenrykiem BieniokiemHenrykiem BieniokiemHenrykiem BieniokiemHenrykiem Bieniokiem
rozmawia Marcin Baronrozmawia Marcin Baronrozmawia Marcin Baronrozmawia Marcin Baronrozmawia Marcin Baron
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nych stałem się studentem studiów ekonomicznych. Powstał jed-
nak nowy problem, albowiem studia wieczorowe kolidowały
z moją pracą zawodową w systemie trójzmianowym. Poprosi-
łem kierownictwo o zgodę na pracę w systemie pierwszozmia-
nowym, jednak niestety nie udało się. Pozwolono mi natomiast
pracować jedynie na zmianie nocnej. I tak przez kolejne 3 lata
studiowałem przez cztery dni w tygodniu od 15.15 do 21.15,
a od 22.00 do 6.00 pracowałem w karbidowni. W tym samym
czasie ożeniłem się, musiałem więc podjąć dodatkową pracę
w technikum, gdzie wykładałem przedmioty ekonomiczne.

Po nocnej zmianie kładłem się spać, a właściwie siadałem
przy stole w szkolnej kotłowni, odbywając 2-3 godzinną drzem-
kę, po czym prowadziłem przez kilka godzin lekcje z uczniami
technikum. Po zjedzeniu czegokolwiek rozpoczynałem zwykle
popołudniowe zajęcia w uczelni, a następnie pracę na nocnej
zmianie w karbidowni. Nie muszę specjalnie podkreślać, jak
taki system pracy wpływał na moje samopoczucie i stan zdro-
wia. Wrzody żołądka miałem niemal bez przerwy, w związku
z czym prawie nieustannie brałem zastrzyki wysuszającej atro-
piny i łykałem mnóstwo tabletek.

Zanim zostałem profesorem, imałem się różnych zawo-
dów: byłem robotnikiem, laborantem, planistą wydziałowym,
zaopatrzeniowcem, księgowym, sprzedawcą, technikiem ba-
dania i normowania czasu. Zakończyłem swoją karierę w prze-
myśle jako kierownik działu organizacji zarządzania i wów-
czas podjąłem pracę naukową. To przejście wiązało się z dra-
styczną obniżką wynagrodzenia – wówczas na stanowisku asy-
stenta otrzymywałem połowę moich zarobków uzyskiwanych
wcześniej w przemyśle. Sprawy finansowe nie były jednakże
moim wyznacznikiem i wykładnią w życiu. Przede wszystkim
chciałem się doskonalić, a na poziomie pracy w przemyśle osią-
gnąłem na tamten czas wszystko, co mogłem.

I w ten sposób doszliśmy do początku ścieżki kariery na-
ukowej…

Po podjęciu pracy w uczelni zacząłem doskonalić swój
warsztat. Już po dwóch latach obroniłem doktorat, a po kolej-
nych czterech habilitację. Trochę więcej czasu „zajęło” mi zdo-
bycie profesury, bo prawie dziesięć lat. Po doktoracie zosta-
łem prodziekanem Wydziału Przemysłu i zajmowałem to sta-
nowisko przez dwie kadencje. Pełniłem w uczelni przeróżne
funkcje kierownicze, np. byłem zastępcą dyrektora, a potem
dyrektorem Instytutu Ekonomiki Przemysłu. Potem przesze-
dłem do Katedry Systemów i Metod Zarządzania, którą cały
czas kieruję. Byłem dziekanem Wydziału Zarządzania. Mam
na swoim koncie 420 publikacji, w tym 36 książek i wiele
wyróżnień.

Czy przy takim tempie życia pozostaje jeszcze choć odrobina
czasu na życie prywatne?

Wystarcza… trzeba tylko chcieć. Mam kochaną i kocha-
jącą żonę, dwóch wspaniałych synów, synowe i cudowne wnuki.
Wybudowałem własnymi rękoma dom w górach, nigdy nie
studiując budownictwa. Przepracowałem przy nim 12 tysięcy
roboczogodzin. Moją dewizą życiową jest powiedzenie „komu
nic nie jest za trudne, temu się wszystko udaje” i mnie się wszystko
udało! Czasami koledzy pytają mnie „Jak Ty to wszystko ro-

bisz, godzisz tyle zajęć, pracujesz ze studentami i masz jeszcze
czas na pisanie książek? Chyba pracujesz po 26 godzin na dobę?”,
a ja to robię bardzo prosto: wstaję rano o 2 godziny wcześniej.

Kiedyś pracowałem w stroju bardzo sfatygowanym przy
betoniarce, kiedy minęła mnie grupa studentów, którzy uśmie-
chając się, głęboko mi się kłaniali, a nawet zaproponowali swoją
pomoc. Zupełnie zmieszany nie wiedziałem, co odpowiedzieć.
Wreszcie speszony wykrztusiłem z siebie, że pewnie mnie po-
mylili z moim bratem bliźniakiem, który jest profesorem w Aka-
demii Ekonomicznej i z którym jesteśmy podobni, jak dwie
krople wody. Proszę go ode mnie pozdrowić – powiedziałem!
(Oczywiście nie mam brata bliźniaka).

I dodatkowo znajduje Pan jeszcze czas na zbieranie przysłów
ludowych i powiedzeń.

Zacznijmy od powiedzenia: „z chwilą gdy polubisz pracę,
przestaniesz ciężko pracować”. To się do mnie odnosi. Lubię
pracować, bo lubię przygodę intelektualną. Praca nie jest dla
mnie ciężkim obowiązkiem, ale wyzwaniem i radością. W cza-
sie pisania książek i artykułów wyżywam się, ja to po prostu
bardzo lubię robić. „Człowiek warty jest tyle, ile warte jest to,
co po sobie zostawi innym”. I ja chcę innym zostawić bardzo
dużo. Myślę, że studenci coś z moich wykładów wynoszą. Po-
kazuję im, jaka była moja droga życiowa. Na wykładach z pod-
staw zarządzania mówię najpierw o zarządzaniu samym sobą,
przekazuję pewne zasady zarządzania, które dotyczą tak za-
rządzania samym sobą, jak i przedsiębiorstwem. Tylko zasoby
są inne, ale zasady zarządzania są prawie takie same wszędzie.

W moich książkach zawarłem dużo maksym i sentencji
dotyczących zarządzania. 20 lat temu wydałem książkę pt. Trzy
razy pomyśl, raz zrób, czyli zasady organizacji zarządzania w pol-
skich mądrościach ludowych. Były i inne książeczki, jak np.
Jaki gazda, taka jazda, czyli poradnik dla kierowców. Wyda-
łem w PWE zestaw przysłów dotyczących ekonomii, nie wspo-
mnę już o przysłowiach zawartych w Sztuce kochania i o mą-
drościach ludowych dotyczących zdrowia zawartych w książce
Twoje zdrowie w twoich rękach. Przysłowiami i mądrościami
ludowymi kieruję się w codziennym życiu; są to – jak powie-
dział profesor Tadeusz Kotarbiński – „kryształy myśli praktycz-
nej”, którymi posługiwał się bezustannie w swoich dziełach.
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Codziennie rano przed wyjściem na uczelnię udaje mi się
napisać, w czasie najbardziej produktywnych dwóch godzin,
przeciętnie dwie strony, co w rachunku rocznym składa się na
dwie lub trzy książki.

Wobec tego, którą z Pańskich ksią-
żek uważa Pan za najciekawszą?

Każdy autor uważa, że ostatnia
książka jest najlepsza, bo przecież
w miarę pisania człowiek dojrzewa,
ulepsza swój kunszt pisarski, zmie-
nia swoje podejście do życia i kon-
cepcje życiowe. Moją ostatnią
książką jest pozycja Zarządzanie
własnym zdrowiem, która bardzo
dobrze się sprzedaje. Zdrowie jest
w życiu najważniejsze, jeśli go nie
ma, to nic się już nie liczy, jakiekol-
wiek zarządzanie jest bez znaczenia.
Bardzo też sobie cenię przyznaną
niedawno mojemu zespołowi na-
grodę Komitetu Nauk Organizacji
i Zarządzania PAN za podręcznik
pt. System zarządzania zasobami
ludzkimi przedsiębiorstwa.

Czy te wszystkie rady, których Pan
Profesor udziela odnoszą się także
do Pańskiego życia?

Tak, mam sporo nawyków,
które kultywuję od dawna. Dla
zdrowia, bez względu na dzień ty-
godnia czy porę roku, wstaję zawsze
o 5 rano, następnie udaję się na spa-

cer z psem i uprawiam półgodzinną intensywną gimnastykę
z elementami jogi, którą stosuję nieprzerwanie od prawie 40 lat.
Wieczorem, w czasie oglądania telewizyjnych Wiadomości,
robię masaż kręgosłupa szyjnego, a potem wsiadam na stacjo-
narny rowerek i pedałuję.

Moją żelazną zasadą jest także
planowanie dnia, którą kultywuję od
60 lat. W Harvardzie w 1953 roku
prowadzono badania na temat tego,
ilu studentów sporządza plan dnia na
piśmie. Okazało się że tylko 3%. Na-
stępnie badano losy tych ludzi przez
30-40 lat i stwierdzono, że ci nielicz-
ni, którzy to robili, mają w sumie
większy majątek od pozostałych
97%. Ponadto, moją główną dewizą
życiową jest zasada sukcesu, która
mówi „obowiązki plus”, co oznacza,
że sukces w życiu osiąga tylko ten,
kto daje z siebie o wiele więcej niż
wynika to z obowiązków albo ocze-
kiwań najbliższych. Zasadę tę staram
się przekazywać także swoim studen-
tom. Kolejną taką zasadą jest zasada
czytania „120 minut plus”, która nie
powinna być obca nikomu aspirują-
cemu do wyższego wykształcenia.
Dlatego codzienne czytam gazety i ty-
godniki, a także literaturę naukową
i beletrystyczną wszędzie, gdzie się
da. Można to przecież robić nie tra-
cąc czasu – w poczekalni u lekarza,
w banku, w czasie podróży. Zawsze
żal mi ludzi, którzy czekając siedzą
i patrzą w sufit.

ELEMENTARZ OSOBISTEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SUKCESU ŻYCIOWEGOELEMENTARZ OSOBISTEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SUKCESU ŻYCIOWEGOELEMENTARZ OSOBISTEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SUKCESU ŻYCIOWEGOELEMENTARZ OSOBISTEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SUKCESU ŻYCIOWEGOELEMENTARZ OSOBISTEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SUKCESU ŻYCIOWEGO
(dedykowany studentom i nie tylko)(dedykowany studentom i nie tylko)(dedykowany studentom i nie tylko)(dedykowany studentom i nie tylko)(dedykowany studentom i nie tylko)

1. Życie jest takie, jak twoje myśli, dlatego zawsze myśl pozytywnie, pozwalaj
sobie na śmiałe marzenia i rób wszystko, aby to, co wydaje się niemożliwe
konsekwentnie przekształcać w rzeczywistość.

2. Zamiast czekać, aż coś się samo wydarzy, jasno planuj, a potem konse-
kwentnie realizuj swoje cele, bo życie bez celu jest życiem bez sensu.

3. Unikaj życiowego chaosu, to znaczy żyj mądrze i konsekwentnie według
planów długoletnich, rocznych i dziennych, sporządzanych na piśmie, co
przełoży się w końcu na konkretne osiągnięcia.

4. Pamiętaj o zasadzie „20/80”, która głosi, że 20% najważniejszych zadań
decyduje w 80% o sukcesie i odwrotnie: 80% twoich wysiłków nie ma na
sukces żadnego wpływu.

5. Ciągle ładuj swój akumulator mądrości, czyli codziennie się ucz i dużo
czytaj zgodnie z zasadą „120 minut plus”, a przez to stawaj się lepszym, bo
jeśli nie będziesz inwestował w siebie, będziesz nikim.

6. Bądź kreatywny i innowacyjny, aby ciągle doskonalić swoje życie i wszyst-
ko co robisz.

7. Rób z pasją i radością to, co robić musisz, bo tylko wtedy przestaniesz
ciężko pracować.

8. Staraj się służyć innym i bądź dla nich dobry, czyli we wszystkim co robisz
dostrzegaj bliźniego.

9. Zawsze dawaj z siebie więcej niż trzeba, czyli stosuj podstawową zasadę
sukcesu „obowiązki plus”.

10. Nie zabijaj czasu i traktuj go jako bezcenny materiał, z którego zbudowane
jest życie.

11. Aby nie zabrakło ci czasu na sprawy zasadnicze, zawsze wypełniaj naj-
pierw obowiązki, a potem zajmij się przyjemnościami.

12. Nie byłoby sukcesów, gdyby nie było porażek, dlatego każde niepowodze-
nie traktuj jako kolejne doświadczenie i bodziec w dążeniu do celu.

13. Oceniaj wszystko co robisz w kategoriach przyszłych korzyści, a nie teraź-
niejszych przyjemności i dokonuj w tym zakresie prawidłowych wyborów.

14. Bądź wewnętrznie zdyscyplinowany, dlatego rób wszystko przedtem, a nie
potem, bo „kto robi potem, ten legnie pod płotem”.

15. Kiedy dopada cię nuda albo lenistwo, módl się słowami św. Tomasza, dok-
tora kościoła: „Panie Boże pozwól, aby mi się tak chciało, jak mi się nie
chce, bo szatański grzech lenistwa, gnuśności i zaniedbania jest źródłem
wszelkiego zła, niegodziwości i porażek życiowych”.

16. Szukaj mądrych przyjaciół i ludzi nietoksycznych, aby wzajemnie wymie-
niać się mądrością, dobrocią i szczęściem.

17. Aby zostać milionerem, odkładaj i inwestuj na różnych lokatach długoter-
minowych zawsze co najmniej 10% tego, co zarobisz.

18. Jeśli chcesz być bogaty, zmniejszaj swoje potrzeby, a jednocześnie zwięk-
szaj wysiłki na rzecz ich spełnienia.

19. Pokonuj wszelkie trudności i przeciwności, bo komu nic nie jest za trudne,
temu wszystko się udaje.

20. Dbaj o zdrowie ciała i duszy pamiętając, że najlepszymi lekarzami na świe-
cie są: Doktor Dieta, Doktor Ruch i Doktor Dobry Humor, bo bez zdrowia
wszystkie dążenia do sukcesu będą tylko pustymi i bezsilnymi gestami.
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larskiej, uzyskały tytuły naukowe profesora nauk ekonomicznych
na podstawie osiągnięć naukowych, związanych z programowa-
niem matematycznym i badaniami operacyjnymi (D. Kopańska-
-Bródka, J. Mika, T. Trzaskalik).

Elżbieta Stolarska była inicjatorem i współorganizatorem trwa-
jącego do chwili obecnej cyklu konferencji naukowych z zakresu
badań operacyjnych w środowisku ekonomicznym. Pierwsza kon-
ferencja z tego cyklu odbyła się w 1978 roku w Jeleniewie.

Zainteresowania naukowe Elżbiety Stolarskiej koncentrowały
się w latach 1973-1987 na ekonometrii. Główny nurt prac badaw-
czych to ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej
w skali makro. Poza samymi problemami konstrukcji, estymacji
i weryfikacji modeli Elżbieta Stolarska zajmowała się ich zastoso-
waniem do celów prognostycznych i symulacyjnych.

Kontynuując problematykę zawartą w rozprawie doktorskiej
pracowała nad ekonometrycznymi modelami gospodarki narodo-
wej. W 1974 roku na zamówienie Instytutu Planowania w War-
szawie przygotowała opracowanie Modele wykonania i odchyleń
od planu. Badania te wiązały się ściśle z pracami grupy pracowni-
ków Instytutu Ekonometrii kierowanymi przez prof. Z. Pawłow-
skiego. Ich wyniki znalazły miejsce we wspólnej monografii Eko-
nometryczne metody wykonania planów gospodarczych wydanej
w PWN w 1987 roku.

W tym samym czasie Elżbieta Stolarska włączyła się w prace
nad modelowaniem gospodarki narodowej Polski. Uczestniczyła
w budowie wszystkich modeli powstających w ośrodku katowic-
kim w ramach problemu międzyresortowego MR I 30 kierowane-
go przez prof. dr. hab. Z. Pawłowskiego, koordynowanego przez
Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie (w latach 1976-
1981) Po śmierci prof. Z. Pawłowskiego Elżbieta Stolarska przeję-
ła kierownictwo tego tematu i prowadziła badania zespołu w la-
tach 1982-1985. Ukoronowaniem tych prac jest ekonometrycz-
no-symulacyjny, średniookresowy model gospodarki Polski MGS
zakończony w 1985 roku. Wcześniejsza wersja tego modelu (MES I)
została opublikowana jako praca naukowa w Wydawnictwie Uczel-
nianym Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 1985 roku.

Równocześnie Elżbieta Stolarska zajmowała się teoretyczny-
mi podstawami modeli ekonometrycznych prowadząc badania nad
istnieniem oraz zastosowaniem i interpretacją postaci wtórnych

28 kwietnia 2008 roku minęła XVI rocznica śmierci prof. Elż-
biety Stolarskiej. Urodzona w Radomiu w rodzinie robotniczej,
była córką Henryka i Krystyny z d. Banaszek. Uczęszczała do Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 1 w Radomiu, następnie studiowała
matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jej praca
magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. Andrzeja Zięby, ma-
tematyka i humanisty, późniejszego prorektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie i profesora w Wiedniu, pod tytułem
Pewne własności współrzędnych normalnych, dotyczyła analizy ten-
sorowej. 1 IX 1965 roku Elżbieta Stolarska została zatrudniona
jako asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Opolu i zajęła się pracą naukową w zakresie teo-
rii pola grawitacyjnego pod kierunkiem doc. dr. Czesława Jankie-
wicza, z którym wspólnie napisała artykuł naukowy Rozwiązanie
stacjonarnych równań pola grawitacyjnego metodą kolejnych przy-
bliżeń w harmonicznym układzie współrzędnych.

Od 1 września 1967 roku została zatrudniona w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Katowicach. Rozpoczęła pracę jako asystent w Ka-
tedrze Statystyki, której kierownikiem był doc. dr hab. Zbigniew
Pawłowski, jeden z czołowych ówczesnych polskich ekonometry-
ków, i pod jego kierunkiem studiowała ekonometrię. Po latach,
w 1981 roku była ogromnie zaangażowana w oddanie ostatniej
posługi Z. Pawłowskiemu w Katowicach oraz w Warszawie. Pracę
doktorską na temat Metody predykcji wykonania wieloletnich pla-
nów gospodarczych (promotor doc. dr Leon Dziembała) Elżbieta
Stolarska obroniła w 1973 roku.

Po obronie pracy doktorskiej utworzyła zespół złożony z ma-
tematyków, przygotowujących się do prowadzenia zajęć z progra-
mowania matematycznego na nowo powstałym kierunku Cyber-
netyka Ekonomiczna i Informatyka. Równolegle zespół ten praco-
wał nad tematem Algorytm grafu koordynacyjnego dla Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Komel w Katowicach. W 1975 roku oso-
by należące do tej grupy weszły w skład nowo powołanego Zakła-
du Programowania Matematycznego. W latach 1975-1978 Elż-
bieta Stolarska pełniła obowiązki, a w latach 1978-1984 była kie-
rownikiem tego Zakładu. Był to pierwszy zespół naukowo-dydak-
tyczny w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zajmujący się
problematyką badań operacyjnych. Trzy osoby z jego sześciooso-
bowego składu w późniejszym okresie, już po śmierci Elżbiety Sto-
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została kierownikiem Zakładu Badań Operacyjnych, który nawią-
zywał do składu osobowego oraz wcześniejszych osiągnięć Zakła-
du Programowania Matematycznego.

Mimo tego, że Elżbieta Stolarska była bardzo zaabsorbowana
pracą naukową, potrafiła swój czas poświęcić innym. W stanie wo-
jennym włączyła się w kościelna akcję pomocy na rzecz represjo-
nowanych członków Solidarności i ich rodzin. Angażowała się rów-
nież w działalność Legionu Maryi w parafii mariackiej w Katowi-
cach.

Postępująca choroba zmusiła Elżbietę Stolarską w X 1991 do
rezygnacji ze wszystkich pełnionych na Uczelni funkcji. Zmarła
28 kwietnia 1992 roku.

modelu. Część tych badań zrealizowała w ramach programu rzą-
dowego PR III 9 w latach 1982-1983 w temacie Klasyczne i nie-
konwencjonalne metody predykcji ekonometrycznej prowadzonym
przez doc. dr. hab. K. Zadorę, a koordynowanego przez Instytut
Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Podstawą habilitacji Elżbiety Stolarskiej była monografia Dy-
namiczne modele ekonometryczne. Własności i zastosowanie wy-
dana przez PWN w 1987 roku. Istotnym osiągnięciem naukowym
zawartym w tej pracy jest sformułowanie twierdzeń o warunkach
istnienia poszczególnych postaci modelu ekonometrycznego (struk-
turalnej, zredukowanej, formy końcowej i równania końcowego)
oraz wyprowadzenie związków między parametrami różnych po-
staci modelu. Stosując podejście klasyczne, uwypuklono predyk-
tywne własności formy końcowej, przedstawiając dyskusję na te-
mat założeń klasycznej teorii predykcji ekonometrycznej, a następ-
nie przedstawiono rozwiązanie predykcji nieobciążonej na pod-
stawie formy końcowej i równania końcowego. Do przykładów
praktycznych zastosowań prezentowanych modeli należą konstruk-
cja postaci zredukowanej do 14-równaniowego modelu gospodar-
ki Polski oraz model inwestycji produkcyjnych w postaci końco-
wej. 13 kwietnia 1988 roku uchwałą Rady Wydziału Przemysłu
Akademii Ekonomicznej w Katowicach nadano Elżbiecie Stolar-
skiej stopień naukowy doktora habilitowanego. W sierpniu 1989
roku awansowała na stanowisko docenta, a 1 X 1990 otrzymała
nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Elżbieta Stolarska była w latach 1973-1987 współautorem i re-
daktorem naukowym wielu prac o charakterze dydaktycznym.
Algebra liniowa dla ekonometryków wydana w 1976 roku otrzy-
mała nagrodę ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.
Ponadto powstał Zbiór zadań z algebry liniowej dla ekonometry-
ków, który koresponduje z powyższym podręcznikiem (ukazał się,
podobnie jak podręcznik, nakładem PWN w 1986 roku). W Wy-
dawnictwie Uczelnianym AE w Katowicach wydano pod kierun-
kiem Elżbiety Stolarskiej dwa znaczące skrypty: Elementy badań
operacyjnych i Zbiór zadań programowania matematycznego. Była
również współautorem skryptu Zbiór ćwiczeń z matematyki pod
red. R. Pregiela.

Elżbieta Stolarska prowadziła zajęcia dydaktyczne z matema-
tyki, algebry liniowej, analizy matematycznej, badań operacyjnych,
programowania matematycznego, ekonometrii, statystyki, rachun-
ku wariacyjnego, seminaria kursowe, seminaria magisterskie i wy-
kłady specjalizacyjne.

Poza pracą naukową i dydaktyczno-wychowawczą Elżbieta
Stolarska reprezentowała grupę pomocniczych pracowników na-
ukowych w Senacie i Radzie Wydziału Przemysłu, a także uczest-
niczyła w pracach Komisji Senackich. Organizowała konferencje
naukowe, opiekowała się młodymi pracownikami Instytutu Eko-
nometrii, organizowała wycieczki naukowe dla studentów do za-
kładów pracy.

W 1978 roku Elżbieta Stolarska otrzymała Nagrodę Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki indywidualną stopnia trze-
ciego, w 1980 roku dwie zespołowe Nagrody Ministra: stopnia
drugiego za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i stopnia
trzeciego za osiągnięcia w dziedzinie autorstwa wyróżniających
się podręczników dla studentów. W 1980 roku otrzymała złotą
odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego,
a w 1987 roku Złoty Krzyż Zasługi.

Po wznowieniu legalnej działalności NSZZ Solidarność w okre-
sie od X 1989 do XII 1990 roku Elżbieta Stolarska pełniła funkcję
przewodniczącej Komisji Uczelnianej Związku. Od 1 XII 1990 peł-
niła funkcję prorektora do spraw nauki i nauczania. W II 1991

Źródła

Ikonografia
Fotografie w zbiorach rodziny

Bibliografia
Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach 1972-1997.

Wzmianki prasowe
Nekrologi po śmierci Elżbiety Stolarskiej:
„Dziennik Zachodni” 1992, nr 85, s. 9 (Rektor i Senat Akademii Ekono-

micznej w Katowicach).
„Dziennik Zachodni” 1992, nr 86, s. 9 (Dziekan i Rada Wydziału Zarzą-

dzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach).
„Dziennik Zachodni” 1992, nr 86, s. 9 (Pracownicy Instytutu Ekonome-

trii Akademii Ekonomicznej w Katowicach).
„Dziennik Zachodni” nr 86, s. 9 (NSZZ „Solidarność” Akademii Ekono-

micznej w Katowicach).
„Trybuna Śląska” 1992, nr 101, s. 2 (Rektor i Senat Uniwersytetu Ślą-

skiego w Katowicach).

Archiwalia
Archiwum Akademii Ekonomicznej w Katowicach:
Brożek A.: Profesor Elżbieta Stolarska (1942-1992). Rękopis w posiada-

niu rodziny.
Elżbieta Stolarska kwestionariusz osobowy.
Elżbieta Stolarska trzy życiorysy (bez daty).
Elżbieta Stolarska Sprawozdanie z pracy naukowo-badawczej za lata

1988-1990.
Dyplom doktora nadany uchwałą Rady Wydziału Przemysłu dnia 13 kwiet-

nia 1973 r.
Zatwierdzenie przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną do Spraw Kadr

Naukowych uchwały Rady Wydziału Przemysłu Akademii Ekono-
micznej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 1988 r. o nadaniu stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego z dniem 1.10.1990 r.
na czas określony do 30.09.1995.

Rokita J.: Ocena działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyj-
nej dr hab. Elżbiety Stolarskiej (bez daty).

Rokita J.: Ocena działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej dr hab.
Elżbiety Stolarskiej (bez daty).

Informacje zaczerpnięte od osób żyjących
Relacje ustne Zofii Stolarskiej (siostra) i Marii Lech (siostra).

Powyższa nota biograficzna zamieszczona została w Polskim Słowniku
Biograficznym, zeszyt 180 (T.44/1). Jej autorem jest Tadeusz Trzaskalik.
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Otwarcia dokonał prezes PTE w Katowicach prof. Andrzej
S. Barczak, który powitał licznie zgromadzonych gości – przed-
stawicieli świata nauki, biznesu i środowisk samorządowych.
W słowach powitania prof. A. Barczak podkreślił, że kolejnymi
prezesami PTE w Katowicach zawsze byli profesorowie naszej
Akademii. Wątek historyczny podtrzymał dr Alojzy Czech, który
w swoim wystąpieniu przypomniał dzieje społeczności ekonomi-
stów w regionie, barwnie opisując przy okazji życiorysy najbar-
dziej zasłużonych osób.

Następnie nadszedł czas na gratulacje i życzenia. Wśród licz-
nych wystąpień głos zabrali między innymi: prezes Zarządu Kra-
jowego PTE – prof. Elżbieta Mączyńska, rektor – prof. Florian
Kuźnik oraz rektor-elekt – prof. Jan Pyka, który jednocześnie
reprezentował Zarząd Główny TNOiK.

W chwilach jubileuszowej radości nie zapomniano także o naj-
młodszych adeptach ekonomii, nagrodzono bowiem laureatów
XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Byli to:
– Piotr Byrski z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa

Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, który zajął 2. miej-
sce w kraju,

– Kamil Suda z II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza-
-Modrzewskiego w Rybniku, laureat 9. miejsca,

– Damian Kozłowski z IV Liceum Ogólnokształcącego w Sos-
nowcu, który zajął 12. miejsce w kraju.

Wyróżniono także finalistę zawodów centralnych – Jakuba
Szmyta z VIII LO w Katowicach. Wśród nagród znalazły się
upominki Akademii Ekonomicznej w Katowicach, które zarów-
no olimpijczykom, jak i opiekunom wręczyła prorektor ds. 

nauki – prof. Krystyna Lisiecka. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, iż corocznie eliminacje regionalne Olimpiady Wiedzy Eko-
nomicznej odbywają się w siedzibie Akademii.

Miło nam także poinformować społeczność akademicką, że
w dniu jubileuszu PTE odznaczono osoby zasłużone dla edukacji
ekonomicznej w regionie. Wśród nich znaleźli się pracownicy
Akademii. Dr Jolanta Ingram oraz dr Czesława Fijałkowska otrzy-
mały Medale Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój olim-
piad wiedzy ekonomicznej. Natomiast honorowymi odznakami
PTE odznaczeni zostali prof. Florian Kuźnik oraz prof. Jerzy Mika
(odznaki złote) oraz prof. Janina Harasim (odznaka srebrna).

17 czerwca w murach „Domu Ekonomisty” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia działania Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach.
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Po części uroczystej rozpoczęło się seminarium naukowe,
którego tematem było miejsce i znaczenie stowarzyszeń w społe-
czeństwie obywatelskim i życiu gospodarczym. Referaty wygło-
sili: dr Aleksander Lipski (AE Katowice) na temat „Mity i rzeczy-
wistość społeczeństwa obywatelskiego”, prof. Elżbieta Mączyń-
ska (SGH): „Ekonomia niepewności a polityka gospodarcza”,
prof. Florian Kuźnik (AE Katowice): „Rola towarzystw i stowa-
rzyszeń w polityce regionalnej”, prof. Barbara Kożuch (UJ): „Do-
bro wspólne w koncepcjach zarządzania” oraz dr Marek Plisz-
kiewicz (AE Katowice): „Znaczenie stowarzyszeń w Unii Euro-
pejskiej na przykładzie Francji”. Dopełnieniem tych wystąpień
były studia przypadku na temat społecznej odpowiedzialności
biznesu zaprezentowane przez przedstawicieli Arcelor Mittal
Poland S.A. oraz Kompanii Piwowarskiej S.A.

Uczestnicy seminarium otrzymali zbiór wygłoszonych refe-
ratów, zawarty w publikacji wydanej pod redakcją dr. Alojzego
Czecha. W książce znalazło się także miejsce na kalendarium dzia-
łalności PTE w Katowicach w ostatnim dziesięcioleciu. Osoby
pragnące bardziej zagłębić się w historię PTE odsyłamy do mo-
nografii opracowanej z okazji złotego jubileuszu działalności.
Czytelnicy znajdą w obu publikacjach wiele opisów potwierdza-
jących silne związki łączące PTE z naszą Uczelnią.

Marcin Baron

PREZESI PTE W KATOWICACH

prof. Edward Rose (1948-1949)

prof. Maksymilian J. Ziomek (1949-1953)

prof. Marian Frank (1953-1964)

prof. Józef Szyrocki (1964-1980)

prof. Teodor Kramer (1980-1989)

prof. Jerzy Rokita (1989-1993)

prof. Leszek Żabiński (1993-2005)

prof. Andrzej S. Barczak (od 2005)

Z inicjatywy Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej 7 lutego
2008 zorganizowano spotkanie studentów i wykładowców z po-
słanką do Parlamentu Europejskiego, Małgorzatą Handzlik, która
zasiada w PE we frakcji o nazwie Europejska Partia Ludowa – Euro-
pejscy Demokraci. Pani Poseł pełni funkcję sekretarza i skarbnika
polskiej delegacji w EPL-ED i pracuje w Komisji Rynku Wewnętrzne-
go i Ochrony Konsumenta oraz jest członkiem delegacji PE do spraw
współpracy z trzema różnymi grupami państw pozaeuropejskich.

Na spotkaniu, które odbyło się w Auli Pawłowskiego, obecne
były: prorektor ds. badań naukowych, prof. dr hab. Krystyna Li-
siecka, dyrektor SMSH, prof. dr hab. Krystyna Jędralska oraz licz-
ne grono studentów i wykładowców oraz goście. Tematem spo-
tkania były „Dyrektywy Unii Europejskiej dla Biznesu”, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług, zasad dele-
gowania pracowników, dochodzenia drobnych roszczeń oraz
wspólnego opodatkowania przedsiębiorstw działających na rynku
europejskim.

Zamiast wstępu, pani poseł zaproponowała błyskawiczny,
humorystyczny quiz, sprawdzający stan wiedzy audytorium o Par-
lamencie Europejskim, jego funkcjonowaniu i ogólnych zasadach
demokracji europejskiej. Był to nie tylko świetny „ice-breaker”,
lecz również doskonała forma nawiązania kontaktu z audytorium
i wprowadzenia w tematykę prezentacji. Licznie rozdane „euromi-
sie”, nagradzające autorów szybkich i trafnych odpowiedzi, świad-
czyły o całkiem wysokim poziomie wiedzy i świadomości Europej-
czyków z Bogucickiej.
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Diamentowy LaurDiamentowy LaurDiamentowy LaurDiamentowy LaurDiamentowy Laur
Umiejętności i KompetencjiUmiejętności i KompetencjiUmiejętności i KompetencjiUmiejętności i KompetencjiUmiejętności i Kompetencji

dla prof.dla prof.dla prof.dla prof.dla prof. Leszka Balcerowicza Leszka Balcerowicza Leszka Balcerowicza Leszka Balcerowicza Leszka Balcerowicza

W swojej ciekawie i dynamicznie wygłoszonej oraz niezwykle
profesjonalnej prezentacji Pani Poseł przedstawiła zarys mechaniz-
mu prac legislacyjnych w PE oraz bardziej szczegółowo dziedzinę
swoich zainteresowań i pracy swojej komisji, a następnie przeszła
do prezentacji najistotniejszych treści tych dyrektyw UE, które będą
miały znaczny wpływ na działalność podmiotów gospodarczych
na zintegrowanym rynku europejskim. Liczne pytania stawiane
Autorce prezentacji po jej zakończeniu dotyczyły głównie prak-
tycznych aspektów implementacji omawianych dyrektyw oraz ich
rozlicznych implikacji dla obywateli UE. Potwierdziły one auten-
tyczne zainteresowanie studentów problematyką prezentacji, a także
mechanizmami legislacyjnymi w tworzeniu prawa europejskiego
oraz jego wpływu na kształtowanie życia obywateli UE.

Uczestniczący w spotkaniu studenci SMSH odnieśli niewąt-
pliwą korzyść, ponieważ prezentacja była doskonałą ilustracją prak-
tycznego zastosowania umiejętności przekazywanych w ramach
przedmiotu „techniki komunikacji w biznesie międzynarodowym”
na specjalności „zarządzanie projektami międzynarodowymi”, który
odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu naszych absolwentów
do roli menadżerów projektów realizowanych w międzynarodo-
wym środowisku biznesowym. Przedmiot ten uczy niezwykle przy-
datnych umiejętności; jedną z nich jest przygotowywanie i wygła-
szanie profesjonalnych oraz efektywnych prezentacji z zastosowa-
niem technik multimedialnych. Uczestnicząc w spotkaniu z Panią
Poseł, studenci SMSH utwierdzili się w przekonaniu, że nie uczą
się tego przedmiotu na darmo.

Leonard Cichos

Diamentowy LaurDiamentowy LaurDiamentowy LaurDiamentowy LaurDiamentowy Laur
Umiejętności i KompetencjiUmiejętności i KompetencjiUmiejętności i KompetencjiUmiejętności i KompetencjiUmiejętności i Kompetencji

dla prof. dla prof. dla prof. dla prof. dla prof. Leszka BalcerowiczaLeszka BalcerowiczaLeszka BalcerowiczaLeszka BalcerowiczaLeszka Balcerowicza

19 stycznia w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowi-
cach odbyła się uroczystość wręczenia 42 Laurów Umiejętno-
ści i Kompetencji 2007 przyznanych przez Kapitułę Laurów
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach osobom i insty-
tucjom, których działalność wynikająca z misji zawodowej
i społecznej, wypełniana z najwyższym zaangażowaniem oso-
bistym, profesjonalnym, kompetencyjnym, czy to w sferze go-
spodarczej, społecznej, kulturalnej czy naukowej, służy dobru
wspólnemu. Jednocześnie kreuje też tak pożądane w gospo-
darce i społeczeństwie wiedzy wzorce postępowania i działa-
nia. W uroczystości tej z uczelni uczestniczyli między innymi
rektor Akademii prof. Florian Kuźnik, laureat Laurów Platy-
nowych „Pro Publico Bono” za 2006 rok, oraz dziekan Wy-
działu Zarządzania prof. Leszek Żabiński.

Laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompe-
tencji 2007, najwyższego honorowego wyróżnienia RIG-u,
został prof. Leszek Balcerowicz, wybitny ekonomista, szcze-

gólnie zasłużony w dziele transformacji gospodarki polskiej,
były wicepremier, minister finansów i prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego. Za te zasługi został odznaczony między innymi
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V RajdV RajdV RajdV RajdV Rajd     Ekonomia EkstremalnaEkonomia EkstremalnaEkonomia EkstremalnaEkonomia EkstremalnaEkonomia EkstremalnaV RajdV RajdV RajdV RajdV Rajd     Ekonomia EkstremalnaEkonomia EkstremalnaEkonomia EkstremalnaEkonomia EkstremalnaEkonomia Ekstremalna

Orderem Orła Białego (2005) oraz uhonorowany licznymi pre-
stiżowymi nagrodami międzynarodowymi, a także wieloma
tytułami doktora honoris causa przez zagraniczne i polskie
uczelnie, w tym przez naszą Akademię (2006).

W wystąpieniu poprzedzającym wręczenie Diamentowe-
go Lauru prof. Leszkowi Balcerowiczowi, laudator, prof. Le-
szek Żabiński, powiedział: „Wręczając ten Laur dostojnemu
Laureatowi śląskie środowisko biznesu i przedsiębiorczości

pragnie w ten sposób, tak jak przed laty, kiedy to Diamento-
wym Laurem honorowano największego Polaka, papieża Jana
Pawła II, tak jak wtedy, kiedy tym Laurem honorowano pre-
zydenta Lecha Wałęsę, premiera Tadeusza Mazowieckiego […],

wyróżnić osobowość historycznej miary, której misja i realizo-
wanie dzieła przemieniła na trwale i na lepsze życie swoich
rodaków. Wprowadziły nasz kraj, Polskę, jej regiony i «małe
ojczyzny» do głównego nurtu współczesnej cywilizacji, gospo-
darki i kultury tworząc jednocześnie każdemu z Polaków –
jeśli tylko zechce je podjąć – unikalne szanse rozwoju w Oj-
czyźnie, już w nowej przestrzeni europejskiej XXI wieku”.

Społeczność akademicka składa dostojnemu laureatowi
Diamentowego Lauru oraz dostojnym laureatom laurów krysz-
tałowych, platynowych i złotych za 2007 rok szczere gratula-
cje i najlepsze życzenia z okazji przyznanych wyróżnień.

Aneta Szmyt

łowych w skali makro. Za prze-
ciwników mieli drużynę stu-
dentów Akademii.

Zmęczeni starciem ze stu-
dentami młodzi ekonomiści
stanęli przed kolejnym zada-
niem, tym razem matematycz-
nym. Krótka gimnastyka sza-
rych komórek,  a zaraz po niej
pierwsze wyzwania ekstre-
malne – drabinka i most lino-
wy. Nawet najbardziej zapra-
wieni w bojach uczestnicy nie
potrafili ukryć zaskoczenia,
gdy stanęli twarzą w twarz
z pasącą się na łące krową.
Wprawdzie sztuczna, lecz da-
jąca najprawdziwsze mleko
jałówka czekała na dojenie.
Dla zawodników nie było jed-
nak rzeczy niemożliwych. Ku
zaskoczeniu organizatorów

Świat dopiero budził się do życia, gdy 17 maja w Wojewódz-
kim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie rozpoczęły się
przygotowania trasy piątej edycji rajdu dla kandydatów na studia
Ekonomia Ekstremalna. Wszystko po to, by punktualnie o 10:00
pierwsza drużyna mogła rozpocząć rywalizację.

Na starcie stanęli zawodnicy reprezentujący Zabrze, Bytom,
Gliwice, Katowice, Tarnowskie Góry, Mysłowice, Tychy, Będzin,
Rudę Śląską, Pyskowice oraz Przyszowice.

Zorganizowani w czte-
roosobowe drużyny szuka-
li, za pomocą mapy, punk-
tów kontrolnych, na któ-
rych czekali studenci z za-
daniami. Po pokonaniu pro-
blemów z odnalezieniem
punktów uczestnicy rozpo-
częli zmagania z zadaniami.
Pierwszym z nich był mecz
na gigantycznym dmucha-
nym boisku piłkarskim, na
którym zawodnicy wcielili
się w rolę piłkarzyków sto-
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WręczenieWręczenieWręczenieWręczenieWręczenie
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na Wydzialena Wydzialena Wydzialena Wydzialena Wydziale
ZarządzaniaZarządzaniaZarządzaniaZarządzaniaZarządzania

WręczenieWręczenieWręczenieWręczenieWręczenie
dyplomówdyplomówdyplomówdyplomówdyplomów
na Wydzialena Wydzialena Wydzialena Wydzialena Wydziale
ZarządzaniaZarządzaniaZarządzaniaZarządzaniaZarządzania

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz na-
grody rzeczowe od sponsora Rajdu, firmy Premiere,
Akademii Ekonomicznej i Antyradia. Na najlepszych,
którzy zdecydują się na studia w AE, czeka bezpłatny
semestr studiów niestacjonarnych na Akademii lub
udział w obozie adaptacyjnym. Nagrody wręczył pro-
rektor ds. edukacji prof. AE dr hab. Andrzej Piosik.

Rajd Ekonomia Ekstremalna wpisał się na stałe
w kalendarz wydarzeń Akademii. Za rok, pielęgnując
sześcioletnią tradycję, organizatorzy przygotują nowe
atrakcje, by kolejny raz zaskoczyć przyszłych studen-
tów.

Aleksandra Jochemczyk

kolejne drużyny biły rekordy
w liczbie napełnionych mlekiem
wiaderek. Po zadaniu w stylu co-
untry przyszedł czas na spraw-
dzenie wiedzy. Drużyny odpo-
wiadały na pytania z wiedzy
ogólnej, języków obcych oraz
wiedzy o Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach. Na tym nie-
spodzianki się nie skończyły.
Dużo emocji wzbudziło zada-
nie, w którym zawodnicy, za
pomocą papieru toaletowego,
przeistaczali się w żywe mumie.
Zaraz potem, w zaciszu Ogro-
du Japońskiego, układali puz-
zle i wspinali się na wieżę ze
skrzynek.

Przy ostatnim punkcie
uczestnicy pokonywali lęk wy-
sokości. Skacząc na euro-bungee
próbowali dosięgnąć chmur.

Czekając na ogłoszenie wyników zawodnicy i studenci dzieli-
li się wrażeniami z rajdu przy stole pełnym pyszności.

W tegorocznym rajdzie bezkonkurencyjna okazała się druży-
na z Liceum Patronackiego Akademii Ekonomicznej, I Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Smolenia w Bytomiu, w składzie: Ka-
mil Górski, Karolina Bugała, Karolina Kurzac i Michał Szczyr-
bowski. Drugie miejsce zajęli uczniowie I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Edwarda Dembowskiego z Gliwic: Jacek Małachow-
ski, Mateusz Deryło, Piotr Kwiecień i Piotr Ostas. Na trzecim
miejscu uplasowała się drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego
z Zabrza w składzie: Joanna Kapłon, Alicja Tokarz, Anna Królic-
ka i Tomasz Mathews.

Absolwentów i gości przywitał dziekan Wydziału Zarzą-
dzania prof. Leszek Żabiński, który otwierając tę podniosłą
uroczystość w imieniu kierownictwa Wydziału, jak i swoim
własnym podziękował za przybycie prorektorowi ds. organi-
zacyjnych prof. Jerzemu Gołuchowskiemu, prof. Andrzejowi
S. Barczakowi, mgr. Wiesławowi Roli (prezesowi Stowarzy-
szenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej im. K. Adamiec-
kiego w Katowicach „Collegium”) oraz promotorom prac dy-
plomowych.

Prorektor prof. Jerzy Gołuchowski pogratulował absol-
wentom ukończenia uczelni wyższej, wyrażając jednocześnie
nadzieję, że zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą im na osią-
gnięcie wielu spektakularnych sukcesów w życiu zawodowym.
Również dziekan, prof. Leszek Żabiński, w swoim wystąpie-
niu zwrócił uwagę na fakt ukończenia przez nich kierunków
studiów, które kształcą specjalistów zawsze potrzebnych w no-
woczesnej gospodarce rynkowej. Wyraził również nadzieję, że

absolwenci powrócą na naszą Alma Mater, aby zdobywać
dalsze kwalifikacje zawodowe (na studiach podyplomowych)
czy pogłębiać swoją formację intelektualną (na studiach dok-
toranckich). Życząc pomyślności w życiu zawodowym i osobi-
stym oddał głos prodziekanowi ds. studiów stacjonarnych
dr. Sławomirowi Smyczkowi, który w wystąpieniu kierowa-
nym do absolwentów odwołał się do słów Jana Pawła II: Wy-
magajcie od siebie zawsze, nawet wtedy, gdyby nikt od was
tego nie wymagał, podkreślając, iż moment ukończenia stu-
diów to początek samodzielnej pracy w budowaniu własnej

18 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów magister-
skich absolwentom rocznika 2006/2007, którzy ukończyli Wydział
Zarządzania na kierunku studiów zarządzanie oraz informatyka
i ekonometria. W uroczystości wzięło udział ponad 170 osób, w tym
absolwenci wraz z osobami towarzyszącymi, promotorzy prac dy-
plomowych, a także zaproszeni gości.
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kariery. Podziękował również obecnym promotorom za trud
związany z przygotowaniem prac dyplomowych, a następnie
rozpoczął część uroczystości związaną z wręczaniem dyplo-
mów tytułu zawodowego magistra.

W pierwszej kolejności wyróżniono listami gratulacyjny-
mi za wybitne osiągnięcia w nauce ponad trzydziestu absol-
wentów obecnych na uroczystości. Wręczenia listów gratula-
cyjnych oraz dyplomów wszystkim obecnym absolwentom
dokonali prorektor prof. Jerzy Gołuchowski, dziekan prof.
Leszek Żabiński oraz w imieniu promotorów prac dyplomo-
wych prof. Andrzej S. Barczak. Obecni na uroczystości pro-
motorzy mieli możliwość osobiście pogratulować swoim se-
minarzystom.

Po zakończeniu tej części uroczystości wystąpili przedsta-
wiciele jednostek organizacyjnych naszej Uczelni. Jako pierw-
szy zwrócił się do gości prezes Stowarzyszenia Absolwentów
mgr Wiesław Rola, który zachęcał do utrzymania w przyszło-
ści kontaktów z Uczelnią i nawiązania z nią bliższej współpra-
cy. Zapraszał także do aktywnego uczestniczenia w zjazdach
absolwentów organizowanych cyklicznie przez stowarzysze-
nie. W imieniu absolwentów głos zabrał mgr Michał Piłat. Ser-
decznie podziękował za pięć lat zdobywania wiedzy oraz nie-
zapomnianych chwil, które z pewnością pomogą odnaleźć się
tegorocznym absolwentom na coraz bardziej wymagającym

rynku pracy. Następnie w imieniu swoich kolegów i koleża-
nek dokonał honorowego wpisu do Księgi Pamiątkowej Wy-
działu Zarządzania. Kilka ciepłych słów skierowała do absol-
wentów Aleksandra Czarnowska, reprezentująca Parlament
Studencki. Jako ostatnia wystąpiła mgr Monika Łaciak z Aka-
demickiego Centrum Kariery, która przedstawiła ofertę dla
Absolwentów, w tym doradztwa w zakresie m.in. budowania
ścieżki kariery osobistej i zawodowej, przygotowania doku-
mentów aplikacyjnych, poruszania się na rynku pracy.

Dziekan prof. Leszek Żabiński na koniec uroczystości jesz-
cze raz złożył życzenia pomyślności i sukcesów wszystkim ab-
solwentom oraz zaprosił ich do składania podpisów w Księdze
Pamiątkowej. Na zakończenie Absolwenci otrzymali specjalny
pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z upo-
minkami.

Grażyna Koniorczyk, Anna Sibielak
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FRIDAFRIDAFRIDAFRIDAFRIDA – czyli – czyli – czyli – czyli – czyli
Akademia w 7PRAkademia w 7PRAkademia w 7PRAkademia w 7PRAkademia w 7PR

Zespół Akademii Ekonomicznej uzyskał, wspólnie z Uniwersytetem w Bolonii, grant z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej
w wysokości 1.275.000 euro na okres 24 miesięcy.

Projekt, o oficjalnym akronimie FRIDA, oznaczającym „Fostering Regional Innovation Development through Anchors and Networks:
a Cross Regional Comparison in an Evolving International Context” został zgłoszony do konkursu FP7-SSH-2007-1, w dziale Nauki
Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne, w obszarze 8.2.2. Regional, Territorial and Social Cohesion.

Liderem projektu jest Universita delli Studi w Bolonii, który koordynuje prace sześciu partnerów: Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach, Uniwersytetu w Kaiserslautern, Science and Technology Policy Research, Grenoble Applied Economics Laboratory, University
of Catania oraz National Technical University of Ukraine.

Celem projektu jest:
1. Ujawnienie głównych cech tzw. firm kotwic oraz zbadanie istoty wymiany pomiędzy nimi a lokalnymi przedsiębiorstwami.
2. Mapowanie struktury relacyjnej klastrów regionalnych oraz wyłonienie głównych miar sieci, aby przeprowadzić międzyregional-

ne porównania cech relacyjnych.
3. Wykorzystanie modeli statystycznych dla estymacji wpływu efektów sieci na osiągnięcia regionów.
4. Analiza międzyregionalnych wzorców dostępu oraz interakcji.
Opracowanie projektu wymagało wielomiesięcznej pracy, którą rozpoczęło spotkanie robocze w Bolonii we wrześniu 2007. W cią-

gu dwóch dni seminariów omówiono potencjał stron, metodykę badawczą, zasady współpracy i budżetowania, terminarz prac oraz
bardzo złożone kwestie techniczne składania projektów w 7 Programie Ramowym.

Wkładem merytorycznym Akademii Ekonomicznej w Katowicach było rozszerzenie zakresu projektu poza samą koncepcję „firm
kotwic” o sieci międzyorganizacyjne. Włączyliśmy też w prace przygotowawcze partnera ukraińskiego. Ponadto, udział w pracach
Komitetu Doradczego Projektu zgodził się wziąć prof. dr hab. Jerzy Rokita.

Przedmiotem badań Zespołu w składzie: dr hab. Wojciech Czakon, dr Wojciech Dyduch, mgr Joanna Żukowska oraz doktorant
mgr Krzysztof Gaweł będzie klaster przemysłu lotniczego „Dolina lotnicza”.

Wojciech Czakon

Studencki ruch naukowy w naszej Uczelni ma długoletnie i bo-
gate tradycje. Po okresie zastoju w latach 80. przeżywa swoisty re-
nesans. Aktywność studentów przejawia się głównie w działalno-
ści kół naukowych. Obecnie czynnie działa 29 kół zorganizowa-
nych przy poszczególnych katedrach. Członkowie kół organizują
konferencje, biorą udział w badaniach naukowych, z powodze-
niem uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach tematycz-
nych, zdobywając nagrody oraz wyróżnienia poza Uczelnią. Efek-
tem działań kół naukowych są także publikacje w formie refera-
tów i artykułów, w tym również recenzowanych. Koła naukowe
napotykają jednak w swojej działalności na różne trudności. Do
podstawowych należą niski budżet, brak możliwości stałej prezen-
tacji rezultatów swojej pracy, a także izolacja poszczególnych grup.
Problemy te zaowocowały ideą stworzenia platformy współpracy
kół naukowych pozwalającej na przezwyciężenie tych barier. W tym
celu 15 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie opiekunów i prze-
wodniczących kół naukowych z władzami Uczelni oraz przedsta-
wicielami administracji. Zaproszenie przyjęli prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, prorektor ds. organizacyjnych
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, a także przedstawiciele Centrum
Promocji, Centrum Informatycznego, Działu Dydaktyki i Działu
Finansowego. Podczas zebrania omówiono formy integracji kół,
rodzaje ich aktywności naukowej oraz prezentacji dorobku. Wyra-

Koła NaukoweKoła NaukoweKoła NaukoweKoła NaukoweKoła Naukowe
w Akademiiw Akademiiw Akademiiw Akademiiw Akademii

żono potrzebę powołania Stowarzyszenia Kół Naukowych koor-
dynującego projekty poszczególnych grup przez organizację wspól-
nych przedsięwzięć, badań i obozów naukowych. Uchwalono tak-
że, że co roku Stowarzyszenie będzie organizowało Forum Kół
Naukowych w celu prezentacji aktualnych osiągnięć poszczegól-
nych grup. Opiekunowie najbardziej aktywnych kół podzielili się
z uczestnikami zebrania swoimi doświadczeniami w dziedzinie po-
szukiwania sponsorów oraz innych form finansowania działalno-
ści naukowej. Podjęto też inicjatywę stworzenia wirtualnego cza-
sopisma na stronie internetowej Uczelni w celu publikowania arty-
kułów, referatów i materiałów pokonferencyjnych kół naukowych.
Członkowie i opiekunowie kół naukowych mają nadzieję, że współ-
praca kół pozwoli na integrację studenckiego środowiska nauko-
wego, jak również umożliwi współpracę z innymi ośrodkami aka-
demickimi wzbogacając badania naukowe i przyczyniając się do
rozwoju naukowego najzdolniejszych studentów.

Joanna Cichorska
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Finansowe Finansowe Finansowe Finansowe Finansowe zabezpieczeniazabezpieczeniazabezpieczeniazabezpieczeniazabezpieczenia
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Finansowe Finansowe Finansowe Finansowe Finansowe zabezpieczeniazabezpieczeniazabezpieczeniazabezpieczeniazabezpieczenia
na przyszłośćna przyszłośćna przyszłośćna przyszłośćna przyszłość

pozwalające dzięki odkładaniu niekoniecznie wielkich pienię-
dzy, ale w sposób regularny, zagwarantować sobie spokojną
przyszłość bez finansowych problemów.

Na zakończenie wystapił dr Wiesław Koczur, który zapre-
zentował Pracownicze Programy Emerytalne i Indywidualne
Konta Emerytalne. Jego wystąpienie pokazało, że zarówno PPE,
jak i IKE nie są w Polsce zbyt powszechnym sposobem odkła-
dania pieniędzy na starość. Jako główne przyczyny tego wy-
mienił brak zachęt podatkowych ze strony państwa, które skła-
niałyby do oszczędzania, a także zbyt duże obciążenia fiskalne
nakładane na pracodawców, którzy w związku z tym nie za-
kładają programów emerytalnych dla swoich pracowników.
Mimo takiej sytuacji, kończąc swoje wystąpienie dr Koczur
zachęcał wszystkich obecnych do odkładani na przyszłą eme-
ryturę jakichkolwiek pieniędzy, gdyż bez tego będzie dużo trud-
niej poradzić sobie po zakończeniu aktywności zawodowej,
gdy przechodząc na emeryturę i dostając połowę ostatniej pensji
nie będziemy mieli z czego uzupełnić brakujących na wydatki
środków.

Pragnę podziękować wszystkim przybyłym na nasze semi-
narium i zapraszam na kolejne, które w przyszłości będą orga-
nizowane przez Koło Naukowe Polityków Społecznych.

Tomasz Głowania

Koło Naukowe Polityków Społecznych zorganizowało
29 maja 2008 roku seminarium pt. „Finansowe zabezpiecze-
nia na przyszłość”.

Po przywitaniu gości i przybyłych prelegentów, seminarium
rozpoczęło wystąpienie mgr. Bartłomieja Gabrysia – opiekuna
Koła Naukowego „Ad Venture”, na temat: „Czy warto budo-
wać swoją przyszłość na mitach przedsiębiorczości?”. Przed-
stawił on w bardzo interesujący sposób zagadnienia związane
z prowadzeniem własnego biznesu i pokazał, że każdy może
założyć firmę, ale nie każda firma przetrwa, gdyż od założenia
po okresie trzech lat pozostaje na rynku około 20% firm. Mimo
wszystko zachęcał on do próbowania swoich sił i zakładania
własnej działalności, chociaż niekoniecznie od razu po studiach.
Radziłby najpierw zdobyć trochę doświadczenia i wiedzy pra-
cując u innych, a dopiero potem starać się samemu zostać pra-
codawcą.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Pana Henryka
Nowaka przedstawiciela PZU ŻYCIE, który przedstawił zmia-
ny jakie zaszły w polskim systemie emerytalnym po reformie
emerytalnej z 1999 roku. Omówił poszczególne filary emery-
talne i zwrócił uwagę na konieczność dodatkowego odkłada-
nia pieniędzy na własną emeryturę, gdyż wg prognoz emery-
tura państwowa plus emerytura z OFE da nam około 50%
zastępowalności ostatniego naszego wynagrodzenia.

Po 30-minutowej przerwie swoje wystąpienie rozpoczęli
Panowie Marek Zjawiony i Piotr Stuglik – przedstawiciele KB
Kredyt Bank. Przedstawili oni zasady działania funduszy in-
westycyjnych i dostępne w ich ofercie programy inwestycyjne
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z udziałem Ministra Skarbu Państwaz udziałem Ministra Skarbu Państwaz udziałem Ministra Skarbu Państwaz udziałem Ministra Skarbu Państwaz udziałem Ministra Skarbu Państwa

19 maja 2008 r. odbyła się w auli Akademii Ekonomicznej
konferencja naukowa pt. Własność prywatna-klucz do sukcesu?
zorganizowana przez Koło Naukowe „Intenational Challenge”
przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych,
którego opiekunem jest dr Iwona Pawlas. Projekt konferencji
był odpowiedzią na konkurs ogłoszony 01.04.2008 przez Mi-
nistra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Wyzwanie to zosta-
ło podjęte przez 6 członkiń Koła Naukowego: Małgorzatę
Bonar, Annę Dela, Katarzynę Borecką, Zuzannę Osowską,
Aleksandrę Sośnicę i Żanetę Klepacką. Projekt zdobył pierwszą
nagrodę, co umożliwiło jego dalszą realizację. Został dofinanso-
wany i objęty patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra
Grada.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi jej uczestników
na problem procesów prywatyzacji, który w ostatnim czasie
ma znaczący wpływ na społeczeństwo polskie. Konferencja przy-
ciągnęła bardzo szerokie grono osób reprezentujących zarów-
no naszą Uczelnię, jak i szkoły licealne, polityków, śląskie wła-
dze, dziennikarzy.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Tadeusz Sporek – kie-
rownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicz-
nych, oraz Rektor AE Katowice prof. Florian Kuźnik. Profesor
Tadeusz Sporek serdecznie powitał licznie zgromadzonych go-
ści oraz dokonał syntetycznego wprowadzenia w tematykę kon-
ferencji, podkreślając rolę własności prywatnej we współcze-
snym świecie.

Konferencja została podzielona na dwie części. W ramach
pierwszej swoje wystąpienie zaprezentowała Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Skarbu Państwa Joanna Schmid, w którym
wprowadziła uczestników konferencji w tematykę własności
prywatnej oraz przybliżyła im program, jaki będzie realizowa-
ny w najbliższych latach przez obecnie rządzącą partię.

Wykład pt. „Wspólne aspekty prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych i jednostek sektora publicznego” został zapre-
zentowany przez prof. Teresę Kraśnicką oraz dr Grzegorza
Głód. Profesor Teresa Kraśnicka wprowadziła słuchaczy w te-
matykę związaną z zagadnieniami prywatyzacji, jej podstawo-
wymi problemami oraz skutkami jakie niesie ona za sobą. Przed-
stawiła ona zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska ja-
kie mogą mieć miejsce w czasie procesu zmiany własności z pań-
stwowej na prywatną. Jednocześnie został podkreślony fakt, że
nie tylko Polska boryka się z narastającym w ostatnim czasie
problemem przekształceń. Profesor Kraśnicka podała przykła-
dy innych państw, m.in. Wielkiej Brytanii, która kilkanaście lat
wcześniej stawiła czoło podobnym dylematom.

Druga część wykładu, którą zaprezentował dr Grzegorz Głód,
była kontynuacją wcześniejszego wystąpienia. Zainteresował on
gości swoim praktycznym punktem widzenia, gdyż jako jeden
z czynnych uczestników prywatyzacji podzielił się ze słucha-
czami swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Wskazał jaka postawa
powinna być prezentowana na najwyższych szczeblach zarządza-
nia przedsiębiorstwem oraz jakie czynniki motywują społeczeń-
stwo i ludzi pracujących w prywatyzowanym przedsiębiorstwie.

Po tym wystąpieniu głos zabrał Prezes Zarządu ntk cables
S.A. Maciej Zając, przedstawiciel pierwszego w Polsce przed-

Od lewej: J. Olbrycht – Poseł do PE, T. Donocik – Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej, A. Grad – Minister Skarbu Państwa, Redaktor M. Smolorz
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zwrócić uwagę, że proces prywatyzacji – mimo wszelkiego po-
parcia ze strony pracowników – nie zmienił niczego w ich men-
talności.

Według Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza
Donocika, to współczesny proces prywatyzacji ma znaczący
wpływ na rozwój gospodarczy kraju oraz na zadowolenie pra-
cowników. Porównując dwa przedsiębiorstwa, z których jedno
jest zarządzane przez prywatnego właściciela, a drugie przez
Skarb Państwa, większe dochody uzyskują pracownicy zatrud-
nieni w firmie prywatnej. Wnioskować więc można, że prywa-
tyzacja jest ważnym czynnikiem przyśpieszającym rozwój kra-
ju, co powinno być głównym bodźcem (albo głównym argu-
mentem przekonującym pracowników) do podejmowania de-
cyzji o jej wdrażaniu.

Zamknięciem debaty było odczytanie przez Ministra Skar-
bu Państwa Aleksandra Grada 10 tez o własności prywatnej:

1) każdy z nas jest właścicielem,
2) własność prywatna jest z punktu moralnego i etycznego

DOBRA,
3) nie trzeba być właścicielem wielkiej firmy, aby czerpać

z niej korzyści,
4) własność prywatna jest korzystna dla pracowników,
5) prywatne to profesjonalne,
6) prywatne to przejrzyste,
7) własność prywatna to gwarancja wolności,
8) własność prywatna to skuteczność i rozwój gospodar-

czy,
9) każdy może mieć udziały w wielkich spółkach,

10) przychody z prywatyzacji to fundusze na najważniejsze
cele cywilizacyjne Polski.

Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem i zakończyła
się wręczeniem certyfikatów oraz zabytkowej akcji organizato-
rom konferencji – członkom Koła Naukowego „International
Challenge” z Katedry MSE.

Pan redaktor Michał Smolorz przedstawił referat pt. „ Pry-
watna własność środków produkcji, a tradycyjna śląska men-
talność na przestrzeni XX wieku”. Treść referatu była mocno
osadzona w historii województwa śląskiego.

Podsumowania konferencji pt. Własność prywatna – klucz
do sukcesu? dokonał ks. dr Grzegorz Polok wykładem pt. CSR,
czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako fundament wszel-
kich działań gospodarczych. Przewodnią tezą jego wystąpienia
było stwierdzanie, iż nie ma odpowiedzialności bez wolności
wyboru. Ks. dr G. Polok podkreślił, że CSR jest sposobem dzia-
łania i postępowania przedsiębiorstw w trzech wymiarach: eko-
nomicznym, ekologicznym i społecznym w przełożeniu na ich
otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne.

W godzinach popołudniowych odbyło się podsumowanie
i zakończenie konferencji. Bardzo duże zainteresowanie uczest-
ników konferencji zagadnieniami, którym była ona poświęco-
na oraz liczny, aktywny udział prelegentów w konferencji wska-
zują na potrzebę kontynuowania tego typu spotkań.

siębiorstwa z sukcesem sprywatyzowanego w latach 90. W cza-
sie swojej prezentacji akcentował pozytywne aspekty prywa-
tyzacji. Ukazał korzystne, a zarazem ogromne zmiany, które do-
konały się dzięki prywatyzacji w jego firmie w przeciągu 10 lat.
Pan Prezes Maciej Zając mówił m.in. o sytuacji firmy przed
prywatyzacją, przyczynami, które spowodowały, iż została ona
poddana temu procesowi. Przedstawił również obecną sytuację
spółki, przedsięwzięcia w jakie się angażuje. Podkreślił bardzo
dobrą sytuację firmy w sferze ekonomicznej, technologicznej
i informatycznej. Zakończeniem jego prezentacji była senten-
cja: „prywatyzacja tak, ale nie dla wszystkich”.

Druga część konferencji rozpoczęła się po półgodzinnej
przerwie. Profesor Tadeusz Sporek ponownie przywitał licznie
zgromadzonych gości i dokonał krótkiego wprowadzenia do
debaty pt. Własność prywatna – klucz do sukcesu?, która była
kulminacyjnym punktem konferencji. Debatę prowadził redak-
tor Anteny Śląskiej Michał Smolorz. Prelegentami byli: Mini-
ster Skarbu Państwa Aleksander Grad, Poseł do Parlamentu
Europejskiego – dr Jan Olbrycht, Prezes Regionalnej Izby Gos-
podarczej Tadeusz Donocik.

Jako pierwszy swoje poglądy przedstawił Minister Skarbu
Państwa Aleksander Grad. Nadmienił o zmianie zasad prywa-
tyzacji, które ulepszą ten proces; pozwolą na skrócenie czasu
przebiegu zmiany własności, który w dzisiejszych czasach ma
szczególne znaczenie, gdyż „czas to pieniądz”. Pan Minister
omówił czteroletni plan prywatyzacyjny oraz poinformował na
co rząd ma zamiar przeznaczyć fundusze pozyskane z tego pro-
cesu. Wskazał, że m.in. należy inwestować w młodych ludzi
tak, by mogli rozwijać swoje umiejętności oraz przekazywać im
wiedzę, którą w przyszłości wykorzystają do budowania pręż-
nie działającej, konkurencyjnej gospodarki.

Dr Jan Olbrycht przedstawił temat prywatyzacji z punktu
widzenia socjologicznego. Według posła, nikt nie ma prawa
pozbawić człowieka jego własności prywatnej. Jak przedstawiają
fakty historyczne, wielu ludzi zostało pozbawionych własnej
ziemi i dorobku. Powstają sprzeczne opinie wśród polityków,
dotyczące tych właśnie faktów i procesów reprywatyzacji, czyli
oddania wcześniej siłą zabranej własności prywatnej. Należy
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Ambasador Indii w murach Akademii

28 marca, na zaproszenie studentów działających w AIESEC,
w Uczelni gościł ambasador Indii w Polsce, pan Chandra Mohan
Bhandari. Ambasador spotkał się z członkami Komitetu Lokalnego
AIESEC w Katowicach oraz praktykantami i studentami z Indii, któ-
rzy przebywają aktualnie w regionie. Gościem spotkania był także
prorektor ds. edukacji, prof. Andrzej Piosik. Rozmawiano o rozwo-
ju gospodarki indyjskiej oraz o współpracy gospodarczej i nauko-
wo-edukacyjnej między naszymi krajami. Ambasador poświęcił też
sporo czasu na omówienie kwestii związanych z kulturą indyjską
i ochroną środowiska na świecie.
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Sukcesy w Wielkiej Brytanii

Studenci Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, panowie:
Przemysław Trela, Rafał Lankosz i Bartosz Styś, zakwali-
fikowali się do krajowego finału brytyjskiego konkursu –
symulacji biznesowej The Hobsons Global Management
Challenge. Udział w konkursie wzięli podczas studiów
w Nottingham Trent University, gdzie przebywali w ra-
mach wspólnego programu „MSc in European Business
and Finance” realizowanego przez naszą Uczelnię, part-
nera brytyjskiego oraz Uniwersytet Techniczny w Brnie.

Profesor Kędzior przewodniczy zespołowi ds. programu mobil-
ności naukowców

Profesor Zofia Kędzior została wybrana na przewodniczącą Zespo-
łu Interdyscyplinarnego ds. Programu Ministra „Wsparcie międzynaro-
dowej mobilności naukowców” w dziedzinach: Państwo i społeczeń-
stwo, Nowe materiały i technologie, Technologie informacyjne, Energia
i jej zasoby.

Absolwentka Akademii autorką nagrodzonej pracy magisterskiej

Pani Karolina Senkowska została wyróżniona za bogatą zawartość merytoryczną
pracy magisterskiej, jak również interesujące podejście do tematyki assistance, w kon-
kursie organizowanym przez Europe Assistance Polska we współpracy ze Szkołą Główną
Handlową, Generali TU oraz Akademią Finansów. Promotorem wyróżnionej pracy jest
dr Maria Gorczyńska.
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Studentka Akademii zwycięzcą konkursu logistycznego

Zwyciężczynią czwartej edycja konkursu „Kuźnia Talentów”
organizowanego przez Forum Logistyki Wincanton została pani
Blanka Bokun, studentka V roku kierunku zarządzanie naszej
Uczelni.

Encyklopedia w darze dla Akademii

Absolwent Akademii, pan Kazimierz Kowalski, przekazał Uczelni
encyklopedię „Das Kluge Alphabet” wydaną w 1935 roku. Ta piękna
i cenna pozycja zasiliła zbiory Biblioteki Uczelnianej.

Laureaci ogólnopolskiego konkursu językowego

Spośród wszystkich uczestników tegorocznej edycji
Konkursu Business English Competition, w gronie 20 lau-
reatów, którzy najlepiej poradzili sobie z tegorocznymi
zadaniami konkursowymi, znaleźli się studenci naszej
Uczelni: pani Izabela Kasza (V miejsce) z Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń, pani Dorota Gruczka (X miejsce)
z Wydziału Ekonomii oraz panowie Marcin Niesler
(XVI miejsce) i Tomasz Prusak (XVII miejsce) z Wydzia-
łu Finansów i Ubezpieczeń.Wyróżnienie dla Chóru Akademickiego

Chór Akademii Ekonomicznej w Katowicach otrzymał wy-
różnienie na konkursie chórów organizowanym w ramach
XVII Tyskich Wieczorów Kolędowych.
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Wyróżnienie ministra infrastruktury

Praca doktorska dr. Piotra Tworka pt. „Ryzyko wykonawców przedsię-
wzięć inwestycyjnych na przykładzie przedsiębiorstw budowlano-montażowych
w województwie śląskim” została wyróżniana przez ministra infrastruktury za

wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania prze-
strzennego i urbanistyki. 12 maja br. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w War-
szawie odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Nagrody laureatom konkursu wręczali Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński oraz pełniący obowiązki
Przewodniczącego Komisji Nagród prof. Lech Czarnecki. Do konkursu zgłoszonych zostało
wiele dysertacji. Oceny prac dokonała 26-osobowa Komisja Nagród powołana zarządze-
niem ministra infrastruktury oraz 5 ekspertów niebędących jej członkami. Promotorem wy-
różnionej pracy doktorskiej jest prof. Krzysztof Marcinek.
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13-16 marca 2008 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
odbyły się 23 Krajowe Targi Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI.

Uroczystego otwarcia w imieniu Ars Polona S.A., organizato-
ra Targów, dokonał prezes Grzegorz Guzowski. Patronat nad
imprezą objęła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, któ-
ra wzięła udział w jej inauguracji, po czym zwiedziła Targi oraz
spotkała się z wydawcami. W czasie spotkania poruszono kwestię
obniżenia kosztów wydawania książek, szczególnie podręczników
szkolnych, i polepszenia ich jakości. Dyskutowano również na
temat nauki języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Nie sposób wymienić wszystkich wydawnictw prezentujących
swoje książki na Targach. Warto jednak wskazać na obecność
między innymi takich jak: Ars Polona S.A., Bellona S.A., Bibliote-
ka Narodowa Wydawnictwo, Główny Urząd Statystyczny, Mare-
kas Management, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydaw-
nictwo Difin, Wydawnictwo BC.edu, PWN, Helion S.A. Z wielo-
ma wydawnictwami, nie tylko tymi wymienionymi, współpracuje
Biblioteka Główna naszej Uczelni.

Celem Targów było zaprezentowanie wszechstronnej oferty
wydawniczej przydatnej w edukacji ucznia szkoły podstawowej,
gimnazjum, liceum, a także studenta. Na stoiskach można było zo-
baczyć literaturę dla dzieci i młodzieży, podręczniki szkolne, wy-
dawnictwa akademickie, pomoce do nauki języków obcych, słow-
niki, encyklopedie, poradniki, czasopisma, książki popularnonau-
kowe, produkty multimedialne, jak również książki popularyzują-
ce problematykę dotyczącą integracji Polski z Unią Europejską.

Targom towarzyszyły liczne wystawy, prezentacje i spotkania
tematyczne. Odbyło się też wiele spotkań z ciekawymi ludźmi,
autorami książek. Swoje publikacje podpisywali między innymi:
Wanda Chotomska, Joanna Kulmowa, Roman Czejarek, Maciej
Wojtyszko, Henryk Bardijewski. Na Targach znajdowało się rów-
nież stoisko poświęcone wielkiemu podróżnikowi, pionierowi
polskiego reportażu, Kazimierzowi Nowakowi, który w latach
1931-1936 jako pierwszy człowiek na świecie przebył samotnie
kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem
(40 tys. km pieszo, rowerem, konno oraz czółnem). Prezentowa-
ne było kolejne, rozszerzone wydanie jego książki pt. Rowerem i pie-
szo przez Czarny Ląd.

Podczas Targów rozstrzygnięto wiele konkursów, a także przy-
znano nagrody. Stowarzyszenie Edukacja i Nauka rozdało nagro-
dy w konkursie „Daj szansę fortunie. Zaprzyjaźnij się z ekono-
mią”. Konkurs ten trwał prawie rok i miał na celu pogłębienie
zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności
praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz promo-
cję edukacji w zakresie ekonomii. Ponadto, wręczona została na-
groda EDUKACJA XXI w różnych kategoriach. Nagroda ta ho-
noruje wartości edukacyjno-poznawcze i poziom edytorski ksią-
żek polskich autorów. Spośród 82 pozycji, zgłoszonych przez
29 wydawnictw, Kapituła przyznała nagrodę między innymi w ka-
tegorii podręczniki akademickie trzytomowej publikacji pt. Wy-
chowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty – Interdyscyplinarne uję-
cia, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Spośród licznych prelekcji, jakie zaprezentowano w czasie trwa-
nia Targów, na uwagę zasługuje wygłoszona przez Wydawnictwo
BC.edu, a zatytułowana „Polski menedżer w anglojęzycznej kor-
poracji. Business English – skuteczna droga do sukcesu na euro-
pejskim rynku pracy”. Podczas prezentacji omówiono rolę języka
Business English jako głównego środka komunikacji we współ-
czesnym świecie biznesu.

Wydawnictwo Langenscheidt przygotowało dyskusję na te-
mat stanu współczesnej polszczyzny, organizowaną w ramach akcji
„TERAZ polski!” W dyskusji udział wzięli prof. Andrzej Mar-
kowski, wybitny językoznawca, leksykolog i leksykograf, dyrek-
tor Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, oraz
dr Janusz Wojczakowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Polonistów.

Targi Książki były okazją do bezpośredniego spotkania wy-
dawców z czytelnikami oraz przedstawienia dorobku edytorskie-
go. Uczestnictwo w Targach dało także możliwość zakupu ksią-
żek. Udział w spotkaniach, pokazach czy prezentacjach na pewno
wzbogacił i poszerzył wiedzę każdego z uczestników, a dogodna
lokalizacja Targów ułatwiła kontakt z książkową ofertą eduka-
cyjną szerokiemu gronu zainteresowanych.

Wiesława Bąk, Antonina Pietrowska
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Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia dorobku naukowegodorobku naukowegodorobku naukowegodorobku naukowegodorobku naukowego

pracowników Akademii Ekonomicznejpracowników Akademii Ekonomicznejpracowników Akademii Ekonomicznejpracowników Akademii Ekonomicznejpracowników Akademii Ekonomicznej

W omawianych 12 spisach bibliograficznych zamieszczono
opisy tych publikacji pracowników naukowych, które zostały
wydane w okresie zatrudnienia poszczególnych osób w AE. Szcze-
gółowe zasady porządkowania opisów publikacji w poszczegól-
nych tomach bibliografii zmieniały się na przestrzeni lat, jednak
podstawowy układ – alfabetyczny według nazwisk autorów –
pozostawał niezmienny. Jeśli chodzi o typy publikacji objętych
bibliografią, to również w tym zakresie zachodziły pewne zmia-
ny, ale ogólnie rzec można, że rejestrowano dzieła publikowane,
a więc wydawnictwa zwarte (książki, skrypty, broszury), artyku-
ły z czasopism, rozdziały w książkach, redakcje naukowe, recen-
zje, przekłady, referaty, głosy w dyskusji, wywiady. Nie rejestro-
wano prac niepublikowanych, poza dwoma wyjątkami – w to-
mach z 1967 i 1975 roku, a więc chronologicznie obejmujących
lata 1937-1967 oraz 1972-1974, spisano prace doktorskie.

Tomy wydane w latach 1986-1997 stanowią odrębnie nu-
merowaną całość. To siedmiotomowe dzieło było początkowo
zaplanowane na pięć tomów. Jego opracowanie zainicjowano
z okazji 50-lecia AE i chronologicznie miało ono objąć publika-
cje naukowców z lat 1937-1987. Ostatecznie dzieło rozrosło się
do sześciu tomów, a w 1997 dodano jeszcze siódmy, którego
zasięg chronologiczny dotyczy lat 1988-1993. Pod względem
chronologicznym owych siedem tomów obejmuje więc publika-
cje naukowców z lat 1937-1993, co oznacza, że za lata 1937-
1974 pokrywa się z tym, co wcześniej zawarto w spisach ozna-
czonych w tabeli numerami 1-5. Dzieło siedmiotomowe wzbo-
gacono jednak o artykuły prasowe o znaczeniu historycznym,
mające dużą wartość badawczą dla historii Uczelni (dotyczy to
jednak sześciu tomów wydanych w latach 1986-1992, a więc
w ostatnim spisie z 1997 roku nie umieszczono opisów artyku-
łów prasowych).

Najstarsze tomy drukowanej bibliografii, wydane w latach
1967-1975, opracowała Helena Zdaniewicz. Jeśli chodzi o sied-
miotomowe dzieło z lat 1986-1997, to sześć pierwszych tomów
opracowała Alfreda Zielezińska, natomiast autorami siódmego
byli pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głów-
nej AE, pod kierunkiem H. Zdaniewicz. Źródłami informacji o pu-
blikacjach pracowników AE dla autorów bibliografii były, ogól-
nie rzecz biorąc: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawar-
tości Czasopism, Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekono-
micznego, Bibliografia Geografii Polskiej, Polska Bibliografia Praw-
nicza, Bibliografia Śląska, czasopisma fachowe polskie i zagra-
niczne, katalogi i kartoteki Biblioteki Głównej AE oraz innych
bibliotek naukowych Górnego Śląska. Dane pozyskiwano rów-
nież od samych pracowników naukowych Uczelni. Wymienione
źródła informacji wskazują na to, że spisy publikacji pracowni-
ków AE sporządzono metodami: bibliograficzną oraz autopsji.
Opracowanie tych kilkunastu – wydawałoby się niepozornych
– książek przy użyciu wspomnianych metod wymagało od auto-
rów ogromnego nakładu pracy, podjęcia trwających wiele mie-
sięcy poszukiwań.

Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
jako biblioteka szkoły wyższej, pozyskuje naukowe źródła infor-
macji w formie tradycyjnej oraz elektronicznej i udostępnia je
użytkownikom: pracownikom naukowym Uczelni macierzystej,
jej studentom oraz innym grupom czytelników. W BG wykony-
wane są różnego typu prace, m.in. bibliograficzne, dokumenta-
cyjne i informacyjne. Jednym z ich efektów jest Bibliografia do-
robku publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni.

Nieco historii

W minionych latach wydano 12 książek stanowiących bi-
bliograficzne spisy publikacji pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Akademii Ekonomicznej. Tomy te swym zasięgiem chrono-
logicznym obejmują okres 56 lat: od powstania Uczelni, a więc
od 1937 roku do 1993. Pierwszy, dwutomowy spis publikacji
pracowników AE opublikowano z okazji jubileuszu 30-lecia Uczel-
ni, w 1967 roku. Ostatni tom bibliografii wydano w 1997 roku,
a jego zasięg chronologiczny dotyczył lat 1988-1993. W poniż-
szej tabeli zestawiono najważniejsze informacje o wszystkich wy-
drukowanych na przestrzeni lat spisach bibliograficznych.

Tabela 1

Drukowana Bibliografia publikacji pracowników
naukowo-dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wstępów do poszczególnych tomów
drukowanych spisów bibliograficznych, pierwotnie wydawanych pod ty-
tułem Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, później, od spisu wydanego
w 1975 roku: Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach.

BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia dorobku naukowego dorobku naukowego dorobku naukowego dorobku naukowego dorobku naukowego

pracowników Akademii Ekonomicznejpracowników Akademii Ekonomicznejpracowników Akademii Ekonomicznejpracowników Akademii Ekonomicznejpracowników Akademii Ekonomicznej

Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych  
Akademii Ekonomicznej w Katowicach 

Nr Rok wydania Zasięg chronologiczny Liczba pozycj i objętych bibliografią 

1 1967 (cz. 1. A-J) 1937-1967 

2 1967 (cz. 2 K-Z) 1937-1967 

2600  
(1938 numerowanych) 

3 1969 

1967-1968 
oraz  

1937-1966  
(suplement) 

409  
(w tym 310-409 w suplemencie  

za lata 1937-1966) 

4 1972 1969-1971 439 

5 1975 1972-1974 658 

6 1986 1937-1958 1063 

7 1987 1959-1966 1472 

8 1987 1967-1972 1344 

9 1989 1973-1976 1454 

10 1991 1977-1981 1991 

11 1992 1982-1987 
1339  

(+ 26 w suplemencie) 

12 1997 1988-1993 2541 



24

NASZE SPRAWYNASZE SPRAWY

Słowa kluczowe

Kolejny, po wprowadzeniu retrospektywnym prac nauko-
wo-badawczych, etap rozwoju omawianej Bazy, polegał na zało-
żeniu Słownika słów kluczowych i przyporządkowywaniu tych-
że słów wszystkim rekordom wprowadzonym uprzednio do bazy
oraz na bieżąco wprowadzanym rekordom. Był to praco- i czaso-
chłonny etap, który właściwie trwa nadal, bo kolejnych rekor-
dów dotyczących różnej tematyki, a tym samym nowych haseł,
wciąż przybywa. Obecnie (stan 17 stycznia 2008 roku) liczba
słów kluczowych wpisanych do bazy wynosi 8077. W tej liczbie
mieszczą się zarówno hasła główne, jak i odsyłacze do nich. Aby
zapanować nad tym ogromnym zbiorem, zdecydowano się przy-
jąć kilka zasad doboru haseł. Po pierwsze, w celu utrzymania
kontroli nad nowo wprowadzanymi hasłami, każdy pracownik
OIN, chcąc umieścić w Bazie słowo kluczowe dotychczas tam
niewystępujące, konsultuje się z osobą sprawującą kontrolę nad
Słownikiem. Po drugie, postanowiono posługiwać się listą haseł
przedmiotowych w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Cen-
tralnym NUKAT1 . Często jednak zdarza się, że słowo kluczowe,
które ma zostać wprowadzone do omawianej Bazy, nie widnieje
w NUKAT ani w katalogu komputerowym BG AE, drugim punk-
cie odniesienia przy weryfikacji słów kluczowych do Bibliografii.
Trudno jednak w takiej sytuacji zrezygnować z wprowadzenia
danego hasła, ponieważ powinno ono spełnić swoje zadanie,
a mianowicie – dokładnie odzwierciedlać treść opisywanej pu-
blikacji. Wówczas źródłem służącym do weryfikacji bywa często
sama treść publikacji naukowej. Niejednokrotnie w poszukiwa-
niu informacji o znaczeniu danego hasła korzysta się też ze słow-
ników, leksykonów, encyklopedii czy Internetu. Wszystko to ma
doprowadzić do ustalenia prawidłowej formy danego słowa klu-
czowego. Tematyka prac naukowców AE jest na tyle zróżnico-
wana, że nie można znaleźć żadnego słownika czy tezaurusa, który
byłby punktem odniesienia dla wszystkich słów kluczowych. Pra-
cownicy OIN zastanawiając się nad wprowadzeniem nowego hasła
posługują się więc licznymi, wymienionymi wyżej źródłami, po-
nieważ nie są specjalistami w dziedzinach wiedzy reprezentowa-
nych przez naukowców, a pragną, by opis rzeczowy publikacji
naukowych był jak najdoskonalszy. Być może byłoby lepiej, gdy-
by nadawanie haseł stało się zadaniem autorów publikacji. Po-
zwoliłoby to na merytoryczną zgodność treści dzieła naukowego
z przyporządkowanymi mu słowami kluczowymi oraz skrócenie
czasu potrzebnego do ich nadania2 . Takie rozwiązanie wymaga-
łoby od pracowników OIN monitorowania, by nie pojawiały się
dublujące się hasła, np. „obsługa klienta” i „obsługa klientów”,
które oznaczają to samo, w związku z czym jedno z nich musi
stać się właściwym słowem kluczowym, a drugie – odsyłaczem.

Kompletność Bazy... czy to jest możliwe?

Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Akademii Ekonomicznej w Katowicach jest bazą, której ce-
lem jest rejestrowanie opisów naukowych publikacji pracowni-
ków Uczelni. Niestety, nie jest to Baza kompletna, a więc nie
wszystkie prace powstałe od 1994 roku są w niej zarejestrowane.
Jak zauważyli niektórzy pracownicy naukowi, podstawowym źró-

Wersja online

We wstępie do ostatniego tomu drukowanej bibliografii,
wydanego w 1997 roku, dyrektor Biblioteki Głównej Barbara
Zajączkowska zapowiedziała, że opisy do dwóch kolejnych to-
mów będą gromadzone na nośniku komputerowym. Z wydania
zapowiadanych spisów bibliograficznych z czasem zrezygnowa-
no, decydując się na pozostawienie rejestru najnowszego dorob-
ku pracowników w postaci elektronicznej bazy danych. Od po-
łowy lat 90. dorobek naukowy pracowników jest więc rejestro-
wany w module Bibliografia systemu bibliotecznego PROWEB.
Ta baza danych jest tworzona w Oddziale Informacji Naukowej
Biblioteki Głównej od 1997 roku. Odnotowywane są w niej pu-
blikacje wydane od 1994 roku, co zapewnia zachowanie ciągło-
ści rejestru dorobku naukowego pracowników AE, jako że ostat-
ni tom drukowanej wersji bibliografii kończył się na 1993 roku.
Na przestrzeni minionych dziesięciu lat Baza ta ulegała kilka-
krotnym „metamorfozom”, była ulepszana i wzbogacana tak, aby
zawarta w niej informacja o dorobku naukowym pracowników
była jak najpełniejsza i przystępna dla użytkowników.

Na początku tworzenia Bibliografii ustalono zasady, zgod-
nie z którymi wprowadzane są do niej wzorowane na polskich
normach bibliograficznych opisy książek, poszczególnych rozdzia-
łów, artykułów, recenzji i innych naukowych publikacji pracow-
ników AE, które wydano w okresie ich zatrudnienia na Uczelni.
Z czasem do Biblioteki zaczęły napływać postulaty ze strony pra-
cowników naukowych, by w Bazie rejestrować również niepubli-
kowane prace naukowo-badawcze. Zadecydowano więc o wpisy-
waniu zarówno prac na bieżąco wpływających do BG, jak i o re-
trospektywnym opisie prac naukowo-badawczych, powstałych na
Uczelni od 1994 roku.

Kilka lat po tym, jak założono elektroniczną Bibliografię,
stworzono możliwość przeglądania jej w Internecie. Baza jest
dostępna ze strony internetowej BG http://www.bg.ae.katowi-
ce.pl. Aby przeglądać Bibliografię, należy w menu po lewej stro-
nie wybrać zakładkę BIBLIOGRAFIA oraz zalogować się jako
anonim. W tym celu trzeba klikać kolejno: wejście do bazy –
login – OK. Po wybraniu opcji „wyszukiwanie wg indeksów”,
Bibliografię można przeszukiwać według następujących kryteriów:
pracownicy danego Wydziału, pracownicy danego Zakładu, pra-
cownicy danej Katedry, publikacje danego Wydziału, publikacje
danego Zakładu, publikacje danej Katedry, nazwisko pracownika,
oznaczenie odpowiedzialności, rok publikacji, słowa kluczowe,
słowa z tytułu publikacji, tytuł czasopisma. Na rysunku 1 przed-
stawiono wynik wyszukiwania według nazwiska pracownika.

Rys. 1. Wynik wyszukiwania według nazwiska pracownika

1 NUKAT to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich, two-
rzony metodą współkatalogowania, dostępny pod adresem http://www.
nukat.edu.pl

2 Zarządzanie wiedzą w organizacji: technologiczne aspekty zarządzania wiedzą
o badaniach naukowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach: badania sta-
tutowe. Kier. tem. Jerzy Gołuchowski. Akademia Ekonomiczna im. K[arola] Ada-
mieckiego w Katowicach, Katedra Informatyki, Katowice 2001, s. 43.
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naukowców informuje Bibliotekę o swoich publikacjach. Można
stwierdzić, że czynią to ze świadomością, iż w ten sposób od-
noszą wiele korzyści. Nie dość, że mają okazję informować użyt-
kowników Bazy o własnych publikacjach, to sami nie muszą spi-
sywać list własnych publikacji, potrzebnych przy różnego rodza-
ju sprawozdaniach, okresowych ocenach ich pracy naukowej itd.
W niektórych uczelniach wyższych pracownicy naukowi zostali
zobligowani rozporządzeniem rektora do informowania biblio-
teki o swoich publikacjach. Być może takie rozporządzenie było-
by najbardziej skutecznym sposobem zmobilizowania naszej ka-
dry naukowej do stałej współpracy z BG. Brak formalnego zarzą-
dzenia, jak zauważają sami pracownicy naukowi, sprawia, że na-
ukowcy nie są w ogromnej większości skłonni do przekazywania
aktualnych danych o swym dorobku do OIN. „Wynika to przede
wszystkim z tego, że niezamieszczenie informacji o publikacji nie
pociąga za sobą żadnych dalszych konsekwencji”5 . Rozporządze-
nie rektora jawi się jako jedyny sposób zmobilizowania kadry
naukowej do stałej współpracy z Biblioteką. Póki co, to bibliote-
karze są bardziej zainteresowani pozyskaniem informacji o pu-
blikacjach i wprowadzeniem ich do Bazy6 .

Korzyści z kompletności Bibliografii

Zapewnienie kompletności Bibliografii umożliwiłoby wyko-
rzystywanie jej do różnych celów, m.in. przez samych pracowni-
ków naukowych (na potrzeby okresowej oceny prowadzonej przez
dziekana wydziału oraz oceny związanej z otrzymaniem kolej-
nych stopni i tytułów naukowych), katedry (w celu złożenia spra-
wozdania ze swej działalności), wydziały (dla opracowania spra-
wozdania na potrzeby ministerialne), Dział Badań Naukowych
(na potrzeby opracowania wniosków o dofinansowanie badań
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz tworze-
nia sprawozdań z realizacji tych badań), Dział Kadr (w celu opra-
cowania wniosków o nagrody, wyróżnienia, odznaczenia), Biuro
Programów i Współpracy Międzynarodowej InterRel (dla opra-
cowania raportów z prowadzonych badań międzynarodowych),
Dział Dydaktyki (w celu odpowiedzi na ankiety ministerialne),
Dział Promocji (w celu dostarczenia mediom informacji pozwa-
lających na promowanie Uczelni, np. poprzez jej uczestnictwo
w różnorodnych rankingach)7 . Istnienie kompletnej, wiarygod-
nej Bibliografii pozwoli na uniknięcie wykonywania tej samej pracy
przez wiele jednostek.

Obecny stan liczbowy Bibliografii

Dla czytających poniższe słowa zapewne najbardziej intere-
sująca jest informacja o liczbie rekordów dotyczących poszcze-
gólnych pracowników naukowych lub całych katedr. Umieszcze-
nie w artykule takich informacji nie miałoby jednak zbyt wielkiej
wartości informacyjnej, na co składają się dwie przyczyny. Po
pierwsze, rekordów w Bazie przybywa na co dzień, więc infor-
macja o liczbie publikacji danej osoby czy katedry byłaby aktual-
na tylko przez krótki okres. Po drugie, system PROWEB, w któ-
rym tworzona jest Bibliografia, nie daje możliwości prześledze-
nia historii pracy naukowców w poszczególnych katedrach. In-
formacje o pracowniku naukowym (takie, jak tytuł naukowy, staż
pracy, katedra, zakład, stanowisko, pełniona na AE funkcja) są
w Bazie corocznie aktualizowane. Jeśli ktoś pracował najpierw
w jednej katedrze, a potem w innej, to cały jego dorobek będzie

dłem informacji o publikacjach naukowych są sami ich twórcy3 .
Rzeczywiście, któż inny, jak nie autor wie najlepiej, co, gdzie
i kiedy opublikował? Dlatego przyczyn niekompletności Bazy
można upatrywać przede wszystkim w fakcie, że tylko nieliczni
pracownicy dostarczają do OIN swoje publikacje (pozostawiając
je na kilka dni, by personel Biblioteki miał możliwość wprowadze-
nia ich do Bazy) lub przynajmniej listę swoich prac, która dla bi-
bliotekarza może stanowić punkt wyjścia w poszukiwaniu w zbio-
rach BG określonych dzieł, a następnie zarejestrowania ich.

Pracownicy OIN czynią wiele starań, by na własną rękę zna-
leźć publikacje pracowników AE i umieścić ich opisy w Biblio-
grafii. Jednym ze sposobów jest korzystanie z faktu, że przy aktu-
alizacji zawartości gablot z nowościami zakupionymi przez Bi-
bliotekę można osobno wyeksponować książki napisane przez
naukowców AE i przy okazji zarejestrować je w Bazie. Pomocni-
czym źródłem informacji o publikacjach są ponadto:
– bibliografie załącznikowe do książek, artykułów, rozdziałów

i innych publikacji pracowników AE; autorzy cytując własne
prace – bądź te napisane przez kolegów z Uczelni – dają pra-
cownikom OIN możliwość sprawdzenia, czy cytowane przez
nich prace znalazły już swe odzwierciedlenie w Bazie,

– bazy Biblioteki Narodowej dostępne online (bibliografia Książ-
ki polskie, Bibliografia artykułów z czasopism polskich),

– internetowe spisy treści określonych czasopism, w których
naukowcy – jak wynika z obserwacji bibliotekarzy – często
zamieszczają publikacje,

– wykazy publikacji pracowników prezentowane na stronach
internetowych poszczególnych Katedr.
Niestety, penetrowanie wymienionych źródeł również nie

zapewnia kompletności Bazy. W OIN przyjęto zasadę tworzenia
opisów z autopsji, a nie wszystko, co pracownik opublikuje, tra-
fia do zbiorów BG. Jeśli więc bibliotekarz w którymś z powyż-
szych źródeł natrafił na nieopisane dotąd w Bibliografii dzieło,
a nie ma go w zasobach Biblioteki, nie może on uzyskać wszyst-
kich informacji niezbędnych do stworzenia pełnego i poprawne-
go rekordu. Opisy tworzone przez Bibliotekę Narodową zawie-
rają zbyt ogólne słowa kluczowe, bibliografie załącznikowe nie
podają informacji o cechach fizycznych książki, a wykazy publi-
kacji zamieszczane na stronach Katedr obejmują zwykle tylko kilka
minionych lat oraz niejednokrotnie zawierają błędy, np. niedo-
kładny tytuł publikacji, nieprecyzyjne numery stron, co dla bi-
bliotekarza oznacza konieczność detektywistycznych poszukiwań
i wyjaśnień. Zdarza się, że w celu rozwiania wątpliwości co do
danej publikacji, pracownik OIN konsultuje się z jej autorem.
Niestety, czasami naukowcy nie są w stanie podać potrzebnych
danych, ponieważ nie posiadają egzemplarza swej publikacji ani
nie odnotowali sobie wszystkich informacji o niej. Powstaje wów-
czas dylemat: czy wpisać do Bazy opis niepełny, z lukami infor-
macyjnymi? Kwestia ta jest dyskutowana w gronie pracowników
OIN. Być może przy takim rekordzie należy umieszczać informa-
cję, że nie został on stworzony z autopsji. Taka uwaga byłaby waż-
na, ponieważ – biorąc pod uwagę fakt, że wymienione wyżej źró-
dła informacji o publikacjach naukowców nie podają wszystkich
potrzebnych danych lub zawierają błędy – tylko za rekord utwo-
rzony z autopsji bibliotekarz może brać pełną odpowiedzialność.

Co można uczynić, by opisywana Baza stała się kompletną?
Jedynym sposobem jest pełna współpraca ze strony pracowni-
ków naukowych AE. Obecnie tylko wąskie grono spośród 4894

3 Ibid., s. 22.
4 Statystyka uczelni. http://www.ae.katowice.pl/betapl/kategoria/937/, dostęp

17 stycznia 2008.

5 Zarządzanie wiedzą w organizacji..., op. cit., s. 33.
6 Ibid.
7 Ibid., s. 21.
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czącym metamorfozom, a troska o jej udoskonalanie i komplet-
ność zawsze była i jest priorytetem dla jej twórców-pracowni-
ków Oddziału Informacji Naukowej. Dążenie do jej kompletno-
ści nie może pozostać wyłącznie w rękach bibliotekarzy. Wska-
zane jest podjęcie współpracy naukowców z Biblioteką w tym
zakresie. Za konkluzję i swoisty postulat do kadry naukowej oraz
do władz Uczelni niech posłużą słowa samych pracowników na-
ukowych, którzy kilka lat temu pisali: „Umieszczenie na uczel-
nianej liście informacji o publikacji powinno być traktowane jako
promocja pracownika przez Uczelnię, rodzaj jego wyróżnienia”9 .
„Celowe i konieczne wydaje się wprowadzenie zasady, że jedy-
nym uznanym przez władze Uczelni wykazem publikacji pracow-
nika jest wykaz pochodzący z centralnej bazy danych. Spowodo-
wałoby to, że jej zasilaniem zainteresowani byliby sami autorzy
publikacji, z jednoczesną redukcją pracochłonności przetwarza-
nia informacji o dorobku naukowym pracowników”10 .

Anna Piechota

przypisany aktualnej jednostce. Ponadto, niektóre katedry po-
wstały stosunkowo niedawno, inne zlikwidowano, zaś poszcze-
gólne katedry różnią się liczbą zatrudnianych w nich pracowni-
ków (od kilku do kilkudziesięciu), co rzutuje na liczbę publikacji
danej katedry. Biorąc to wszystko pod uwagę, czytelników zain-
teresowanych aktualną liczbą rekordów danej osoby czy katedry
zachęca się do samodzielnego przeszukania Bibliografii. Warto
natomiast poznać sumę rekordów widniejących w chwili obecnej
w Bazie. Po dziesięciu latach, jakie minęły od powstania Biblio-
grafii, liczy ona sobie 12 756 rekordów. Przypomnijmy, że liczba
słów kluczowych – zarówno haseł głównych, jak i odsyłaczy –
wynosi 80778 . Mając świadomość, że w większości przypadków
sami pracownicy OIN wyszukują publikacje naukowców, a oprócz
tego wykonują wiele innych codziennych obowiązków (by wy-
mienić tylko obsługę użytkowników, czy prowadzenie zajęć szko-
leniowych dla grup magistrantów), należy stwierdzić, że liczba ta
jest niebagatelna.

Podsumowując, bibliografia dorobku pracowników nauko-
wo-dydaktycznych AE na przestrzeni swej historii ulegała zna-

8 Dane liczbowe dotyczące rekordów i słów kluczowych pochodzą z 17 stycznia
2008 roku.

9 Zarządzanie wiedzą w organizacji..., op. cit., s. 36.
10 Ibid., s. 41.

Język słów kluczowych jako język in-
formacyjno-wyszukiwawczy w kata-
logu komputerowym PROLIB Biblio-
teki Głównej AE w Katowicach

Zasób leksykalny języka słów kluczowych tworzą wyra-
żenia wybrane z tytułu i tekstu klasyfikowanych książek, które
w sposób znaczący charakteryzują ich treść. Wszystkie sło-
wa kluczowe są ahierarhiczne, tzn. pozbawione relacji nad-
rzędności lub podrzędności. Rozbudowa słownika odbywa
się sukcesywnie, na podstawie wpływającej do Biblioteki li-
teratury.

Słowa kluczowe w wielu przypadkach stają się rozbudo-
wanymi wyrażeniami, ponieważ pojedynczym słowem nie
można dokładnie oddać treści opisywanego zagadnienia, np.
ekonomia instytucjonalna, zmiany organizacyjne, kultura
organizacyjna, partnerstwo publiczno-prywatne, bezpośred-
nie inwestycje zagraniczne, dynamiczne sieci obsługi klien-
tów, podatek dochodowy od osób fizycznych, przedsiębior-
stwo z udziałem podmiotów zagranicznych, przedsiębiorstwo
zorientowane marketingowo, spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, giełda papierów wartościowych.

W słowniku funkcjonuje grupa spolszczonych słów po-
chodzenia obcego. Za przykład mogą posłużyć:
– lobbing (lobbying),
– mobbing (mobbying),
– lizing (leasing),
– menedżer (manager),
– audyt (audit),

Język słów kluczowych jest jednym z dwóch, obok Uni-
wersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), stosowanych przez
Bibliotekę języków informacyjno-wyszukiwawczych. Jest
bardziej popularny wśród użytkowników niż UKD ze wzglę-
du na swoją prostotę. Formułując zapytanie wyszukiwawcze
użytkownik posługuje się precyzyjną terminologią przyjętą
w danej dziedzinie wiedzy w języku naturalnym. W przy-
padku UKD, operuje się symbolami cyfrowymi zawartymi
w Tablicach UKD.

SłowaSłowaSłowaSłowaSłowa
kluczowekluczowekluczowekluczowekluczowe
SłowaSłowaSłowaSłowaSłowa
kluczowekluczowekluczowekluczowekluczowe
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Skróty pozostają nierozwiązane, jeżeli oznaczają nazwy
programów i systemów komputerowych oraz języków pro-
gramowania, np. UNIX, LINUX, WINDOWS, SQL, HTML,
COBOL, a także, jeżeli są powszechnie używane w postaci
skrótu, np. VAT, NBP, przy czym stosuje się odsyłacz od
pełnej formy do skrótu, czyli Narodowy Bank Polski zob.
NBP, Curriculum Vitae zob. CV itd. Czytelnik ma możli-
wość dotarcia do literatury zarówno przez użycie skrótu, jak
i pełnej formy słowa kluczowego. Niektóre skróty uzupeł-
nia się rozwinięciem w nawiasie okrągłym, np. B2B(Busi-
ness to Business), ECR(Efficient Consumer Response),
ADR(Alternative Dispute Resolution). W indeksie słów klu-
czowych funkcjonuje pewna ilość skrótów, które nie są roz-
wiązane i nie mają odsyłaczy, w najbliższym czasie będą pod-
dane analizie i ewentualnej korekcie.

Duża grupa słów kluczowych zaczyna się od przedrost-
ka „eko”. Są to np. ekobilans, ekoefektywność, ekofundusz,
ekorozwój, ekoprodukt, ekostrategia, ekoturystyka, ekoza-
rządzanie. Niektóre z nich pisane są z kreską, czyli: eko-
etykietowanie, eko-kontroling, eko-marketing, eko-zarządza-
nie. Zdarza się, że w słowniku funkcjonują dwie równorzęd-
ne formy pisowni słów z przedrostkiem „eko”, jest to uwa-
runkowane formą użytą w literaturze przedmiotu. Można
zastanowić się nad ujednoliceniem pisowni tego typu wy-
rażeń.

Do określenia pewnych pojęć stosujemy zarówno licz-
bę pojedynczą, jak i mnogą, np. system decyzyjny, syste-
my decyzyjne, system wspomagania decyzji, systemy wspo-
magania decyzji, system emerytalny, systemy emerytalne,
w zależności od formy występującej w klasyfikowanej
książce.

Na określenie danego tematu stosowane są w literaturze
różne, synonimiczne pojęcia. W celu ujednolicenia słownika
stosujemy odsyłacz typu zob., np. polityka fiskalna zob. po-
lityka podatkowa, instytucje non-profit, instytucje niekomer-
cyjne zob. instytucje niedochodowe, konsulting, consulting
zob. doradztwo, industrializacja zob. uprzemysłowienie,
audit zob. audyt, kontrakty futures zob. kontrakty termino-
we, przy czym staramy się przyjąć jako obowiązującą polską
formę danego wyrażenia. Tak było w przypadku słowa con-
sulting. Najpierw pojawiło się w naszym indeksie w wersji
oryginalnej, po jakimś czasie uległo spolszczeniu na konsul-
ting, a obecnie używane jest tłumaczenie tego słowa, czyli
doradztwo. Poprawność słów kluczowych używanych do kla-
syfikacji zbiorów bibliotecznych weryfikowana jest na pod-
stawie leksykonów i słowników językowych oraz konsulta-
cji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

Zofia Pokusińska

– faktoring (factoring),
– franczyzing (franchising),
– franczyza (franchise).

Słowa pochodzenia obcego niemające polskich odpo-
wiedników stosowane są w wersji oryginalnej, np.:
– outplacement (w literaturze przedmiotu proponuje się

polskie tłumaczenie na zwolnienia monitorowane; dwu-
tygodnik „Personel” ogłosił w 1999 roku konkurs na od-
powiedniki polskie nazw angielskich; w przypadku sło-
wa outplacement jedną z propozycji była właśnie nazwa
zwolnienia monitorowane, można jednak mieć wątpli-
wości, czy termin ten oddaje w pełni istotę omawianego
pojęcia; w literaturze spotkać można jeszcze inne propo-
zycje tłumaczenia tego słowa, np. zwalnianie w białych
rękawiczkach, cywilizowane zwalnianie pracowników,
wypowiedzenia ze znieczuleniem),

– branding (budowanie marki, tworzenie marki),
– feedback (informacja zwrotna, reakcja, sprzężenie zwrot-

ne),
– forfaiting (metoda finansowania handlu zagranicznego),
– outsourcing (korzystanie z zasobów zewnętrznych przy

realizacji pewnych funkcji organizacji),
– merchandising (planowanie i organizacja zbytu wraz

z promocją w pomieszczeniu sklepowym),
– public relations (promocja firmy mająca na celu upo-

wszechnienie pozytywnego obrazu tej firmy w środowi-
sku zewnętrznym),

– monitoring (stała obserwacja danego zjawiska bądź za-
chodzących procesów),

– benchmarking (termin z zarządzania oznaczający twór-
cze naśladowanie najlepszych praktyk najlepszych przed-
siębiorstw).

Wiele pojęć związanych jest z Unią Europejską i współ-
pracą międzynarodową, np. globalizacja, euroregiony,
współpraca transgraniczna, fundusze strukturalne, integra-
cja europejska, euro, europejska przestrzeń gospodarcza, do-
kumenty akcesyjne, Europejski Trybunał Praw Człowieka,
Rada Europy, Parlament Europejski, Europejska Unia Wa-
lutowa, Jednolity Rynek Europejski, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Fundusz Poręczeń Unijnych, Euro-
pejski Bank Inwestycyjny, Europejska Karta Społeczna, eu-
ropejskie prawo wspólnotowe.

W związku z szybkim rozwojem informatyzacji i kom-
puteryzacji oraz zastosowaniem Internetu we wszystkich nie-
omal dziedzinach życia, nastąpiła ekspansja wyrażeń z przed-
rostkiem „e”, takich jak: e-biznes, e-handel, e-marketing,
e-praca, e-negocjacje. W naszym indeksie występuje tylko
e-biznes i e-gospodarka, ale jako forma „nie używaj” z od-
syłaczem do biznes elektroniczny i gospodarka elektro-
niczna.
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28.02.2008 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Piotrowi
Ptakowi,

– wybór członków Wydziałowej Komisji Wyborczej,
– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji

doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony
rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wilk,

Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Major-
czyka; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Hen-
ryk Brandenburg,

– zamknięcie przewodów doktorskich:
– mgr Gabrieli Suski-Borek,
– mgr. Augustyna Kubika,
– mgr. Stanisława Malca,
– mgr Anny Radzikowskiej,

– sprawy osobowe.

24.01.2008 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– wybór kandydata do Komisji Badań na rzecz Rozwo-

ju Nauki i Zespołu Odwoławczego,
– uchwała w sprawie uruchomienia studiów podyplo-

mowych na temat: Innowacyjne systemy sprzedaży
i marketing,

– uchwała w sprawie uruchomienia studiów podyplo-
mowych na temat: Zarządzanie bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy,
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– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji dok-
torskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozpra-
wy doktorskiej mgr Agnieszki Sobol,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Michaliszyn-
-Gabryś; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Elż-
bieta Lorek,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Danuty Kiery-Sło-
mian; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Graży-
na Musiał,

– zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Kubita.

– zatwierdzenie siatek godzin i punktów ECTS na studiach
niestacjonarnych drugiego stopnia, na kierunku: między-
narodowe stosunki gospodarcze, specjalność: biznes mię-
dzynarodowy,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji dok-
torskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozpra-
wy doktorskiej mgr inż. Kamili Bartuś,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Kariny Bedrunki;
proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Malik,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Wąso-
wicza; proponowany promotor: prof. dr hab. Dorota
Kotlorz.

27.03.2008 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– zatwierdzenie siatki godzin i punktów ECTS na stu-

diach stacjonarnych pierwszego stopnia, na kierun-
ku: międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjal-
ność: biznes międzynarodowy,

– zatwierdzenie siatki godzin i punktów ECTS na stu-
diach stacjonarnych drugiego stopnia, na kierunku:
międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność:
biznes międzynarodowy,

– zatwierdzenie siatek godzin i punktów ECTS na stu-
diach niestacjonarnych pierwszego stopnia, na kie-
runku: międzynarodowe stosunki gospodarcze, spe-
cjalność: biznes międzynarodowy,

24.04.2008 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Barbarze
Łagan,

– sprawozdanie komisji w sprawie nadania dr. hab. Sta-
nisławowi Swadźbie tytułu profesora nauk ekonomicz-
nych,

– zatwierdzenie siatki godzin przedmiotów specjalno-
ściowych na studiach niestacjonarnych drugiego stop-

nia na kierunku: ekonomia, specjalność: zarządzanie pro-
jektami lokalnymi i regionalnymi,

– uchwała w sprawie zasad organizacji seminariów dyplo-
mowych na Wydziale Ekonomii,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Marcina Barona;
proponowany promotor: prof. AE dr hab. Florian Kuź-
nik,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Macieja Pi-
chura; proponowany promotor: prof. dr hab. Włodzi-
mierz Szkutnik.
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– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Renaty Dębeckiej;
proponowany promotor: prof. AE dr hab. Elżbieta Lo-
rek,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Mrów-
ki; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Teresa
Kraśnicka.

29.05.2008 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji

doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony
rozprawy doktorskiej mgr inż. Kariny Bedrunki,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Jana Acedań-
skiego; proponowany promotor: prof. dr hab. Wło-
dzimierz Szkutnik,
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17.04.2008 roku Rada Wydziału Finansów i Ubez-
pieczen zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był
następujący:
– sprawozdanie komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Mariu-
szowi Rosnowskiemu,

– sprawozdanie z posiedzenia zespołu powołanego w ce-
lu przygotowania wniosków dotyczących czynności
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk eko-
nomicznych dr hab. Halinie Buk – głosowanie nad
wnioskiem o powołanie recenzentów,

– powołanie zespołu w celu przygotowania wniosków,
dotyczących czynności w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Tere-
sie Famulskiej,

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziało-
wej Komisji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony
Rozprawy Doktorskiej mgr Zofii Majewskiej (Palicy),

– powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziało-
wej Komisji ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony
Rozprawy Doktorskiej mgr Agnieszki Janety (Bartkie-
wicz),

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskie-
go mgr Anny Figny; proponowany promotor: prof. Joan-
na Żabińska,

– podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Wydzia-
łowej Komisji Wyborczej i liczebności Kolegium Elekto-
rów,

– sprawy osobowe.

21.02.2006 roku Rada Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był
następujący:
– sprawozdanie komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Janowi
Konowalczukowi,

– sprawozdanie z posiedzenia zespołu powołanego w ce-
lu przygotowania wniosków dotyczących czynności
przewodu habilitacyjnego dr. Józefa Pfaffa – głoso-
wanie nad wnioskiem o powołanie recenzentów,

– powołanie zespołu w celu przygotowania wniosków
dotyczących czynności w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Hali-
nie Buk,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskie-
go mgr inż. Anety Cieśli; proponowany promotor: prof.
Halina Zadora,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskie-
go mgr Aleksandry Szewieczek; proponowany promo-
tor: prof. Anna Kostur,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskie-
go mgr Danuty Kozłowskiej-Makóś; proponowany pro-
motor: prof. Gabriela Łukasik,

– rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu doktorskie-
go mgr. Tomasza Bernhadra; proponowany promotor:
prof. Joanna Żabińska,

– podjecie uchwały w sprawie zmian w programach stu-
diów.
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28.02.2008 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie Wydziałowej Komisji dla przygotowa-

nia wniosku dotyczącego czynności przewodu habili-
tacyjnego dr inż. Anny Michny,

– powołanie Wydziałowej Komisji dla przygotowania
wniosku dotyczącego czynności przewodu habilita-
cyjnego dr. inż. Andrzeja Grzybowskiego,

– powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji
ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy

– uchwała w sprawie określenia trybu wyborów członków
Wydziałowej Komisji Wyborczej,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia kierun-
ku studiów Logistyka (studia II stopnia) na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych, na Wydziale Zarządzania
od roku akademickiego 2009/2010,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia kierun-
ku studiów podyplomowych „Zarządzanie spółką prawa
handlowego ochrony zdrowia”,

– modyfikacja planu studiów na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w związku z rozporządzeniem MNiSzW
z 12.07.2007 r. (uchwała RWZ nr 28/2006/2007
z 31.05.2007),

– projekt uchwały w sprawie praktyk studenckich na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Za-
rządzania,

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

24.01.2008 roku Rada Wydziału Zarządzania ze-
brała się na posiedzeniu, którego porządek był następu-
jący:
– sprawozdanie Wydziałowej Komisji dla przygotowa-

nia wniosku dotyczącego czynności przewodu habili-
tacyjnego dr inż. Anny Michny,

– wnioski w sprawie przedłużenia terminu przedstawie-
nia recenzji rozprawy habilitacyjnej i dorobku nauko-
wego w przewodzie habilitacyjnym dr. Sławomira
Smyczka,

– zgłoszenie kandydatury do Komisji Badań na Rzecz
Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego Rady Na-
uki,

– nowelizacja uchwały nr 40/2005/2006 w sprawie przy-
znawania nagród za wyróżniające się rozprawy habi-
litacyjne i doktorskie,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania nagro-
dy Prezesa Rady Ministrów,

Doktorskiej mgr Agaty Jakubowskiej; promotor: prof.
AE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska,

– wybór członków Wydziałowej Komisji Wyborczej,
– nowelizacja uchwały w sprawie trybu przeprowadzania

wybranych czynności w przewodach doktorskich,
– uchwała w sprawie zasad i trybu uruchomienia kierunku

studiów Logistyka od roku akademickiego 2008/2009
na Wydziale Zarządzania,

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

– uchwała w sprawie przyjęcia planu studiów na kierunku
Logistyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
II stopnia na Wydziale Zarządzania,

– uchwała w sprawie przyjęcia planu studiów na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale
Zarządzania,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia nowej
specjalności pn. Inżynieria wiedzy na kierunku studiów
Informatyka i ekonometria na studiach stacjonarnych
I stopnia,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia kierun-
ku studiów podyplomowych pn. Elektroniczna admini-
stracja publiczna – rządowa i samorządowa w teorii i prak-
tyce (Katedra Inżynierii Wiedzy przy współudziale Okrę-
gowej Izby Obrachunkowej w Katowicach),

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

27.03.2008 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie wszczę-

cia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych dr. hab. Eugeniuszowi Gatnarowi,
profesorowi nadzwyczajnemu AE w Katowicach,

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie do-
puszczenia dr. Sławomira Smyczka do kolokwium ha-
bilitacyjnego i wyznaczenia jego terminu,

– powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji
ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy
Doktorskiej mgr Joanny Strzelczyk-Łuckiej nt. Profil
absolwenta uczelni ekonomicznej w kontekście ocze-
kiwań polskiego rynku pracy; promotor: prof. zw.
dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec,

– powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przy-
jęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktor-
skiej mgr. Piotra Pinoczka nt. Zmiany innowacyjno-
ści małych i średnich przedsiębiorstw na Śląsku a roz-
wój regionu; promotor: prof. AE dr hab. Jan Pyka,
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15.05.2008 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. wszczęcia

postępowania o nadanie tytułu profesora nauk eko-
nomicznych dr. hab. Eugeniuszowi Gatnarowi, pro-
fesorowi nadzwyczajnemu AE w Katowicach,

– powołanie Wydziałowej Komisji ds. wniosku Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
(Wydział Zarządzania i Informatyki) w sprawie wsz-
częcia postępowania o nadanie tytułu naukowego
profesora nauk ekonomicznych dr. hab. inż. Ryszar-
dowi Barcikowi, profesorowi nadzwyczajnemu ATH
w Bielsku-Białej,

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie do-
puszczenia dr. Adama Samborskiego, adiunkta w Ka-
tedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, do kolokwium
habilitacyjnego i wyznaczenia jego terminu,

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji dla przygotowa-
nia wniosku dotyczących czynności przewodu habili-
tacyjnego dr. inż. Andrzeja Grzybowskiego (Politech-
nika Częstochowska),

– autopoprawka do uchwały w sprawie przyjęcia planu stu-
diów na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodar-
cze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stop-
nia na Wydziale Zarządzania,

– organizacja roku akademickiego 2008/2009:
a) zatwierdzenie listy promotorów prac licencjackich

i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych,

b) zatwierdzenie listy adiunktów i starszych wykładow-
ców upoważnionych do prowadzenia wykładów
i przeprowadzania egzaminów na studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych,

c) zmiany w programach studiów na studiach stacjonar-
nych,

d) wprowadzenie nowego druku pn. „Ocena pracy
dyplomowej”,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia nowej
specjalności pn. Zarządzanie kulturą, sztuką i turystyką
kulturową na kierunku Zarządzanie na studiach stacjo-
narnych II stopnia,

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

17.04.2008 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
– sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie do-

puszczenia dr. Sławomira Smyczka do kolokwium
habilitacyjnego i wyznaczenia jego terminu,

– powołanie Wydziałowej Komisji dla przygotowania
wniosku dotyczącego czynności przewodu habilita-
cyjnego dr Małgorzaty Pańkowskiej,

– sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad
rozprawą doktorską mgr. Mariusza Kubusa; promo-
tor: prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar,

– powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji
ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy
Doktorskiej mgr inż. Anny Sroczyńskiej-Baron nt. Za-
stosowanie teorii gier w podejmowaniu decyzji inwe-
stycyjnych na giełdzie papierów wartościowych; pro-
motor: prof. AE dr hab. Piotr Chrzan,

– powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji
ds. Przyjęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy
Doktorskiej mgr Joanny Żukowskiej nt. Funkcje mo-
nitoringu w organizacji wirtualnej; promotor: prof.
zw. dr hab. Jerzy Rokita,

– sprawozdanie Wydziałowej Komisji dla przygotowania
wniosku dotyczącego czynności przewodu habilitacyjne-
go dr Małgorzaty Pańkowskiej,

– otwarcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty de Ines;
proponowany promotor: prof. AE dr hab. Ewa Zeman-
-Miszewska,

– zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia nowej
specjalności kształcenia pn. Inżynieria systemów infor-
matycznych zarządzania na kierunku informatyka i eko-
nometria na Wydziale Zarządzania,

– organizacja roku akademickiego 2008/2009,
– reaktywacja specjalności Informatyka w zarządzaniu

i marketingu na studiach niestacjonarnych II stopnia
w Bielskim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym,

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

Dr hab. Sławomir Smyczek: Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych.

Dr hab. Adam Samborski: Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisję papierów wartościowych – diagnoza uwarunko-
wań i zależności.

ProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesury

Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty

WYDZIAŁ EKONOMII

Dr Barbara Łagan: Znaczenie pomocy ekonomicznej Unii Europejskiej dla gospodarki Polski ze szczególnym uwzględnie-
niem programu PHARE.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Dr Piotr Ptak: Ekonomiczna rola państwa w teorii Miltona Friedmana a polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych.
Promotor: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta.

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ

Dr Jan Konowalczuk: Szacowanie wartości nieruchomości przedsiębiorstw metodami dochodowymi.
Promotor: prof. AE dr hab. Henryk Walica.

Dr Mariusz Rosnowski: Zastosowanie metod opcyjnych do oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Promotor: prof. dr hab. Halina Henzel.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Dr Mariusz Kubus: Zastosowanie minimalnych drzew logicznych do konstrukcji reguł klasyfikacji obiektów społeczno-
-ekonomicznych.
Promotor: prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Dr inż. Bartłomiej Jabłoński: Koncepcja, konstrukcja i zastosowanie wielowymiarowego modelu finansów przedsiębiorstw
produkcyjnych.
Promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Mika.

Dr Alina Warzecha-Wocka: Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej na przykładzie małych przedsię-
biorstw budowlanych.
Promotor: prof. AE dr hab. Maciej Miszewski.

Dr Joanna Żukowska: Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej.
Promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita.
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Zarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektoraZarządzenia rektora

Z dnia 20 grudnia 2007 roku (nr 69/07) w sprawie powo-
łania Komisji ds. oceny przydatności oraz wyceny mienia.

Z dnia 20 grudnia 2007 roku (nr 70/07) zmieniające zarzą-
dzenie nr 30/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie dodatko-
wych wynagrodzeń nauczycieli akademickich w roku akade-
mickim 2007/2008.

Z dnia 7 stycznia 2008 roku (nr 1/08) zmieniające zarzą-
dzenie nr 5/04 z dnia 04 lutego 2004 roku w sprawie wprowa-
dzenia w Uczelni „Instrukcji oceny ryzyka zawodowego” i po-
wołanie Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego.

Z dnia 7 stycznia 2008 roku (nr 2/08) w sprawie wprowa-
dzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków Aka-
demii Ekonomicznej, ul. Adamieckiego 7 i Koszarowa 6, 6a”.

Z dnia 11 lutego 2008 roku (nr 3/08) w sprawie wprowa-
dzenia opłaty za egzaminy poprawkowe na studiach podyplo-
mowych.

Z dnia 11 lutego 2008 roku (nr 4/08) w sprawie powoła-
nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki
2008/2009.

Z dnia 14 lutego 2008 roku (nr 5/08) w sprawie wprowa-
dzenia „Regulaminu okresowego oceniania pracowników Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach”.

Z dnia 14 lutego 2008 roku (nr 6/08) w sprawie opłat za
usługi edukacyjne wnoszone przez studentów cudzoziemców.

Z dnia 14 lutego 2008 roku (nr 7/08) w sprawie przyjmo-
wania i uczestniczenia cudzoziemców w kształceniu krótkoter-
minowym.

Z dnia 18 lutego 2008 roku (nr 8/08) w sprawie określenia
wzoru świadectwa ukończenia studiów doktoranckich.

Z dnia 18 lutego 2008 (nr 9/08) w sprawie sposobu rozli-
czania godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich.

Z dnia 18 lutego 2008 roku (nr 10/08) w sprawie utworze-
nia Studiów Podyplomowych:
– Edukacja administracyjna,
– Informatyka w biznesie,
– Innowacyjne systemy sprzedaży i marketing,
– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Z dnia 18 marca 2008 roku (nr 11/08) w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników niebę-
dących nauczycielami akademickimi.

Z dnia 18 marca 2008 roku (nr 12/08) w sprawie przepro-
wadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu będącego na stanie
formacji Obrony Cywilnej.

Z dnia 18 marca 2008 roku (nr 13/08) w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej.

Z dnia 20 marca 2008 roku (nr 14/08) zmieniające „Regu-
lamin ustalania przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów”, wprowadzony zarządzeniem 44/07
z dnia 5.09.2007 z późniejszymi zmianami.

Z dnia 28 marca 2008 roku (nr 15/08) zmieniająca zarzą-
dzenie nr 11/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie powołania
Komisji ds. bhp.

Z dnia 17 kwietnia 2008 roku (nr 16/08) w sprawie powo-
łania Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w roku aka-
demickim 2008/2009.

Z dnia 25 kwietnia 2008 roku (nr 17/08) w sprawie wy-
znaczenia 2 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy.

Z dnia 13 maja 2008 roku (nr 18/08) w sprawie zmiany
niektórych postanowień „Regulaminu Gospodarowania Środ-
kami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.

Z dnia 13 maja 2008 roku (nr 19/08) w sprawie wysokości
opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na
studia w roku akademickim 2008/2009.

Z dnia 19 maja 2008 roku (nr 20/08) w sprawie ustalenia
wysokości stawek honorariów autorskich.

Z dnia 2 czerwca 2008 roku (nr 21/08) w sprawie powoła-
nia elektronicznego protokołu zaliczenia przedmiotu.
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Umysł ludzki jest najdoskonalszą, inteligentną i uczącą
się wirtualną organizacją informacyjną stworzoną przez na-
turę. Z tych powodów może być przydatnym i bardziej świa-
domie niż dotąd wykorzystywanym wzorcem dla innych
organizacji informacyjnych, wykazujących zdolności pozy-
skiwania, kodowania, przetwarzania, gromadzenia, uczenia
się i upowszechniania informacji. Nauka na razie rzadko
posługuje się tym wzorcem, pomimo że korzyści teoretycz-
ne i praktyczne mogłyby być znaczące. Próbę taką i wyzwa-
nie podjęła autorka książki. Tworzą ją dwa zwięzłe wykła-
dy. Pierwszy opisuje koncepcję umysłu ludzkiego jako orga-
nizacji informacyjnej i buduje jego model oparty na podsta-
wowych funkcjach poznawczych i integracyjnych umysłu.
Drugi dowodzi, że model ten może być odwzorowywany
lub obecny w różnych organizacjach. Wyjaśnia, w jaki spo-
sób przejawia się w organizacjach informacyjnych, najczę-
ściej w ich strukturach nieformalnych i podejmowanych
rolach organizacyjnych.

Praca powstała z zamiarem podtrzymania i wzbogace-
nia dyskusji nad organizacjami wirtualnymi, inteligentnymi
i uczącymi się w środowisku ekonomistów i specjalistów
innych dziedzin wiedzy.

Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006

Danuta Kempny
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możliwe formy indywidualnego i zbiorowego inwestowania
w papiery wartościowe oraz inwestycje w wybrane aktywa nie-
finansowe, w tym zwłaszcza w nieruchomości, dzieła sztuki i zło-
to. Skoncentrowano się przy tym na przedstawieniu sposobu
dostępu do tych instrumentów, ich zalet i wad z punktu widze-
nia oszczędzającego oraz aktualnych tendencji na rynkach do-
konujących obrotu nimi. Tę część zamyka opracowanie, w któ-
rym dokonano porównania opisanych wcześniej instrumentów
lokowania oszczędności pod kątem ich dochodowości, płyn-
ności i bezpieczeństwa.

Prezentowana książka powstała w ramach nowej inicjaty-
wy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, której celem jest
umożliwienie młodym, wyróżniającym się naukowcom (studen-
tom, absolwentom uczelni wyższych i doktorantom) wzięcia
udziału, wspólnie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi,
w projekcie, którego efektem jest publikacja poświęcona istot-
nym problemom gospodarczym.

Jako temat pierwszego projektu wybrano „Oszczędzanie
i inwestowanie indywidualne w Polsce”. Wybór ten nie był przy-
padkowy, jako że jest to problematyka niezwykle istotna za-
równo z makro-, jak i mikroekonomicznego punktu widzenia,
a zarazem rzadko przedstawiana w sposób kompleksowy w li-
teraturze fachowej. Prezentowany zbiór opracowań został po-
myślany tak, by Czytelnik miał możliwość spojrzenia na pro-
blematykę oszczędzania i inwestowania z różnych punktów
widzenia: teoretycznego i praktycznego, makro- i mikroeko-
nomicznego, całościowego i dotyczącego wybranych instrumen-
tów oszczędzania. Z wymienionych względów książka wycho-
dzi naprzeciw zapotrzebowaniu wszystkich Czytelników, któ-
rzy poszukują opracowania przedstawiającego, w skondenso-
wanej formie, procesy oszczędzani i inwestowania, w tym
w szczególności różne instrumenty oszczędzania.

Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej
z nich przedstawiono istotę procesu oszczędzania i inwestowa-
nia, jego znaczenie dla gospodarki, sposoby pomiaru oszczęd-
ności i czynniki kształtujące ich poziom, a także motywy i cele
oszczędzania. Dokonano w niej także przeglądu teorii zmierza-
jących do wyjaśnienia procesów oszczędzania i konsumpcji.
Uwzględniając rosnące znaczenie czynników pozaekonomicz-
nych w procesach dokonywania wyboru przez oszczędzających,
przeanalizowano wpływ wizerunku instytucji finansowych na
zachowania nabywców usług finansowych oraz podejmowane
przez nich decyzje dotyczące lokowania nadwyżek finansowych.
Zarysowano w niej także zmiany w postawach gospodarstw
domowych odnośnie do oszczędzania, czynniki kształtujące
poziom oszczędności w Polsce dziś i w przyszłości oraz zmiany
zachodzące w strukturze oszczędności. W drugiej części scha-
rakteryzowano najczęściej wybierane przez oszczędzających
instrumenty lokowania wolnych środków pieniężnych: trady-
cyjne lokaty bankowe i nowoczesne produkty depozytowe ofe-
rowane przez banki i instytucje parabankowe, produkty oszczęd-
nościowe oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń na życie,

Oszczędzanie i inwestowanieOszczędzanie i inwestowanieOszczędzanie i inwestowanieOszczędzanie i inwestowanieOszczędzanie i inwestowanie
indywidualne w Polsceindywidualne w Polsceindywidualne w Polsceindywidualne w Polsceindywidualne w Polsce
Oszczędzanie i inwestowanieOszczędzanie i inwestowanieOszczędzanie i inwestowanieOszczędzanie i inwestowanieOszczędzanie i inwestowanie
indywidualne w Polsceindywidualne w Polsceindywidualne w Polsceindywidualne w Polsceindywidualne w Polsce

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Oddział w Katowicach, Katowice 2007

Praca zbiorowa pod red. naukową
Janiny Harasim
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dowemu im. Ossolińskich za publikację „Wrocławskie śro-
dowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005”.
Następnie zaproszeni goście, wystawcy oraz dziennikarze
wzięli udział w Inauguracyjnym Spotkaniu Towarzyskim.

Wrocławskie Targi Książki nie tylko umożliwiają pro-
mocję, sprzedaż książek i zapoznanie się z ofertą renomo-
wanych wydawnictw, ale także są okazją do uczestnictwa
w ciekawych spotkaniach, prezentacjach i wykładach. Za-
proszeni goście i wydawcy mogli na przykład uczestniczyć
w dyskusji na temat ochrony wydawców i autorów publi-
kacji naukowych i akademickich, wysłuchać referatu po-
święconego licencjonowaniu użytku wtórnego (korzysta-
nie z utworów – aspekty prawne) lub wykładu o plagiacie

12-14 marca 2008 r. nasze Wydawnictwo wzięło udział
w XIV Wrocławskich Targach Książki Naukowej, które po
raz drugi odbywały się w nowoczesnym budynku Centrum
Naukowo-Badawczego Politechniki Wrocławskiej. W te-
gorocznych Targach uczestniczyły 62 wydawnictwa: uczel-
niane, naukowe i popularnonaukowe.

Oficjalne otwarcie Targów połączono z ogłoszeniem
wyników konkursu „Na Najtrafniejszą Szatę Edytorską
Książki Naukowej”. Nagrodę główną – Puchar Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego – przyznano Zakładowi Naro-

 Targi Książki Targi Książki Targi Książki Targi Książki Targi Książki
NaukowejNaukowejNaukowejNaukowejNaukowej

Wrocław 2008Wrocław 2008Wrocław 2008Wrocław 2008Wrocław 2008
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Jak co roku wydawcy mogli uczestniczyć w Wieczorze
Wydawców, który odbył się 12 marca w Muzeum Narodo-
wym we Wrocławiu. Wieczór uświetniła swym występem
grupa teatralna „Jesteśmy” pod kierunkiem Krystyny
Paraszkiewicz-Pater. Po przedstawieniu wydawcy mieli moż-
liwość podziwiania malarstwa Leona Tarasewicza. Prowa-
dzono także rozmowy towarzyskie, nierzadko na temat
pracy w wydawnictwach.

Tegoroczne Targi były wyjątkowe dla naszego Wydaw-
nictwa, ponieważ w konkursie na „Najtrafniejszą Szatę Edy-
torską Książki Naukowej” przyznano nam wyróżnienie za
książkę pt. „Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.)”
pod redakcją Zdzisława Janeczka – opracowanie graficzne
i projekt okładki Marcin Strzelczyk. Po raz kolejny (gdyż
to nie pierwsze wyróżnienie i nagroda) wysoko oceniono
jedną z naszych książek pod względem szaty edytorskiej,
układu typograficznego, ilustracji i okładki, co jest nieza-
przeczalnym świadectwem wysokiej pozycji, jaką zajmuje-w działalności wydawniczej. Zainteresowani czytelnicy

mogli się także spotkać z autorami, takimi jak: prof. Ernest
Niemczyk (autor książki pt. „Cztery żywioły w architektu-
rze”), Bogusław Czechowicz (który podpisywał książkę
„Sukcesorzy śląskich Piastów. W trzechsetlecie śmierci ostat-
niej z rodu (1707-2007)”) czy Romuald M. Łuczyński (pro-
mujący książkę pt. „Rezydencje magnackie w Kotlinie
Jeleniogórskiej w XIX”).
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my wśród wydawnictw naukowych oraz dowodem na to, że
jesteśmy doceniani i zauważani na rynku wydawniczym.

Wrocławskie Targi za każdym razem spotykają się z ży-
wym zainteresowaniem wystawców, czytelników i mediów.
Wydarzenia kulturalne o takim charakterze są jedną z wie-
lu skutecznych metod promowania publikowanych przez
nas prac, dlatego też nasze Wydawnictwo każdego roku
uczestniczy w tej prestiżowej imprezie, co przynosi wiele
korzyści, wśród których można wymienić ogromne zainte-
resowanie naszymi publikacjami, liczne oferty współpracy,
wiele sprzedanych i zamówionych książek.

Każde targi książki to doskonała reklama wydawnic-
twa, a przede wszystkim uczelni i myślę, że nikogo nie trze-
ba przekonywać o konieczności i obowiązku naszego co-
rocznego w nich uczestnictwa.

Karolina Koluch
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Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energetycz-
nego w Europie i Polsce. Jan Pyka (red.). ISBN
978-83-7246-990-8, s. 162, cena 22,50 zł, praca
naukowa.

Niniejsza publikacja na temat szans oraz za-
grożeń dla polskiej energetyki zawiera dziewięć
artykułów. Podjęto w nich rozważania m.in. na
temat outsourcingu – jako narzędzia redukcji
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, rela-
cji z mediami jako niezbędnego elementu budo-
wy wizerunku firmy należącej do branży energe-
tycznej, modelu tworzenia konkurencyjności wy-
twórców energii elektrycznej, stanu i perspektywy

produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce w świetle wystę-
pujących uwarunkowań i wyników restrukturyzacji sektora, nowych możliwo-
ści zawierania transakcji w hurtowym segmencie zliberalizowanego rynku
energii elektrycznej i wiele innych.

Wartość przedsiębiorstwa inwestującego.
Halina Henzel (red.). ISBN 978-83-7246-847-5,
s. 168, cena 22 zł, praca naukowa.

Niniejsze opracowanie składa się z pięciu
obszernych rozdziałów. W pierwszym zwrócono
uwagę na znaczenie formułowania strategii i po-
lityki inwestycyjnej w przedsiębiorstwie jako tych
elementów, które mają fundamentalne znacze-
nie dla rozwoju całego przedsiębiorstwa,
a zwłaszcza kreowania jego wartości. W kolej-
nych opisano metody służące pomiarowi warto-
ści przedsiębiorstwa. Skupiono się na miernikach
wartości przedsiębiorstwa oraz jego wartości bi-

lansowej. W kolejnym rozdziale skupiono uwagę na zagadnieniu restruktury-
zacji przedsiębiorstw jako specyficznej formy inwestowania. W ostatnim roz-
dziale odniesiono się do możliwości wykorzystania rachunku opcyjnego w sza-
cowaniu wartości przedsiębiorstwa inwestującego.

Polska polityka energetyczna w warunkach
integracji z Unią Europejską. Elżbieta Lorek.
ISBN 978-83-7246-974-8, s. 208, cena 29 zł, pra-
ca naukowa.

W publikacji przedstawiono problemy zwią-
zane z rozwojem zrównoważonej energetyki
w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym
w świetle obowiązujących uregulowań prawno-
-ekonomicznych oraz przedsięwzięć międzyna-
rodowych i europejskich. Publikacja składa się
z ośmiu rozdziałów. W pierwszym przedstawio-
no problematykę wykorzystania zasobów surow-
ców energetycznych w układzie dynamicznym

w skali globalnej, europejskiej i krajowej. W drugim dokonano oceny wdraża-
nia zrównoważonego rozwoju w sektorze elektroenergetycznym. W trzecim
rozdziale opisano zagadnienie ekoefektywności gospodarki i czynników wpły-
wających na jej poziom. W czwartym skoncentrowano się na wdrażaniu zrów-
noważonego rozwoju w polskim sektorze elektroenergetycznym, a w piątym
na rozwoju europejskiego o krajowego rynku energii odnawialnej. Kolejne
rozdziały dotyczą zintegrowanej polityki produktowej oraz zintegrowanych
pozwoleń. W ostatnim rozdziale omówiono zagadnienie handlu emisjami jako
instrumentu polityki ekologicznej i klimatycznej.

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
finansowa zakładu ubezpieczeń. Zbiór zadań.
Zbigniew Messner (red.). ISBN 978-83-7246-855-0,
s. 144, cena 11,50 zł, podręcznik.

Zbiór zadań z zakresu rachunkowości i spra-
wozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
jest przeznaczony do wykorzystania w ramach
ćwiczeń z przedmiotów związanych z rachunko-
wością ubezpieczeniową na różnych kierunkach
studiów. Zakres problemowy zbioru został dosto-
sowany do obowiązującego programu naucza-
nia. Przy opracowywaniu zbioru wykorzystano
dostępną literaturę z obszaru rachunkowości i fi-

nansów zakładów ubezpieczeń. Struktura zbioru oraz stopień szczegółowo-
ści wybranych problemów zostały dostosowane do procesu dydaktycznego
przedmiotów z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej, w ramach zróżni-
cowanej ilości godzin wykładów i ćwiczeń.

Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistycz-
ne XVIII i XIX wieku. Urszula Zagóra-Jonszta
(red.). ISBN 978-83-7246-926-7, s. 104, cena
11,50 zł, praca naukowa.

Celem badań opracowania jest analiza do-
robku polskich fizjokratów pokazana na tle eko-
nomicznych, społecznych, a nade wszystko poli-
tycznych zmian drugiej połowy XVIII i początków
XIX wieku. W pracy skupiono się na takich kwe-
stiach jak: tło społeczno-ekonomiczno-polityczne
epoki, charakterystyka francuskiego fizjokratyzmu,
dokonania polskiego fizjokratyzmu z uwzględnie-
niem jego specyfiki, dorobek pozostałych eko-

nomistów, których idee nie mieściły się w ramach fizjokratyzmu, ale których
osiągnięcia na trwałe zaistniały w polskiej myśli ekonomicznej XVIII i począt-
ku XIX wieku. Praca ma charakter teoretyczny. Zawarte w opracowaniu kon-
cepcje cechują polską myśl ekonomiczną przełomu XVIII i XIX wieku.

Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki
odpadami komunalnymi w Polsce i krajach UE.
Agnieszka Lorek. ISBN 978-83-7246-989-2, s. 134,
cena 14 zł, praca naukowa.

Podstawowym celem opracowania jest
przedstawienie instrumentów wspierania ekoefek-
tywności gospodarki odpadami komunalnymi.
Wynikają one z analizy jej obecnego stanu oraz
z wymagań związanych z przystąpieniem do UE.
Cele szczegółowe dotyczą: przeprowadzenia
analizy porównawczej pomiędzy Polską, krajami
członkowskimi UE i USA, identyfikacji instrumen-
tów wsparcia ekoefektywności w gospodarce

odpadami komunalnymi, opracowania wskaźników ekoefektywności gospo-
darki odpadami komunalnymi oraz opracowania zaleceń dotyczących wspie-
rania ekoefektywności zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
w Polsce. Praca składa się z sześciu rozdziałów.
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Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych.
Małgorzata Pańkowska. ISBN 978-83-7246-966-3,
s. 230, cena 27 zł, praca naukowa.

Publikacja ta ma charakter teoretyczno-me-
todyczny i stanowi pewnego rodzaju resume oraz
próbę pokazania kierunków i modelu informaty-
zacji organizacji wirtualnych. Głównym celem pra-
cy jest opracowanie podstaw i uporządkowanie
zagadnień informatyzacji organizacji społeczno-
-gospodarczych, jakimi są organizacje wirtualne.
Główny problem badawczy, wynikający z celu
pracy, dotyczy metodyki realizacji procesów in-
formatyzacji w organizacjach wirtualnych. Praca

składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym poruszono zagadnienie wirtu-
alnych organizacji gospodarczych. W drugim omówiono cele wprowadzenia
technologii informatycznych do organizacji wirtualnych. W trzecim skupiono
się na problematyce rozwoju informatyzacji organizacji wirtualnych, a w ostat-
nim na osnowie informatyzacji organizacji wirtualnych.

Konsumenci wobec public relations – komu-
nikacyjne uwarunkowania zachowań nabyw-
czych. Jolanta Zrałek. ISBN 978-83-7246-831-4,
s. 210, cena 30 zł, praca naukowa.

Ta interesująca praca naukowa składa się
z pięciu obszernych rozdziałów. W pierwszym
znalazły się zagadnienia dotyczące public rela-
tions przedsiębiorstw. W drugim przedstawiono
zagadnienia dotyczące rynkowych zachowań
konsumentów. W rozdziale trzecim przedstawio-
no specyfikę wykorzystanej metody badawczej
i opisano narzędzie badawcze, ponadto rozdział
ten charakteryzuje badaną populację, wskazuje

metody doboru i prezentuje struktury próby badawczej. Dwa ostatnie roz-
działy mają charakter empiryczny. W czwartym zaprezentowano wyniki ba-
dań prowadzonych przez autorkę, a w piątym skupiono się na rozważaniach
dotyczących możliwości oceny poziomu komunikacyjnej wrażliwości konsu-
mentów za pomocą skali pomiarowej.
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Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego or-
ganizacji. Anna Lipka i Stanisław Waszczak (red.).
ISBN 978-83-7246-839-0, s. 498, cena 60,50 zł,
praca naukowa.

Opracowanie składa się z dwóch obszernych
części. Część pierwsza obejmuje teksty, których
autorzy zajęli się kapitałem ludzkim jako źródłem
wartości organizacji, sposobami określania jego
wartości oraz relacjami do kapitału intelektualne-
go. Niektóre z nich mają charakter przeglądowy,
inne stanowią analizę oraz krytyczną ocenę wad
i zalet wybranych metod. Analizą objęto metody:
kosztowe, dochodowe, wskaźnikowe i alternatyw-

ne. Opisano tu również zagadnienia pomiaru kapitału ludzkiego, wpływu atypo-
wych form zatrudnienia, możliwości i granice wykorzystywania audytu w zarzą-
dzaniu wartością kapitału i wiele innych. W części drugiej skupiono się meto-
dach kreowania wartości kapitału ludzkiego organizacji. Z ich analizy wynika, że
wartość kapitału ludzkiego można kształtować, oddziałując na jego różne skład-
niki i wykorzystując w tym celu różne działania personalne i koncepcje.

The Insurance of Catastrophic Risk in the Eu-
ropean Union and the Global Changes. Irena
Jędrzejczyk, Sylwia Bożek-Węglarz (ed.). ISBN
978-83-7246-815-4, s. 348, cena 32,50 zł, praca
naukowa.

Prezentowane opracowanie jest wieloaspek-
tową analizą pojęcia ryzyka katastroficznego. We
współczesnym świecie coraz większe znaczenie
przypisuje się tym rodzajom ryzyka, które wiążą
się z katastrofami naturalnymi, przy czym działal-
ność człowieka w pewnym stopniu wpływa na ich
powstanie. Istnieje więc konieczność wypracowa-
nia rozwiązań systemowych, procedur radzenia

sobie z niebezpiecznym trendem. Publikację podzielono na sześć części.
Autorzy skupili się m.in. na takich problemach, jak: istota i rodzaje ryzyka
katastroficznego w ostatnich latach wobec przepisów prawa gospodarcze-
go, problemy związane z realizacją procedury Risk Management (RM), ryzy-
ko ekologiczne oraz zdrowotne, ich specyfika oraz znaczenie.

Metody i procedury audytu wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych.
Red. Anna Kostur. ISBN 978-83-7246-982-3,
s. 230, cena 26 zł, praca naukowa.

Kluczem do zarządzania ryzykiem w jednost-
kach sektora finansów publicznych powinien być
sprawny system kontroli, szczególnie w ujęciu
prospektywnym, bowiem umożliwia on identyfi-
kację, 7analizę i neutralizację ryzyka. Audyt we-
wnętrzny jest częścią systemu zarządzania jed-
nostkami sektora finansów publicznych. Prawidło-
we sformułowanie istoty, zadań i zakresu audytu
ma wpływ na zastosowanie odpowiednich metod

i procedur pozwalających racjonalnie i skutecznie gospodarować środkami
publicznymi. Prawidłowo zdefiniowane obszary badań audytowych pozwalają
na dobór metod badawczych, przy czym podstawowym kryterium wyznacza-
jącym zakres badań są zidentyfikowane rodzaje i zakresy ryzyka. Procedury
i organizacja audytu wewnętrznego umożliwiają jednolite prowadzenie badań
oraz ich komunikowanie odbiorcom w celu oceny działań i podejmowania pra-
widłowych decyzji. Praca składa się z siedmiu rozdziałów.

Rozwój inżynierii systemów informatycznych
zarządzania. Red. Stanisław Stanek. ISBN 978-83-
-7246-879-6, s. 142, cena 16 zł, praca naukowa.

Publikacja składa się z trzech obszernych
rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera rozważa-
nia mające na celu inspirowanie dyskusji nad
metodologicznymi podstawami inżynierii syste-
mów informatycznych. W szczególności podjęto
problem instrumentarium pojęciowego, relacji
między nauką, inżynierią i technologią, inżynierii
metod rozwoju systemów informatycznych oraz
metod zarządzania przedsięwzięciami. W drugim
rozdziale starano się pokazać wyniki badań nad

włączaniem wybranych zaawansowanych technologii do systemów informa-
tycznych. W ostatnim rozdziale przedstawiono rozwinięcie rozważań teore-
tycznych oraz badawczo-rozwojowych w kontekście prac wdrożeniowych fir-
my CONSORG.

Uwarunkowania demograficzne rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego na przykładzie woje-
wództwa śląskiego i opolskiego. Andrzej Rą-
czaszek (red.). ISBN 978-83-7246-823-9, s. 236,
cena 27 zł, praca naukowa.

Opracowania zamieszczone w niniejszej
monografii dotyczą demograficznych uwarunko-
wań polityki społecznej. Kwestie ludnościowe
w okresie transformacji nabrały szczególnej dy-
namiki. Tendencje te obecnie są już powszech-
nie znane. Z zaawansowanego procesu starze-
nia, ujemnego przyrostu naturalnego czy rosną-
cej skali migracji zarobkowych wynikają jednak

określone konsekwencje. Są one widoczne praktycznie we wszystkich ob-
szarach zainteresowań polityki społecznej. Książka składa się z piętnastu
obszernych rozdziałów.

Gospodarowanie kapitałem ludzkim – zbiór
zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień.
Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak,
Małgorzata Satoła. ISBN 978-83-7246-998-4,
s. 362, cena 28 zł, podręcznik.

Niniejszy zbiór zadań składa się z jedenastu
rozdziałów. Znalazły się tu między innymi pod-
stawy gospodarowania kapitałem ludzkim w or-
ganizacji, uwarunkowania gospodarowania kapi-
tałem ludzkim, psychospołeczne aspekty gospo-
darowania kapitałem ludzkim w organizacji,
strategie personalne organizacji, controlling per-
sonalny, kwalitologia kapitału ludzkiego, warto-

ściowanie kapitału ludzkiego, ryzyko personalne, elastyczność zatrudnienia,
logistyka personalna oraz efektywność metod i procesów personalnych.

Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filo-
zoficzne. Dariusz Kubok (red.). ISBN 978-83-
-7246-934-2, s. 198, cena 26 zł, praca naukowa.

Książka, którą autorzy oddają do rąk czytel-
nika, zawiera analizy dotyczące fundamentalne-
go dla nauki problemu prawdy, aktualnie żywo
dyskutowanego również w debacie publicznej.
Publikacja ta stawia sobie za cel rozważenie tej
kwestii zarówno w wymiarze teoretycznym, jak
i praktycznym. Można mieć nadzieję, że chociaż
w niewielkim stopniu zamieszczone w tej książce
studia i szkice stanowić będą właściwą zachętę
do podjęcia tego problemu na nowo, jak również

do zastanowienia się nad różnymi aspektami prawdy, która uobecnia się i funk-
cjonuje w świecie człowieka. Opracowanie składa się z czternastu obszer-
nych artykułów dotyczących prawdy i świata człowieka.

Tworzenie i wykorzystywanie systemów busi-
ness intelligence na potrzeby współczesnej
organizacji. Celina M. Olszak. ISBN 978-83-7246-
-958-8, s. 210, cena 26,50 zł, praca naukowa.

Do najważniejszych celów niniejszego opra-
cowania należy zaliczyć przede wszystkim: wy-
pracowanie zasad tworzenia systemów wspoma-
gania decyzji, rozszerzonych o możliwości narzę-
dzi BI, wskazanie potencjalnych obszarów
zastosowań i korzyści dla organizacji wynikają-
cych w wykorzystaniem systemów BI, stworze-
nie prototypu systemu BI dla wybranej organiza-
cji. W pierwszej części pracy dokonano przeglą-

du najważniejszych modeli systemów wspomagania decyzji, w dalszej części
określono warunki i możliwości wykorzystania narzędzi BI we wspomagani
decyzji zarządczych. Przedmiotem kolejnej części pracy jest opracowanie
koncepcji tworzenia systemów BI na potrzeby współczesnej organizacji. Pra-
cę kończy podsumowanie, gdzie podkreślono wymierne efekty wynikające
z realizacji podjętego problemu badawczego.
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Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej
– keynesizm wobec współczesnych problemów
gospodarczych i społecznych. Urszula Zagóra-
-Jonszta (red.). ISBN 978-83-7246-416-3, s. 366, cena
44 zł, praca naukowa.

Teoria Johna Mayanda Keynesa wywarła ogrom-
ny wpływ nie tylko na myśl ekonomiczną XX wieku,
ale zadecydowała również o kształcie powojennej
polityki gospodarczej państw zachodnich. Można
postawić tezę, że keynesizm zdominował teorię eko-
nomii i praktykę gospodarczą powojennej Europy
oraz Stanów Zjednoczonych na ponad 30 lat. W ostat-
nim okresie można zauważyć nawet pewien renesans
keynesizmu. Spośród problemów, które tu poruszo-
no, na szczególną uwagę zasługują następujące

kwestie: wkład Johna Mayanda Keynesa w rozwój myśli ekonomicznej i współcze-
snej makroekonomii, ewolucja keynesizmu i jego znaczenie dla współczesnej poli-
tyki społeczno-gospodarczej, nowe spojrzenie na rolę państwa w ramach paradyg-
matu rynku regulowanego, granice wzrostu i wahania koniunktury w interpretacji
nowej ekonomii keynesowskiej, zmiany na rynku pracy w świetle teorii Keynesa
oraz aktualność keynesizmu na początku XXI wieku.

Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnie-
nia ekonomiczne i prawne. Studia Ekonomiczne
49. Jan Wojtyła, Antoni Witosz (red.). ISBN 978-83-
-7246-8927-4, s. 159, cena 17,50 zł, praca naukowa.

Problematyka „restrukturyzacji” spółek handlo-
wych została po raz pierwszy uregulowana w tak sze-
rokim zakresie w kodeksie spółek handlowych. Obej-
muje ona instytucje łączenia się, podziału i przekształ-
cenia. Jest to problematyka skomplikowana,
wywołująca wiele wątpliwości teoretycznych. Nie ma
bowiem odniesień do dotychczasowej doktryny pra-
wa spółek zgodnych z kodeksem handlowym. Kolej-
ny zeszyt „Studiów Ekonomicznych” pt. „Restruktu-
ryzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomicz-
ne i prawne” ma stanowić, w zamyśle redaktorów

i autorów publikowanych w tym zeszycie opracowań, wkład w pracę i dyskusję nad
zagadnieniami, które mają nie tylko znaczenie teoretycznoprawne, lecz także o prak-
tycznym charakterze. Nadto, problematyka prawna jest już reprezentowana w lite-
raturze, brakuje jednak opracowań o elementach ekonomicznych związanych z re-
strukturyzacją. Niniejszy zeszyt „Studiów Ekonomicznych”, podobnie jak publika-
cja z 2007 r. („Studia Ekonomiczne” nr 45), ma wypełniać tę lukę. Autorzy i redaktorzy
liczą na coraz większe włączanie się przedstawicieli nauk ekonomicznych w analizę
i opracowanie tych, niełatwych przecież, zagadnień.

Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w uję-
ciu mikro- i makroekonomicznym. Studia Ekonomiczne
48. Urszula Zagóra-Jonszta (red.). ISBN 978-83-7246-895-6,
s. 276, cena 30 zł, praca naukowa.

Pracownicy Katedry Ekonomii przygotowali kolejny
numer „Studiów Ekonomicznych”, tym razem poświęco-
ny zarówno problemom z obszaru teorii ekonomii, jak i po-
lityki ekonomicznej. Trzy pierwsze opracowania mieszczą
się w zakresie myśli ekonomicznej i poruszają tak istotne
kwestie, jak problem zabezpieczeń społecznych w eko-
nomii klasycznej, projekty naprawy pieniądza wysuwane
przez polskich akademików w okresie międzywojennym
oraz zagadnienie instytucji formalnych i nieformalnych
w ujęciu przedstawiciela nowej ekonomii instytucjonalnej.
Dwa kolejne koncentrują się na zagadnieniu mikroeko-

nomii i dotyczą rozważań nad miejscem człowieka-konsumenta we współczesnej gospo-
darce oraz wzajemnych relacji między racjonalnym gospodarowaniem a drugą zasadą
termodynamiki. Następnie skoncentrowano się na roli państwa w kontekście konsekwen-
cji, jakie niesie proces globalizacji i transformacji gospodarki. Kolejny artykuł zwraca uwa-
gę na zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju transportu, zwłaszcza samochodowe-
go, zarówno w świecie, jak i w Polsce. W tym obszarze mieści się również opracowanie
dotyczące roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy Wschodniej w po-
równaniu z innymi państwami. Trzy następne teksty dotyczą problematyki rynku pracy.
Poruszono tu problem ustawicznego kształcenia i jego oddziaływania na rynek pracy, kon-
centrując się na państwach Unii Europejskiej. Zeszyt zamykają opracowania dotyczące
zagadnień makroekonomicznych różnych krajów.

Kreatywna aglomeracja – potencjały, mechanizmy,
aktywności. Podejście metodologiczne. Andrzej
Klasik (red.). ISBN 978-83-7246-943-4, s. 322, cena
36,40 zł, praca naukowa.

Publikacja prezentuje wstępne rozpoznanie pro-
blematyki badawczej dotyczącej potencjałów, dzia-
łalności i mechanizmów budowania kreatywnej aglo-
meracji. Składa się z trzech obszernych części, któ-
rych przedmiotem są w kolejności: kreatywność
aglomeracji, jej innowacyjność i przedsiębiorczość
oraz konkurencyjność i transformacja. W części pierw-
szej, poświęconej kreatywności aglomeracji, znala-
zły się opracowania o profilu poznawczym i praktycz-
nym oraz pierwsze próby ujęcia problematyki kre-
atywnego miasta i kreatywnych rodzajów aktywności.

W części drugiej zawarto opracowania rozwijające problematykę kreatywnej aglo-
meracji w kierunku innowacyjności i aktywności przedsiębiorczej. Znalazły się tu
rozważania dotyczące innowacyjnego potencjału aglomeracji, przedsiębiorczego
regionu, zarządzania wiedzą w mieście i regionie oraz identyfikacji potencjalnych
klastrów. W części trzeciej skoncentrowano się na konkurencyjności i transformacji
miast oraz aglomeracji. Punktem wyjścia jest regionalna konkurencyjność oraz re-
lacje konkurujących miast, a także transformacja miast w warunkach globalnie zo-
rientowanej polityki regionalnej.

Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji
(problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania).
Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak,
Małgorzata Satoła. ISBN 978-83-7246-935-9, s. 122,
cena 15 zł, praca naukowa.

Celem niniejszego opracowania jest identyfika-
cja metodycznych granic wybranych dotychczaso-
wych metod określania wartości kapitału ludzkiego
i wskazanie metod, w których autorzy podjęli próbę
przekroczenia tych granic. Praca składa się z sze-
ściu obszernych rozdziałów. W pierwszym skoncen-
trowano się na problemach z metodyczną podstawą
określania wartości, w drugim na problemach z kla-
rownością postępowania badawczego. W rozdziale
trzecim zawarto problemy z pozyskaniem danych i ich

mierzalnością. W czwartym zajęto się problemami natury temporalnej. W piątym
problemami ze sprzężeniem zwrotnym: zarządzaniem kapitałem ludzkim (HCM)
– oceną wartości kapitału ludzkiego. W ostatnim rozdziale podjęto rozważania
na temat problemów z uwzględnieniem realiów ekonomicznych i trendów zarzą-
dzania.

Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Woj-
ciech Dyduch. ISBN 978-83-7246-919-9, s. 293, cena
32 zł, praca naukowa.

Problematyka niniejszej pracy osadzona jest
w nurcie badań postmodernistycznej ekonomicznej
teorii organizacji. W tym kontekście rozpatrywany jest
problem metodologiczny obejmujący pomiar pozio-
mu przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach funkcjo-
nujących w warunkach polskiej konkurencji rynko-
wej. Zasadniczą tezą opracowania jest stwierdzenie,
że należy wzbogacić nauki o zarządzaniu wiedzą
o pomiarze przedsiębiorczości w organizacjach, gdyż
jest ona przesłanką efektywności funkcjonowania
organizacji. Praca składa się z czterech rozdziałów,

z czego dwa są teoretyczne, trzeci przedstawia wyniki przeprowadzonych badań
empirycznych. W ostatnim rozdziale określono przesłanki dla teorii i praktyki, przed-
stawiono narzędzie do pomiaru przedsiębiorczości oraz ramy koncepcyjne syste-
mu jej pomiaru.
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Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubez-
pieczeniach. Piotr Chrzan (red.). ISBN 978-83-7246-
-440-8, s. 115, cena 11 zł, praca naukowa.

Niniejsza monografia ma na celu zapoznanie
teoretyków i praktyków finansów i ubezpieczeń z wy-
branymi modelami oraz możliwościami ich zastoso-
wań. Opisano tu następujące zagadnienia: ocena
wykorzystania ubezpieczeń na życie w polskim sys-
temie zabezpieczenia emerytalnego, modelowanie
współistnienia dwóch różnych systemów banus-ma-
lus na rynku ubezpieczeń OC kierowców, racjonalny
wybór formy przyszłego zabezpieczenia finansowe-
go z wykorzystaniem analizy symulacyjnej, zależne
modele aktuarialne, zastosowanie uogólnionych
modeli liniowych do problemów IBNR, uwagi o kal-

kulacji przerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie, ocena
systemu bonus-malus na podstawie oczekiwanych czasów pierwszego przejścia
i wiele innych.

Programowanie komputerowe. Zbiór ćwiczeń do
przedmiotu. Stanisław Kędzierski. ISBN 978-83-7246-
-959-5, s. 81, cena 4,5 zł, podręcznik.

Niniejszy zbiór zadań przeznaczony jest dla stu-
dentów kierunków informatyka i ekonometria. Stano-
wi on uzupełnienie, pogłębienie i rozszerzenie mate-
riału realizowanego na wykładach i ćwiczeniach
z przedmiotu Programowanie komputerów. Materiał
w zbiorze obejmuje zagadnienia: złożoność oblicze-
niowa algorytmów, rekurencja, algorytmy sortowania
i wyszukiwania, złożone struktury danych: stosy,
listy, drzewa. Skrypt składa się z sześciu rozdziałów.
W pierwszym podano konwencje języka pseudo-Pas-
cal, w drugim zawarto zadania wymagające zrozu-
mienia, jak wykonywany jest algorytm zapisany w po-

staci schematu blokowego i krótkiego programu. W rozdziale trzecim zamieszczo-
no przykłady szacowania złożoności obliczeniowej algorytmów. Rozdział czwarty
poświęcono programom rekurencyjnym. Piąty zawiera zadania obrazujące metody
sortowania i wyszukiwania. Ostatni rozdział poświęcono strukturom danych.
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