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Wprowadzenie

Wpływ nowych technologii informatycznych na 
zarządzanie jest zagadnieniem nadal aktualnym, 
chociaż już nie tak gorąco dyskutowanym jak w la-
tach 60. ubiegłego wieku, gdy informatyka wkra-
czając w obszar zarządzania organizacją dokony-
wała rewolucyjnych zmian w zatrudnieniu. Wyda-
ło mi się ono interesujące do zaprezentowania na 
wykładzie inauguracyjnym, gdyż oddziaływanie 
tych technologii na świat organizacji i zarządza-
nia nimi, a także na kierunki i treści kształcenia 
kadr menedżerskich i informatycznych, wydaje się 
nadal wyjątkowo silne, powinno być zatem przed-
miotem refleksji, przynajmniej odświętnie. Nie 
bez znaczenia jest także i to, że wnioski z takiej 
analizy ukazują również merytoryczne przesłanki 
utworzenia Wydziału Informatyki i Komunikacji 
w uczelni ekonomicznej.

Dla usystematyzowania wykładu postawmy 
kilka pytań ukierunkowujących naszą dzisiejszą 
refleksję nad „wpływem technologii wiedzy i ko-
munikacji elektronicznej na zarządzanie współ-
czesną organizacją”:

1. Czym są technologie wiedzy (TW) i techno-
logie komunikacji elektronicznej (TKE)?

2. Czy TW i TKE istotnie wpływają na biznes 
i na zarządzanie organizacjami?

3. Jak zmieniają się organizacje (tworzące śro-
dowisko pracy) oraz zarządzanie nimi pod wpły-
wem TW i TKE?

4. Jak pod wpływem TW i TKE kształtuje się 
teoretyczna refleksja o zarządzaniu organizacją?

5. Jak zmiany w zarządzaniu, dokonujące się 
pod wpływem TW i TKE, kształtują zapotrzebowa-
nie na przyszłe kadry informatyczne i menedżer-

skie, a tym samym na kierunki i specjalizacje stu-
diów (wpływ TW i TKE na profil absolwentów)?

Proszę pozwolić mi jeszcze na istotną dygresję: 
dla pełnej jasności wykładu potrzebne byłoby wy-
jaśnienie przyjętych założeń oraz doprecyzowanie 
kilku kwestii i pojęć. Ze względu na rygory czaso-
we wykładu konieczne staje się ich pominięcie lub 
ograniczenie, rezygnując z niezawodnej precyzji 
naukowej, zadowalając się intuicyjnym rozumie-
niem stosowanych pojęć i akceptując różną znajo-
mość zagadnień tworzących podwaliny dla rozu-
mienia problematyki.

1. Wiedza – komunikacja 
i przetwarzanie wiedzy – technologie 
wiedzy i technologie komunikacji  
elektronicznej

Z pojęciem wiedzy spotykamy się na gruncie 
wielu dyscyplin naukowych: filozofii, psychologii, 
informatyki, nauk o zarządzaniu. Pomimo że poję-
cie to nie poddaje się rygorom jednoznacznej inter-
pretacji, nie sposób z niego zrezygnować. Wiedza 
to tzw. miękki, niematerialny zasób organizacji. 
Część wiedzy jest reprezentowana za pomocą sys-
temów znakowych, część jest niewyartykułowana, 
niejawna. Nie zawsze mamy świadomość, że posia-
damy określoną wiedzę. Niekiedy korzystamy z jej 
zasobów zgromadzonych w naszym umyśle nie-
świadomie. Często uświadamiamy ją sobie dopiero 
wtedy, gdy zaczynamy czynić z niej użytek.

W organizacji trzeba dostrzegać zarówno za-
soby wiedzy, jak również procesy związane z nią. 
Procesy te to przede wszystkim procesy poznaw-
cze, które prowadzą do nabywania wiedzy. Wiedzę 
nabywa najpierw człowiek, a dzięki odpowiednio 

Jerzy Gołuchowski

Wpływ technologii wiedzy  
i komunikacji elektronicznej  
na zarządzanie współczesną  

organizacją
Wykład inauguracyjny
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zorganizowanym procesom może ją nabyć grupa 
i organizacja. Można ją także przekazać systemo-
wi komputerowemu.

Tworzenie i przekaz wiedzy potrzebują spraw-
nego komunikowania się. Podstawowym środkiem 
komunikacji (przy tym jedynym, który był dostęp-
ny dla społeczeństw pierwotnych) jest bezpośred-
ni kontakt z wykorzystaniem języka naturalne-
go. Jednak, przy wszystkich swych zaletach, taki 
sposób komunikowania się w pewnych sytuacjach 
okazuje się dość znacząco ograniczony, a w wielu 
bezużyteczny. Aby te ograniczenia miejsca, czasu 
i formy pokonać, potrzebne było stworzenie pewne-
go rodzaju pośrednika (medium) pomiędzy ludźmi, 
który pozwoliłoby komunikatom docierać do od-
biorców odległych w przestrzeni i w czasie.

Na długie lata podstawowym medium pośredni-
czącym stało się pismo. Nie wdając się tutaj w do-
kładniejsze rozważania dotyczące rozwoju pisma 
należy podkreślić, że pismo alfabetyczne miało 
kolosalne znaczenie dla przejścia od komunika-
cji bezpośredniej do komunikacji zapośredniczo-
nej (medialnej). Dzięki takiemu medium jak pismo 
komunikaty zyskują pewną trwałość („material-
ność”), która pozwala im na pokonanie dystansu 
odległości i czasu. Jednakże prawdziwy przełom 
nastąpił dopiero w XX wieku wraz z wykorzysta-
niem do komunikowania się transmisji cyfrowej. 
Rolę pośredników w przekazie obrazu, dźwięku 
lub tekstu przejmują komputery, dla których ko-
munikat w postaci zero-jedynkowej jest bezpośred-
nio zrozumiały. Komunikacja cyfrowa dziedziczy 
wiele zalet pisma.

Świat technologii wiedzy jest bogaty. Ze wzglę-
du na czas ograniczę się do wymienienia tylko naj-
ważniejszych rozwiązań, które tworzą i badają in-
żynierowie wiedzy. Są to np.:
– bazy wiedzy tekstowej (Wiki, blogi, systemy do-

kumentów tekstowych i hipertekstowych),
– bazy danych i hurtownie danych (wiedza faktu-

alna i jej uogólnienia),
– bazy reguł (wiedza o logice biznesu),
– bazy procesów (workflow – wiedza o wzorcach 

procesów i przebiegu procesów),
– bazy ekspertów i ekspertyz (wiedza o tym kto 

i co wie),
– ontologie (wiedza „zaszyta” w pojęciach),
– architektury korporacyjne integrujące wiedzę 

organizacji (wielopłaszczyznowe modele korpo-
racji),

– systemy analityczne (systemy wywiadu organi-
zacyjnego, wewnętrznego i zewnętrznego).
Zainteresowanych szczegółami odsyłałam do 

bogatej już literatury omawiającej technologie i ich 
zastosowania w zarządzaniu organizacjami, zarów-
no biznesowymi, jak i publicznymi.

2. Czy technologie wiedzy i komunika-
cji istotnie wpływają na biznes oraz 
na zarządzanie organizacjami?

Z coraz większą akceptacją spotyka się teza 
sformułowana przez Tofflera, że żyjemy w cywili-

zacji informatycznej: stajemy się społeczeństwem 
wiedzy, przedsiębiorstwa, a nawet całe gospodarki 
oparte są na wiedzy, której znaczne zasoby groma-
dzone są w systemach komputerowych. Po okre-
sie dominacji w gospodarce zastosowań wiedzy 
wytworzonej przez fizykę i różne inżynierie, przy-
szedł czas informatyki – nauki generującej nowe 
gałęzie przemysłu, a tym samym nową gospodar-
kę. Gałęzie te cechują się wytwarzaniem wartości 
w gospodarce i społeczeństwie – z nowego czynni-
ka produkcji jakim jest wiedza – poprzez zastoso-
wanie dorobku nauk informatycznych. Znakomi-
tym reprezentantem jest firma Google.

Dzięki nowym technologiom poszerzają się 
granice biznesu, czyniąc go globalnym, dostępnym 
w każdym miejscu i w każdym czasie. Tworzą się 
nowe modele biznesu, zwłaszcza elektronicznego, 
wszechwiedzącego o swym kliencie, gdyż można 
wiedzieć o każdym z nas niemal wszystko. Uła-
twiają to identyfikatory elektroniczne, które mogą 
być nie tylko w paszporcie, w karcie kredytowej, 
ale nawet w… żywności, a także ślady pozostawia-
ne przez nas np. w Internecie. Dla realizacji bizne-
su powstają organizacje wirtualne.

Rozprzestrzenianie technologii wiedzy w orga-
nizacjach, a zatem i ich wpływ, następuje w bardzo 
nierównomierny sposób, pozostawiając w świecie 
znaczne obszary sporej lub całkowitej pustki tech-
nologicznej. Są przecież – co nie jest bez znaczenia 
– regiony, kontynenty, kraje i organizacje, które 
uznajemy za dalece zacofane, gdyż posiadają sys-
temy znane w epoce wczesnoindustrialnej, albo za 
jeszcze bardziej opóźnione w rozwoju cywilizacyj-
nym. Być może nigdy nie osiągną one poziomu roz-
woju technologicznego zachodniej kultury (cywili-
zacji).

Technologia nie determinuje zmian społecz-
nych, także w organizacji, w stopniu jakiego chcie-
liby determiniści technologiczni. Zaawansowane 
technologie informatyczne nie zawsze zatem zmie-
niają ludzką świadomość zgodnie z oczekiwaniami 
jej twórców; w cywilizacji nie panuje żelazny de-
terminizm technologiczny. Motorem przemian jest 
zawsze człowiek. Relacje między rozwojem techno-
logicznym a społecznym i organizacyjnym są bar-
dziej złożone i zależą od wielu procesów przebie-
gających równolegle do zmian technologicznych, 
uwarunkowanych kulturowo i socjologicznie.

3. Jak zmienia się zarządzanie  
organizacją pod wpływem  
TW i TKE?

Nie sposób przedstawić wyczerpująco i krótko 
zmian w organizacjach i w zarządzaniu nimi za-
inspirowanych rozwojem nowoczesnych technolo-
gii informatycznych, w tym rozpatrywanych TW  
i TKE. Zwróćmy uwagę na niektóre.

Współczesny menedżer nim podejmie decyzję 
musi dokonać zazwyczaj analizy złożonej sytuacji. 
Dla monitorowania biznesu i wykrywania sytu-
acji wymagających od niego rozstrzygnięć (decy-
zji) tworzy się na jego użytek rozwiązania przypo-
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minające kokpit, w który wyposaża się pilotów sa-
molotów. Metafora kokpitu jest użyteczną ideą dla 
tworzenia inteligentnych systemów wspomagają-
cych zarządzanie organizacją, systemów opartych 
na TW i TKE.

Jednakże kokpit menedżera to tylko wierzcho-
łek góry lodowej. Współczesna machineria infor-
matyczna wspomagająca decydenta jest dla niego 
niewidoczna, a często nawet niezrozumiała. Wypo-
sażony w systemy analityczne – oparte na boga-
tych repozytoriach różnorodnej wiedzy oraz na wie-
lowymiarowej analizie wiedzy pozyskiwanej z róż-
nych źródeł – korzysta z dorobku wiedzy innych, 
„zaszytego” w komputerowe systemy wspomaga-
nia decyzji, niekiedy systemy wspomagania zespo-
łowego podejmowania decyzji. Wykorzystuje tak-
że dobre praktyki (metody) w podejmowaniu decy-
zji wypracowane przez najlepszych i wprowadzone 
przez konsultantów specjalizujących się w dostar-
czaniu wyspecjalizowanych rozwiązań. Wykorzy-
stuje metody statystyczne wbudowane w systemy 
analityczne oraz rozumowania wykonywane przez 
systemy inteligentne, a także wiele innych metod 
analitycznych.

Istotny wpływ na współczesne zarządzanie mają 
nowe technologie komunikowania się. Zmiany doty-
kają zarówno komunikację i współpracę pracowni-
ków między sobą, ale także komunikację organiza-
cji ze współpracownikami z jej otoczenia (dostaw-
cami, odbiorcami i interesariuszami) oraz organi-
zacji między sobą. Implikacje technologii komu-
nikacji cyfrowej na zarządzanie są bardzo liczne. 
Ograniczmy się do kilku wybranych.

Informacja i wiedza zapisane w postaci cyfro-
wej mają szansę dotrzeć do znacznie większej licz-
by ludzi niż tradycyjny komunikat mówiony, np. 
ten wykład. Jest to istotne w biznesie. Zasięg gło-
su, nawet wzmocniony mikrofonem, jest ograni-
czony, natomiast już pismo, zwłaszcza drukowane, 
mogło wędrować z rąk do rąk. Komunikacja elek-
troniczna niemal zlikwidowała granice w dociera-
niu z przekazem komunikatu niemal do każdego 
na całym świecie.

Technologie komunikacji elektronicznej zmie-
niają sposób masowego rozpowszechniania infor-
macji, likwidują bowiem monopol nadawców. Każ-
dy człowiek i każda organizacja, nawet ta naj-
mniejsza, może stworzyć własny film, program te-
lewizyjny czy radiowy i emitować go poprzez Inter-
net, stworzyć gazetę internetową, czasopismo, ser-
wis internetowy, publikować blog, zdjęcia, tworzyć 
grupy dyskusyjne dla swoich klientów itp. Co wię-
cej, każdy klient czy obywatel, wykorzystując np. 
blog, może tanio i wygodnie dotrzeć ze swą opinią 
niemal do każdego użytkownika Internetu.

Komunikacja z klientami organizacji dzię-
ki systemom zarządzania wiedzą, takim jak por-
tale korporacyjne czy systemy blogów firmowych, 
a także dzięki wyspecjalizowanym systemom za-
rządzania relacjami (kontaktami) z klientami i pra-
cownikami, staje się nie tylko interakcyjna, ale 
także w pełni zindywidualizowana. Jej podstawą 
jest wielowymiarowa, inteligentna analiza wie-

dzy jaką dostarczają w różnej postaci klienci i jaką 
o klientach gromadzą firmy, brokerzy informacji, 
a także wywiadownie biznesowe.

Dzięki komunikacji cyfrowej, zwłaszcza inter-
netowej, przekaz wiedzy można wzbogacić o dodat-
kowe informacje, które nadają kanałom komuni-
kacji pewien poziom „inteligencji”. Słowa kluczowe, 
umieszczone w nagłówkach komunikatów, a jeszcze 
bardziej ontologie, umożliwiają zindywidualizowa-
nie odbioru zapewniając selektywne, inteligentne 
wyszukiwanie wiedzy, nie tylko przez ludzi, ale 
także inteligentne programy komputerowe.

4. Wpływ TW i TKE na teoretyczną  
refleksję nad zarządzaniem  
i informatyzacją zarządzania

Wydaje się, że w naukach o zarządzaniu domi-
nuje niemal jako paradygmat badawczy tenden-
cja w myśleniu, że świat organizacji musi być cha-
otyczny, gdyż jej środowisko jest chaotyczne, tur-
bulentne. Konsekwencją takiego myślenia jest czę-
sto rezygnacja z dążenia do porządkowania świata 
organizacji, swoisty redukcjonizm poznawczy i mi-
nimalizm teoretyczny.

Wydaje mi się, że po przeciwnej stronie w tym 
oglądzie świata zarządzania znajduje się infor-
matyka ekonomiczna. Paradygmat informatycz-
ny kreuje nieco inną wizję zarządzania. Z tej sa-
mej obserwacji wyciąga odmienne wnioski, stawia 
odmienne cele badawcze i podejmuje odmienne 
działania. Dąży do systemowego uporządkowania 
świata organizacji, pomimo nieustannych zmian 
otoczenia. Dzięki temu powoduje wzmacnianie 
wiary w sens przemyślanego zarządzania. Skutku-
je to podejmowaniem zadania modelowania orga-
nizacji i wprowadzania ładu korporacyjnego (cor-
porate governance). Stąd między innymi dążenie 
do tworzenia modeli organizacji, dążenie do takiej 
wizji organizacji jako systemu, która jest zdolna do 
uczenia się i innowacyjności, właśnie dzięki infor-
matyzacji. Stąd wynikają oferty architektury kor-
poracyjnej, systemów Business Intelligence, sys-
temów zarządzania procesami i projektami, sys-
temów zarządzania kompetencjami, systemów za-
rządzania relacjami z klientami, systemów szkoleń 
elektronicznych, a także systemów wywiadu orga-
nizacyjnego, czyniące użytek ze śladów pozosta-
wionych przez organizacje w świecie rzeczywistym 
(biały wywiad) i świecie Internetu (Web farming, 
Web Intelligence). To usiłowanie wzmacniania ro-
zumienia świata organizacji i jej otoczenia oraz ra-
cjonalnego działania we współczesnym świecie.

Nie sposób przedstawić wszystkich wizji (kon-
cepcji) organizacji zainspirowanych rozwojem 
technologii informatycznych. Ograniczmy się do 
dwóch.

Zwróćmy najpierw uwagę na koncepcję tzw. 
rozszerzonego przedsiębiorstwa, która wyrosła 
z dostrzeżenia, że współczesne organizacje, wy-
korzystujące zaawansowane technologie informa-
tyczne, to organizacje z rozmytymi granicami. Jego 
istotą jest właśnie to, że różnica między pracowni-
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kiem i współpracownikiem staje się niemal tylko 
kwestią umowy, na podstawie której kształtowa-
na jest współpraca. Klient (dostawca lub odbior-
ca produktów, wiedzy i usług) staje się w pewnym 
sensie pracownikiem, gdyż sam „generuje” zamó-
wienie, fakturę oraz inne dokumenty i usługi. Wy-
konuje czynności, które jeszcze kilka lat temu mógł 
wykonać wyłącznie pracownik organizacji, a prze-
cież coraz częściej w łańcuchu dostaw zapotrzebo-
wanie ustala system informatyczny jednej organi-
zacji, przekazuje go w postaci zamówienia do dru-
giej, a kolejny system przekazuje go do sieci reali-
zatorów tego zamówienia. Człowiek jest projektan-
tem tego procesu realizowanego za pomocą tworzą-
cej się automatycznie ad hoc aplikacji (systemu 
informatycznego) składanej z tzw. usług. Nie jest 
to jeszcze dominujący sposób prowadzenia bizne-
su, ale wkracza do biznesu dzięki technologiom se-
mantycznego Web, opartego na technologiach wie-
dzy. Dzięki TW i TKE wspomniane procesy logi-
styczne w obrębie grupy organizacji gospodarczych 
przebiegają znacznie szybciej i sprawniej, tworząc 
łańcuchy dostaw, śledząc przepływ ładunków, ge-
nerując automatycznie dokumenty elektroniczne 
i dostarczając je.

Druga koncepcja organizacji zainspirowana 
jest rozwojem technologii Web 2.0 (tzw. technologii 
społecznościowych: blogów, Wiki, technologii RSS). 
Technologia ta zainspirowała McAffee’ego do opra-
cowania koncepcji nowej organizacji: organiza-
cji 2.0 (enterprise 2.0). Jej zwolennicy przewidu-
ją, że rozwój zastosowań technologii społecznościo-
wych doprowadzi do daleko idących przekształceń 
zarządzania, do zniesienia struktur zarządzania, 
spłaszczenia kanałów komunikacji. Jest to niewąt-
pliwie wizja organizacji i zarządzania nimi wyzwo-
lona pojawieniem się nowych technologii komuni-
kowania się, która ma szansę uzyskać szerokie za-
stosowanie w organizacjach projektowych, które 
wytwarzają i przetwarzają wiedzę w różnorodnej 
postaci.

Zarządzanie organizacją kształtowane jest 
przez menedżerów, którzy wdrażają i stosują 
nowe technologie, a ci nie rodzą się z gotową wie-
dzą i umiejętnościami, lecz powinni być do tej roli 
przygotowywani kształcąc się w uczelniach ekono-
micznych. Jakich absolwentów (menedżerów) po-
trzebują organizacje bogate w zastosowania TW 
i TKE?

5. Wpływ TW i TKE na kierunki  
i treści kształcenia kadr  
dla współczesnych organizacji  
– profile przyszłych menedżerów  
i pracowników wiedzy

Technologie wiedzy i komunikacji elektronicz-
nej zastosowane w organizacjach powodują, że giną 
niektóre dotychczasowe specjalności, pojawiają się 
nowe. Kto potrzebuje dzisiaj fakturzystek, konty-
stek i specjalistów z wielu innych fachów, które 
kiedyś dominowały w organizacjach? Świat orga-
nizacji opartych na wiedzy potrzebuje dziś:

– informatyków-ekonomistów – architektów i kon-
struktorów nowoczesnych systemów zarządza-
nia, projektantów sprawnych procesów bizne-
sowych i decyzyjnych,

– światłych menedżerów, użytkowników umie-
jętnie wykorzystujących TW i TE,

– ekonomistów – zdolnych do analizy wiedzy eko-
nomicznej z wykorzystaniem najnowszych me-
tod i narzędzi informatycznych.

Dzisiejszy świat organizacji potrzebuje zatem 
nowych specjalizacji i nowych zawodów ekono-
micznych. W ofertach pracy pojawiają się:
– architekci organizacji (korporacji),
– analitycy projektujący procesy, a tym samym 

aplikacje,
– inżynierowie wiedzy,
– analitycy biznesu.

Proporcje wiedzy ekonomicznej i informatycz-
nej, jakiej wymaga się od pracowników współcze-
snej organizacji są różne w zależności od pełnionej 
roli w organizacji, ale łączenie tych rodzajów wie-
dzy jest dziś nieuniknione. Zinformatyzowany me-
nedżer będzie równie potrzebny jak informatyk za-
rządzający wiedzą czy też informatyk rozumiejący 
potrzeby menedżerów i biznesu.

Podsumowanie  
(konkluzje końcowe)

Z przedstawionych rozważań, z konieczności 
miejscami powierzchownych i niepełnych, wyła-
niają się odpowiedzi na postawione pytania o istotę 
TW i TE, ich wpływ na zarządzanie organizacjami 
i na teorię zarządzania oraz na kierunek kształce-
nia kadr menedżerskich dla organizacji umiejętnie 
wykorzystujących możliwości TW i TKE. Nie ulega 
wątpliwości, że wpływ ten jest, ale wbrew futury-
stom to nie komputery będą rządzić w przyszłości 
naszymi organizacjami, chociaż ich rola we wspo-
maganiu zarządzających będzie ciągle wzrastać. 
Wzrastać będzie jednocześnie potrzeba znajomości 
przez ekonomistów problematyki zastosowań in-
formatyki, umiejętności kształtowania zinforma-
tyzowanej organizacji, w pełni wykorzystującej do-
stępne technologie wiedzy i komunikacji.

Kończąc, życzę młodym adeptom nauk ekono-
micznych Naszej Alma Mater, a zwłaszcza rozpo-
czynającym studia na Wydziale Informatyki i Ko-
munikacji, aby znaleźli właściwą dla siebie propor-
cję pomiędzy niezbędną dawką wiedzy biznesowej 
a porcją wiedzy informatycznej, pomiędzy samo-
dzielnym odkrywczym wędrowaniem w Interne-
cie a zdobywaniem jej w murach uczelni na wykła-
dach, ćwiczeniach i w laboratoriach, a także w cza-
sie inspirujących rozmów z kolegami i profesora-
mi. Niech dzięki Wam, waszym mądrym umysłom 
i dobrym sercom technologia wiedzy i komunikacji 
elektronicznej wpływa pozytywnie na zarządzanie 
współczesną organizacją.
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Pożegnanie  
prof. Lucyny Frąckiewicz

12 czerwca 2009 roku podczas żałobnego posiedze-
nia Senatu Akademii, a następnie w kościele parafial-
nym i na cmentarzu w Bystrej Śląskiej, pożegnaliśmy 
śp. prof. Lucynę Frąckiewicz, rektor Akademii w la-
tach 1993-1996.

Pani Profesor, wybitna przedstawicielka nauk o polityce społecznej, urodziła się w Wiedniu 12 maja 1926 
roku jako córka Mariana i Heleny z Fałatów Niemczewskich i wnuczka Juliana Fałata, czołowego reprezen-
tanta malarstwa okresu Młodej Polski. W czasie wojny przebywała w Krakowie, uczęszczając na tajne kom-
plety i uzyskując w 1944 roku maturę. Humanistyczna natura otwarta na człowieka i jego potrzeby wyzwa-
lała Jej zainteresowania naukowe, które zdecydowały o wyborach: wpierw studiów medycznych na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, a następnie ekonomicznych.

1 października 1953 roku, rozpoczynając studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, połączyła 
swe losy z naszą Alma Mater. Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracowała między innymi jako asystent 
w Katedrze Organizacji Ochrony Zdrowia Śląskiej Akademii Medycznej, a następnie jako adiunkt, pełniąc 
jednocześnie funkcje kierownika Zakładu Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego.

W 1966 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, sześć lat później stopień doktora habilito-
wanego, a następnie w 1980 roku tytuł profesora. Dwa lata później powróciła do Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach. Rozwojowi tej uczelni poświęciła swój talent organizacyjny poprzez pełnienie w latach 1987- 
1993 funkcji dziekana Wydziału Przemysłu, później Wydziału Zarządzania, by w latach 1993-1996 piastować 
urząd rektorski oraz by zorganizować tu Katedrę Polityki Społecznej, jedno z wielu Jej żywych dzieł, gdzie 
pozostawiła cząstkę siebie.

Była niezwykłym mistrzem-naukowcem, ale przede wszystkim dydaktykiem i wychowawcą kolejnych 
pokoleń polityków społecznych, promotorem i recenzentem setek prac naukowych. W nauce pozostanie pio-
nierką polskich prac z zakresu gerontologii społecznej. To właśnie badaniom nad problematyką starzenia się 
społeczeństwa i wykluczenia społecznego poświęcała szczególnie wiele uwagi wskazując na ważność oraz ko-
nieczność popularyzacji ich wyników. Ale dorobek publikacyjny prof. Lucyny Frąckiewicz jest znacznie bar-
dziej obszerny, obejmuje ponad 600 pozycji literaturowych, poświęconych szeroko rozumianej problematyce 
społecznej – w szczególności zaś ochronie zdrowia, niepełnosprawności, demografii, zagrożeniom społecznym, 
bezrobociu czy pomocy społecznej.
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Odszedł  
prof. Henryk Walica

W majowe dni zaskoczyła nas smutna wiadomość  
o odejściu wieloletniego pracownika naszej Uczelni, 
pana profesora Henryka Walicy. 

Pan Profesor był absolwentem Akademii (ówczesnej WSE), rocznika 1958. Po studiach pracował w jed-
nostkach badawczych związanych z sektorem budownictwa, a jednocześnie podtrzymywał więź z Uczelnią 
przygotowując rozprawę doktorską, którą obronił w 1971 roku.

W 1974 roku powrócił tu jako docent. Uczestnił w licznych przedsięwzięciach dydaktycznych, naukowych 
i organizacyjnych. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z organizacją przedsiębiorstw budowla-
nych i inwestycjami. Doświadczenia te pozwoliły mu przygotować rozprawę habilitacyjną pt. „Integracja wy-
konawców przedsięwzięć inwestycyjnych”.

Poza pracą ściśle naukową angażował się w przedsięwzięcia rozwojowe w Uczelni. Pełnił funkcję dyrekto-
ra Zespołu Studiów Podyplomowych oraz prodziekana Wydziału Ekonomii ds. Studiów Zaocznych. W ostat-
nich latach aktywnie uczestniczył w życiu Katedry Inwestycji.

Wszystkie recenzje dorobku Pana Profesora, jakie opracowywane były przy okazjach jego awansu nauko-
wego, podkreślają jego wielkie zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz zdolność do łączenia zagadnień teo-
retycznych z praktycznymi.

Pożegnaliśmy mistrza i przyjaciela. Człowieka życzliwego każdemu z nas. Człowieka, którego będzie nam 
brakowało.

O tym jak aktywna i dynamiczna była Jej misja na rzecz rozwoju nauk społecznych świadczy chociażby 
zaangażowanie w pracę komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełniła funkcję wiceprzewod-
niczącej Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, oraz członka Komitetu Nauk Demograficznych, a tak-
że Rehabilitacji i Adaptacji Człowieka, Komitetu Rozwoju Człowieka, Komitetu Badań Regionów Uprzemy-
słowionych, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Powołano Ją również do Zespołu ds. Nagród 
Prezesa Rady Ministrów. Czynnie uczestniczyła w pracach Sekcji Komitetu Badań Naukowych. Była inicja-
torką powołania i Prezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Reprezentowała także nasze środo-
wisko w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Po przejściu na emeryturę do końca swego pracowitego życia kontynuowała działalność społeczną, dydak-
tyczną i badawczą w zakresie polityki społecznej. Za tę działalność była wielokrotnie odznaczana nie tylko od-
znaczeniami państwowymi, ale także między innymi Medalem im. Wacława Szuberta oraz przyznaną przez 
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Nagrodą Naukową im. Fran-
ciszka Ryszki za wybitny wkład w rozwój nauk politycznych, w tym badań w zakresie polityki społecznej.

Jak wielokrotnie podkreślała w wywiadzie opublikowanym na łamach XII numeru „AE Forum” – nad 
wszystko ukochała polską ziemię. Z Grodźcem i Krakowem łączyły ją najcieplejsze wspomnienia. Szczególnie 
zaś poświęciła się Śląskowi, którego problemy społeczne były przez długie lata motorem napędzającym Pa-
nią Profesor do działania. Mimo wielu możliwości przeniesienia się do innych regionów lub krajów, nigdy nie 
przystała na ten krok. „Ja kocham Polskę, kocham polską przyrodę: Śląsk, Beskidy, Jurę Krakowsko-Czę-
stochowską – szczególnie jesienią. I nie wyobrażam sobie, bym mogła mieszkać gdzieś indziej” – powiedziała 
jesienią 2004 roku.
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Władze  Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dziekan
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Studiował na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka w katowickiej 
Akademii Ekonomicznej, którą ukończył w 1978 roku. W 1988 roku obronił pra-
cę doktorską. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1998 roku. a tytuł profe-
sora w 2006. Był inicjatorem powołania Katedry Inżynierii Wiedzy, którą obecnie 
kieruje. W latach 2005-2009 pełnił funkcję prorektora ds. organizacyjnych. Jako 
pełnomocnik rektora kierował pracami związanymi z utworzeniem nowego wy-
działu. 7 maja br. złożył rezygnację z funkcji prorektora i został wybrany dzie-
kanem Wydziału Informatyki i Komunikacji. Działalność naukowa i dydaktyczna 
prof. Gołuchowskiego jest związana z problematyką systemów zarządzania wie-
dzą, w szczególności baz i hurtowni danych, a także zagadnieniami modelowania 
organizacji. Wielką satysfakcję sprawia mu praca ze studentami. Zainteresowania 
pozazawodowe prof. Jerzego Gołuchowskiego to góry i historia.

Prodziekan ds. nauki
prof. AE dr hab. Andrzej Bajdak

Pochodzi z Kłodzka. Studiował na kierunku Ekonomika i Organizacja Obrotu Towaro-
wego i Usług wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, którą ukończył w 1979 roku. Od 1980 
roku jest związany z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, w której w 1989 roku obronił 
pracę doktorską, a w 2007 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2008 roku jest 
zatrudniony na stanowisku profesora i pełni funkcję kierownika Katedry Badań Rynkowych 
i Marketingowych. Zainteresowania naukowe prof. Bajdaka koncentrują się wokół proble-
mów marketingu oraz badań marketingowych. Posiada duże doświadczenie praktyczne 
w tym zakresie. Będąc pracownikiem naukowym Akademii był równocześnie zatrudniony 
w firmach konsultingowych, w których pełnił funkcje wiceprezesa zarządu. Wakacje spędza 
nad ciepłym morzem, wolne weekendy w Beskidzie Żywieckim. Lubi fotografować, praco-
wać w ogrodzie, pogrążyć się w lekturze.

Prodziekan ds. studentów
dr hab. Maciej Nowak

Urodził się w Bytomiu. Studia wyższe ukończył na kierunku Cybernetyka Ekonomicz-
na i Informatyka w katowickiej Akademii Ekonomicznej. Po ich ukończeniu pracował jako 
informatyk. W marcu 2000 roku został zatrudniony w Katedrze Badań Operacyjnych. Pra-
cę doktorską obronił w czerwcu 2001 roku. W lipcu 2009 roku uzyskał stopień doktora ha-
bilitowanego. Aktywnie uczestniczył w pracach związanych z organizacją Międzynarodo-
wych Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami” prowadzonych przez Akademię 
Ekonomiczną w Katowicach we współpracy z siecią państwowych uniwersytetów kanadyj-
skich Université du Québec. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematy-
ki związanej z wykorzystaniem modelowania matematycznego we wspomaganiu decyzji 
menedżerskich, obejmując w szczególności metody wielokryterialne oraz ich zastosowanie 
w zarządzaniu operacyjnym, logistyce i zarządzaniu projektami. Prace jego autorstwa pu-
blikowane były między innymi w prestiżowych czasopismach poświęconych problematyce 
badań operacyjnych „European Journal of Operational Research” oraz „Control & Cyberne-
tics”. W wolnych chwilach lubi wybrać się do opery, na koncert symfoniczny, wędrówkę 
górską lub stok narciarski.

29 stycznia 2009 roku Senat Akademii Ekonomicznej w Katowicach podjął uchwałę o utworzeniu  
Wydziału Informatyki i Komunikacji.
Wiosną bieżącego roku ukonstytuowały się władze Wydziału oraz rozpoczął się proces dydaktyczny  
i naukowy.
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Panie Dziekanie, co czuł Pan jako je-
den z liderów środowiska informaty-
ków w naszej Uczelni, kiedy 29 stycz-
nia bieżącego roku Senat podjął decyzję 
o utworzeniu nowego Wydziału?

Co czułem? Przede wszystkim to, że tworząc 
nowy wydział Akademia zrobiła wreszcie właściwy 
krok w kierunku uzyskania tak koniecznego i war-
tościowego statusu uniwersytetu ekonomicznego. 
Ponadto czułem i czuję nadal wdzięczność wobec 
tych wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji 
tego zadania. Wszystkim członkom naszej społecz-
ności – szczególnie tym, których bezpośrednio doty-
czą zmiany związane w utworzeniem nowego Wy-
działu – jestem zobowiązany za wiarę w powodze-
nie przedsięwzięcia, za myślenie nie w kategoriach 
interesu własnego, lecz uczelni. Rachunek korzyści 
i strat z utworzenia nowego wydziału dla jego pra-
cowników nie jest prosty. Zyskujemy szansę bycia 
uniwersytetem, krótkookresowo zaś tracimy, ponie-
waż nowo tworzone wydziały nie mają uprawnień 
naukowych i pieniędzy. Trzeba więc doktoryzować 
się i habilitować w obcym środowisku, co zawsze 
jest dodatkowym utrudnieniem. Trzeba także szu-
kać trudniejszych źródeł finansowania niż dotacja 
na cele statutowe.

Odczuwałem i odczuwam nadal zadowolenie, że 
udało się, w niezwykle krótkim czasie i z pomocą 
niewielkiego, lecz zaangażowanego zespołu osób, 
wykonanie tego trudnego zadania, którego istot-
nym elementem było powołanie nowego kierunku  
– informatyki. Utworzenie wydziału wymagało wie-
lu rozmów, a dodatkowo rozpoczęcie działalności 
w trakcie roku akademickiego wymagało kolosalnej 
pracy „myślowej”, przewidzenia skutków i przyjęcia 
rozwiązań na okres przejściowy, które będą funk-
cjonowały do czasu pełnego ukonstytuowania się 
władz wydziału w maju 2009 roku. Szczęśliwie uda-
ło się wszystko i chyba specjalnie nie ma powodów 
do narzekania na naszą „transformację”. To wszyst-
ko udało się również dzięki wsparciu całego zespołu 
Wydziału Zarządzania, który wykazał się zrozumie-
niem dla podjętych przeze mnie działań. Za to skła-
dam serdecznie podziękowania.

Jakie przesłanki przemawiały za tym, 
aby nowy Wydział powstał właśnie w tej 
formie i dlaczego zdecydowano się na 
nazwanie go Wydziałem Informatyki 
i Komunikacji?

Tak jak powiedziałem, kluczową przesłanką 
była potrzeba osiągnięcia przez naszą Uczelnię sta-
tusu uniwersytetu. Po wnikliwej analizie stwier-
dzono, że środowisko informatyczne AE osiągnęło 
poziom rozwoju, który w naturalny sposób prowa-
dzi do wyodrębnienia z Wydziału Zarządzania no-
wego wydziału – o profilu informatycznym. Na wy-
bór środowiska wpłynęły także wyniki analiz ryn-
ku pracy, które jednoznacznie wskazują no to, że 
dynamicznie zmieniające się pod wpływem nowych 
technologii informatycznych społeczeństwo i go-
spodarka XXI wieku wyzwalają duże zapotrzebo-
wanie na specjalistów w dziedzinie informatyzacji 
procesów informacyjno-komunikacyjnych. Jak wy-
nika z prognoz IDC, niedobór informatyków będzie 
zwiększał się z każdym rokiem. Ogromny popyt na 
kadry informatyczne wynika stąd, że państwa Unii 
w najbliższym czasie planują wdrożenie nowych, 
zaawansowanych systemów teleinformatycznych. 
Również ciągły, dynamiczny rozwój technologii sie-
ciowych, wywołany przez wzajemne konkurowanie 
ze sobą największych koncernów, spowoduje wzrost 
zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie in-
formatyki. Zapotrzebowanie na informatyków bę-
dzie rosło również w Polsce, gdyż coraz więcej firm 
z branży wysokich technologii z całego świata otwie-
ra w naszym kraju oddziały.

Początkowo nie byłem nawet zwolennikiem 
utworzenia wydziału w zarysowanej konfiguracji, 
ale podjąłem się wykonania zadania możliwie jak 
najlepiej. Udało się także namówić do współpracy 
środowisko marketingowców zajmujących się bada-
niami rynkowymi i marketingowymi, a także sys-
temami zarządzania relacjami z klientami bizneso-
wymi. Wydział wzmocnił prof. Antoni Niederliński, 
wybitny specjalista w dziedzinie inżynierii wiedzy 
i systemów ekspertowych. Mam nadzieję, że w przy-
szłości uda się pozyskać do pracy na wydziale spe-
cjalistów z obszaru kształtowania relacji z klienta-

Nie ma powodów do narzekania 
na naszą „transformację”

Z dziekanem Wydziału Informatyki i Komunikacji,  
prof. Jerzym Gołuchowskim, rozmawia Marcin Baron
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mi indywidualnymi (konsumentami), z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii informatycznych, od 
przedsiębiorczości i zarządzania wiedzą, PR, a także 
od komunikacji społecznej oraz specjalistów z nauk 
humanistycznych i artystycznych. Stosowanie infor-
matyki w organizacjach wymaga bowiem nie tylko 
wiedzy matematycznej, jak to było przed laty.

Nazwa wydziału była przedmiotem wielu dys-
kusji i przyjęta nie była jedyną propozycją. Jednak-
że wybrana nazwa robi w środowisku duże wraże-
nie i jest łatwo przyswajana, co jest jej dużą zaletą. 
Również akronim: WIiK ma swoje zalety, gdyż mło-
dzieży szybko kojarzy się z technologią wiki. Infor-
matyka niesłusznie kojarzona jest wyłącznie z prze-
twarzaniem danych, informacji czy wiedzy. Rza-
dziej dostrzegamy jej związki ze wspomaganiem 
komunikowania się wewnątrz organizacji i organi-
zacji z otoczeniem. Dzięki swej nazwie Wydział IiK 
uzyskał unikatowość w skali Polski, właśnie dzięki 
skojarzeniu informatyki i komunikacji odgrywają-
cej coraz większą rolę w zarządzaniu wiedzą w or-
ganizacji. „Komunikacja” nawiązuje nie tylko do 
problematyki zarządzania i problematyki organiza-
cji, ale także do cennego mariażu informatyki z na-
ukami humanistycznymi, co może wielu wydawać 
się szokujące. Trzeba sobie uświadomić, jak wiele 
w systemach informatycznych zależy np. od projek-
tu interfejsu oraz od projektu komunikacji. Chyba 
wiele osób przyzna, że nie są to zadania dla ludzi 
utalentowanych jedynie w zakresie nauk ścisłych, 
zwłaszcza matematyki.

Proszę podzielić się z czytelnikami „AE 
Forum” swoimi planami. Jakie założenia 
rozwojowe przyjmuje Pan Dziekan dla 
Wydziału – zarówno w sferze nauki, jak 
i dydaktyki?

Planowanie rozwoju Wydziału to zadanie zespo-
łowe, dziekanowi może uda się pełnienie roli co naj-
wyżej inicjatora i katalizatora koniecznych proce-
sów. Najpilniejszym celem operacyjnym Wydziału 
na dziś jest uzyskanie uprawnień akademickich. To 
warunek przeżycia i rozwoju. Wniosek o uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicz-
nych w zakresie nauk o zarządzaniu został już opra-
cowany i mam nadzieje, że Pan Rektor będzie mógł 
go przesłać we wrześniu do Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Jednakże cele strategicz-
ne to utworzenie liczącej się w kraju i Europie szko-
ły naukowej w obszarze informatyzacji zarządza-
nia (podejmowania decyzji i komunikowania się), 
a także doskonalenie kształcenia informatyków na 
wszystkich poziomach studiów (w obszarze infor-
matyki ekonomicznej i nowoczesnego zarządzania 
opartego na myśleniu informatycznym). Nie uda się 
to bez zintegrowanego rozwoju środowiska nauko-
wego, któremu bliski jest paradygmat myślenia in-
formatycznego o organizacji i zarządzaniu nią.

Jednym z kluczowych wyzwań jest internacjo-
nalizacja studiów, uruchomienie studiów w języku 

angielskim, zarówno dla naszych studentów, jak 
również dla obcokrajowców. Jeszcze większy nacisk 
kładę na związek badań i studiów z praktyką. Li-
czę na to, że uruchamiane obecnie, płatne ze środ-
ków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, sta-
że studenckie przybliżą praktykę studentom, a na-
ukę praktyce. Współpraca z otoczeniem biznesowym 
i administracyjnym to szansa na inspiracje naukowe 
i dydaktyczne, to także wkład w rozwój naszego re-
gionu. Cenię sobie wysoko współpracę z Akademią 
Sztuk Pięknych w Katowicach, Kamsoftem (który 
prowadzi np. zajęcia dla naszych studentów) czy też 
BPSC współpracującym z Katedrą Badań Operacyj-
nych w obszarze metod podejmowania decyzji.

Otóż to, dobrą wróżbą dla nowego  
Wydziału jest fakt, że już od pierwszych 
chwil swojego funkcjonowania realizu-
je duże projekty unijne, przede wszyst-
kim ukierunkowane na rozwój dydakty-
ki. Proszę przybliżyć, na czym polegają 
i jakich działań możemy spodziewać się 
w najbliższej przyszłości?

Rzeczywiście to bardzo dobre wsparcie na star-
cie, swoisty handicap. Realizujemy obecnie dwa trzy-
letnie projekty ukierunkowane na rozwój studiów 
w Akademii, finansowane w całości ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 4.1, 
o wartości ponad 8,5 mln zł:

1. Nowe media i technologie wiedzy w progra-
mach studiów ekonomicznych – synergia teorii 
i praktyki (PO KL 4.1.1).

2. Informatycy Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach motorem regionalnej i krajowej gospodar-
ki opartej na wiedzy (PO KL 4.1.2).

Pierwszy projekt, realizowany wspólnie z Aka-
demią Sztuk Pięknych, został złożony jeszcze w ra-
mach Wydziału Zarządzania. Jego celem jest stwo-
rzenie nowych kierunków studiów licencjackich, 
magisterskich i podyplomowych, które poza wiedzą 
teoretyczną zagwarantują studentom szeroko rozu-
miany kontakt z biznesem. Możliwe to będzie dzięki 
płatnym stażom i praktykom.

Drugi projekt został złożony, gdy jako pełno-
mocnik tworzonego wydziału dostrzegłem szanse 
rozwoju wydziału poprzez uruchomienie kierunku 
informatyka, tzw. kierunku zamawianego. Szczę-
śliwie udało się uzyskać dofinansowanie na rozwój 
kierunku poprzez uzyskanie pieniędzy na stypen-
dia dla najlepszych studentów, płatne staże i rozwój 
studenckiego koła naukowego. Liczba chętnych na 
studia przekroczyła moje oczekiwania.

Są też kolejne projekty, które czekają na ocenę 
merytoryczną. Nie chciałbym ich teraz opisywać, 
lecz są to projekty badawcze.

Panie Dziekanie, utworzenie nowego 
Wydziału to także sporo pracy admini-
stracyjnej. Czego mogą spodziewać się 
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studenci, czy są już studentami nowego 
Wydziału? Gdzie mieści się dziekanat?

Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej ostatecznej lo-
kalizacji wydziału. Nadal będę wspierał dążenie do 
wybudowania nad Rawą, niemal naprzeciw budyn-
ku D, Centrum Nowoczesnych Technologii Informa-
tycznych, nowoczesnego budynku w którym można 
zlokalizować laboratoria dydaktyczne i badawcze 
służące nie tylko nowemu wydziałowi. To poważ-
ne wyzwanie, ale znacznie tańsze i efektywniejsze 
niż modernizacja przestarzałych budynków i dosto-
sowywanie ich do potrzeb laboratoriów komputero-
wych. Dotychczasowe moje doświadczenie jako pro-
rektora ds. organizacyjnych, zajmującego się m.in. 
sprawami remontów i inwestycji wskazuje, że roz-
wiązania modernizacyjne pracowni komputerowych 
są ułomne: mimo dużych nakładów nie uzyskujemy 
pożądanych efektów. Nie wchodząc w szczegóły, 
problemem jest chociażby wentylacja pomieszczeń, 
kosztowna i wciąż nieskuteczna. Dostrzega i rozu-
mie to każdy, kto chociaż przez godzinę pracował 
ze studentami w naszej pracowni komputerowej.  
A przecież coraz więcej zajęć wymaga pracowni in-
formatycznych, nie tylko na kierunkach i specjal-
nościach informatycznych. Innym rozpatrywanym 
przez władze rektorskie rozwiązaniem jest lokali-
zacja wydziału w kampusie na Adamskiego, któ-
re moim zdaniem mogło być dobre kilka lat wcze-
śniej.

Obecnie wydział zlokalizowano w budynku B, 
dziekanat mieści się na parterze. Studentami no-
wego wydziału od poprzedniego semestru letnie-
go jest większość studentów kierunku Informaty-
ka i Ekonometria (specjalność Ekonometria i Sta-
tystyka prowadzi Wydział Zarządzania). WIiK po-
siada już pierwszych absolwentów, którzy opuścili 
mury naszej uczelni w czerwcu br. Od nowego roku 
studia na wydziale rozpoczyna ponad 250 studen-
tów na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz 
Informatyka na I stopniu studiów. Prowadzimy re-
krutację na kierunek Informatyka i Ekonometria  
– II stopień oraz studia doktoranckie, właśnie dzię-
ki temu, że w Uczelni mają one status studiów śro-
dowiskowych (międzywydziałowych). Od lutego 2009 
wydział zamierza prowadzić też kilka kierunków 
studiów podyplomowych.

Po Wydziale Informatyki i Komunikacji 
powinniśmy się chyba spodziewać nowo-
czesnych rozwiązań, np. prowadzenia  
e-learningu albo wykorzystywania in-
nych ciekawych koncepcji wspomagają-
cych dydaktykę lub badania naukowe. 
Czy przewiduje Pan jakieś szczególne 
działania w tego rodzaju obszarach?

Tworzenie materiałów do e-learningu to bar-
dzo pracochłonne zadanie. W AE są już stworzone 
niezbędne warunki do prowadzenia tych zajęć, ale 
barier jest jeszcze wiele. Część pracowników nadal 
udostępnia materiały z „prywatnego” konta, a nie 

z platformy Moodle. Duży postęp w tym zakresie 
uzyskamy dzięki prowadzonym w Uczelni projek-
tom finansowanym z PO KL. Niezbędne są jednak-
że rozwiązania prawne. Prowadzenie zajęć z wy-
korzystaniem e-learningu jest pracochłonne, jed-
nakże łatwiejsze do kontroli i rozliczenia. Korzyści  
z e-learningu muszą odczuwać studenci, nauczycie-
le i władze Akademii. Uczciwie mówiąc, brak jest 
tu synergii. Dla studentów zbyt często materiały do 
wykładów na platformie to powód do zwolnienia się 
z udziału w nich, skutkujące po czasie na egzami-
nie, dla wielu pracowników – dopust Boży niema-
jący związku z rozliczaniem ich z wykonanej pra-
cy, a dla władz Uczelni wyzwanie wymagające po-
godzenia z koniecznością rozliczania pensum zgod-
nie z ustawą. Szczególnym działaniem musi być sys-
tematyczne dążenie do poprawy jakości dydaktyki. 
Muszą tego chcieć równocześnie studenci, nauczy-
ciele i władze Uczelni. Potrzebny jest system analizy 
dydaktyki, wspomagany komputerem. Powiedzmy 
sobie szczerze: odczuwać musi to zarówno student, 
że jego postępy są monitorowane, jak i nauczyciel, 
który będzie świadom, że jego praca jest doceniana.

Na zakończenie pozwólmy sobie na mi-
nutę fantazjowania. Wyobraźmy sobie, 
że przenieśliśmy się w czasie o pięć lat 
do przodu. Jakimi pięcioma przymiotni-
kami scharakteryzuje Pan Dziekan  
Wydział Informatyki i Komunikacji  
w 2014 roku?

Pięć lat? To niewiele w rozwoju wydziału. Środo-
wisko naukowe tworzy się latami. Integruje także. 
Liczące się środowiska akademickie tworzono dzie-
siątki, a nawet setki lat. Dużo Pan od nas wymaga.

Chciałbym, aby po upływie pięciu lat wydział 
charakteryzowały następujące atrybuty:
– innowacyjne, dostosowane do potrzeb rynku kie-

runki specjalności studiów posiadające zintegro-
wane programy nauczania umożliwiające kon-
takt z praktyką,

– dobrze rozumiejąca się i współpracująca spo-
łeczność studentów i nauczycieli dzielących się 
wiedzą i wykorzystujących nowoczesne metod 
kształcenia (m.in. e-learning, gry edukacyjne, 
projekty),

– ceniona w kraju kuźnia kadr informatycznych 
specjalizujących się w informatyzacji zarządza-
nia biznesem i zarządzania publicznego,

– liczące się w kraju środowisko informatyczne 
prowadzące kilka unikatowych projektów ba-
dawczych,

– naukowe centrum (ośrodek) wsparcia biznesu 
i administracji w obszarze zarządzania wiedzą, 
zarządzania komunikacją, informatyzacji ko-
munikowania się i przetwarzania wiedzy.

Życzymy więc odwagi, wytrwałości  
i powodzenia w realizacji tak  
określonych zamierzeń rozwojowych.  
Dziękuję bardzo.
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KODEKS ETYCZNY AKADEMII

DOBRE PRAKTYKI  
W SZKOŁACH WYŻSZYCH1

Preambuła

Podstawową wartością etosu akademickiego jest 
prawda. Uczelnie powołane są po to, by jej rzetelnie po-

1 We wrześniu 2005 r. Fundacja Rektorów Polskich powoła-
ła Komisję do opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk Szkół Wyż-
szych. Zespół pracował w składzie: ks. prof. A. Szostek (przewodni-
czący), prof. nzw. E. Chmielecka (sekretarz), profesorowie: W. Gaspar-
ski, A. Koźmiński, Z. Szawarski, J. Woźnicki oraz mgr M. Chałupka, 
jako przedstawiciel Parlamentu Studentów RP (członkowie). Przygo-
towany przez Komisję wstępny projekt został poddany pod debatę 
publiczną w uczelniach i w środowisku rektorów. Zespół redakcyj-
ny projektu szczegółowo przedyskutował zgłoszone propozycje popra-
wek. Następnie, skorygowany projekt został przedstawiony Zgroma-
dzeniu Plenarnemu KRASP, które w dniu 26 kwietnia 2007 r. uchwa-
liło Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych i zadecydowało 
o jego ogłoszeniu w dniu Jubileuszu Dziesięciolecia KRASP w Kra-
kowie. Kodeks zostanie przedstawiony poszczególnym uczelniom 
z prośbą o deklarację senatu o jego pełnym lub częściowym przyję-
ciu, wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Właściwym uzupełnieniem 
procedury wprowadzania Kodeksu w życie będzie powołanie przez 
KRASP Komitetu Dobrych Praktyk Uczelni Akademickich, który 
będzie rozpatrywał wnioski zarówno w sprawie ulepszenia Kodeksu, 
jak i w sprawach jego naruszania. Kodeks został przedstawiony także 
na Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, by mógł służyć 
całej społeczności akademickiej.

szukiwać, a wyniki tych poszukiwań dokumentować 
(cele badawcze), kształcić młode pokolenie w metodycz-
nym jej poznawaniu, wspomagać jego rozwój intelektu-
alny i moralny, a także przygotowywać przyszłych ab-
solwentów do odpowiedzialnego pełnienia funkcji pu-
blicznych i zawodowych w demokratycznym państwie 
(cele dydaktyczno-wychowawcze) oraz wspierać rozwój 
kulturowy i cywilizacyjny całego społeczeństwa (cele 
społeczne). W realizacji tych celów uczelnie muszą być 
instytucjami otwartymi oraz przedsiębiorczymi i w tym 
duchu poszukiwać dróg realizacji podstawowych warto-
ści humanistycznych, współpracując z innymi podmio-
tami społecznymi, uwzględniając tradycję kraju i swe-
go regionu, podejmując we właściwy sobie sposób wy-
zwania zmieniającego się świata. Wykonując te zada-
nia, szkoły wyższe kształtują swą szczególną kulturę 
instytucjonalną. Jej poziom i siła oddziaływania zale-
żą od postawy społeczności całej uczelni. Szczególna 
jednak troska o nią spoczywa na tych, którzy uczelnią 
kierują: na rektorze i senacie oraz – we właściwym so-
bie zakresie – na niższych, jednoosobowych i kolegial-
nych, organach władzy (dziekanach i radach wydziału, 
dyrektorach i radach poszczególnych instytutów itp.). 
Kultura ich działania w istotnej mierze kreuje kultu-
rę całej uczelni, kształtuje jej właściwe oblicze, integru-
je społeczność akademicką, pozytywnie oddziałuje na 
otoczenie uczelni. Dlatego tak ważne jest sformułowa-
nie podstawowych zasad i dobrych obyczajów w kiero-
waniu uczelnią, wykraczających ponad wymogi prawa 

PODSTAWY ETYCZNE FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNOŚCI  
AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH

Droga Wspólnoto Akademicka!

W imieniu Senatu naszej Uczelni mam zaszczyt przekazać Państwu tekst Kodeksu etycznego Akademii Ekonomicznej im. 
Karola Adamieckiego w Katowicach. Jest to, w moim mniemaniu, dokument wyjątkowy, gdyż nie jest kolejną „typową” uchwa-
łą Senatu, lecz zbiorem poglądów przedstawicieli różnych środowisk Uczelni, którego powstawaniu towarzyszyła refleksja 
nad pożądanymi dla naszej wspólnoty postawami i zachowaniami.

Impulsem do powstania Kodeksu etycznego były prace nad aktualizacją strategii Akademii prowadzone w 2003 roku. 
W tym samym czasie zostały zainicjowane działania na rzecz stworzenia ram dla kodeksów etycznych polskich uczelni wyż-
szych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Rektorów Polskich. Efektem tej inicjatywy było 
ogłoszenie Kodeksu „Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych”, którego treść została przyjęta przez członków Senatu Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach jako zbiór obowiązujących w Uczelni wytycznych. Senatorowie poprzedniej kadencji pod-
jęli decyzję o utworzeniu komisji ds. opracowania Kodeksu etycznego, która przygotowała dokument zatytułowany „Kon-
stytutywne wartości społeczności Akademii Ekonomicznej”. Stanowi on pierwszą część Kodeksu etycznego Uczelni. Następnie 
opracowano szczegółowe treści związane z relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi panującymi w Akademii. Wynikiem tych 
prac jest część druga i trzecia Kodeksu. W 2009 roku Senat przyjął do stosowania w Uczelni tekst jednolity zatytułowany 
„Podstawy etyczne funkcjonowania społeczności Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach”, będący 
zbiorem wszystkich opisanych powyżej dokumentów.

Jestem przekonany, że przedstawiony Państwu tekst opisuje te wartości, zasady i standardy, które nie są obce żadnemu 
z nas. Wierzę, że odzwierciedla wszystko to, czym od lat kieruje się nasza wspólnota, nie naruszając jednocześnie niczyje-
go światopoglądu ani wolności w zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy. Uważam, że dokument ten jest potrzebny w naszej 
Alma Mater nie tylko jako drogowskaz dla nas samych, ale i manifest naszych postaw wobec otoczenia, w którym funk-
cjonujemy.

Dzieląc się z Państwem tymi refleksjami, zachęcam do pielęgnowania wartości i zachowań godnych członków społecz-
ności Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Rektor
Jan Pyka
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powszechnego oraz innych regulacji prawnych odnoszą-
cych się do uczelni.

Zasady fundamentalne

1. Zasada służby publicznej. Zgodnie z najlepszy-
mi tradycjami uniwersyteckimi, uczelnie są powołane 
do realizacji misji zgłębiania i szerzenia prawdy. Wła-
ściwie rozumiana kultura uczelni wymaga, aby misja 
ta nosiła znamiona działań pro publico bono. Świado-
ma swego doniosłego znaczenia społecznego uczelnia 
dokłada starań, by zarówno poprzez rzetelność prowa-
dzonych badań, jak i poprzez kształcenie przyszłych elit 
kulturalnych i politycznych przyczyniać się do pomno-
żenia dobra wspólnego kraju oraz umocnienia dojrzałej 
demokracji.

2. Zasada bezstronności w sprawach publicznych. 
Uczelnia cieszy się przywilejem darzonej autorytetem 
instytucji życia publicznego. Z działaniem uczelni wiąże 
się wielka odpowiedzialność społeczna. To wymaga, by 
uczestnicząc w życiu publicznym, a zwłaszcza zabiera-
jąc głos w doniosłych społecznie sprawach, uczelnia kie-
rowała się bezstronnością i obiektywizmem.

3. Zasada legalizmu. W swych działaniach uczel-
nie nie tylko przestrzegają prawa, do czego są zobowią-
zane w państwie prawnym, ale także kształtują wśród 
studentów i w całej społeczności akademickiej kultu-
rę poszanowania prawa oraz bezstronnego stosowania 
zasad i procedur, określonych przez właściwe organy. 
Także ewentualne niezadowolenie z przyjętych w pań-
stwie regulacji prawnych dotyczących uczelni, manife-
stować należy w sposób zgodny z normami prawnymi.

4. Zasada autonomii i odpowiedzialności. Wła-
ściwa uczelni autonomia, której normy określa usta-
wa, obejmuje prawo do samodzielnego określania przez 
uczelnie własnej misji i wynikających z niej szczegóło-
wych celów i zadań, a także wielu regulacji, określają-
cych sposoby działania uczelni. Korzystając ze swej au-
tonomii, uczelnia musi jednakże tak interpretować wy-
nikające z niej uprawnienia, by we właściwy sobie spo-
sób, w najlepszym stylu, a zarazem efektywnie działać 
w społeczeństwie na rzecz odpowiedzialności za dobro 
wspólne.

5. Zasada podziału i równowagi władzy w uczel-
ni. Ważnym elementem zbioru dobrych praktyk w za-
kresie sprawowania władzy w uczelni są reguły praw-
ne i kulturowe praktycznej realizacji zasady równowa-
gi i podziału kompetencji pomiędzy rektorem jako orga-
nem jednoosobowym, senatem jako organem kolegial-
nym, a także sądem koleżeńskim oraz komisjami dyscy-
plinarnymi, korzystającymi z możliwości niezawisłego 
wyrokowania. Należy w związku z tym podkreślić, że 
w szczególności rektor i senat to dwa osobne i różne or-
gany, z których żaden nie sprawuje władzy nad drugim. 
Znakiem i potwierdzeniem odrębności obu tych władz 
oraz ich równowagi są ustawowe zasady, zgodnie z któ-
rymi ani rektor nie wskazuje członków senatu, ani se-
nat nie wybiera rektora; dokonują tego właściwe orga-
ny wyborcze. Wypełniając swe zadania, zarówno rektor, 
jak i senat powinni opierać się na uwarunkowaniach 
formalnoprawnych, ale także odwoływać się do przesła-
nek wynikających z kultury instytucjonalnej uczelni, 
której poszanowanie wymaga respektowania dobrych 
praktyk w działaniu obu tych organów uczelni.

6. Zasada kreatywności. Kierowanie uczelnią lub 
jej jednostką (wydziałem, instytutem itp.) wymaga kre-
atywności. Nie pozwala ona poprzestać na biernym pod-

trzymywaniu zastanych kierunków działania, ale wyra-
ża się w podejmowaniu inicjatyw, zmierzających do roz-
woju uczelni. Inicjatywy te muszą mieć charakter stra-
tegiczny, powinny też być podejmowane odpowiedzial-
nie i konsekwentnie zmierzać do realizacji wyznaczo-
nych zadań. Ustalają je organy uczelni, biorąc pod uwa-
gę ich merytoryczną doniosłość, możliwości finansowe 
i kadrowe, a także perspektywę współpracy z innymi 
podmiotami. Poświadczona wcześniej zdolność do kre-
atywności powinna być istotnym kryterium w wyborach 
lub konkursie na stanowiska kierownicze.

7. Zasada przejrzystości. W celu ugruntowania 
wiarygodności uczelni, zwłaszcza w racjonalności wy-
korzystania środków oraz dla uniknięcia kumoterstwa, 
korupcji i innych przypadków nadużywania władzy ko-
nieczne jest, by wszelkie procedury związane z zadania-
mi i inicjatywami badawczymi lub dydaktycznymi, kon-
kursami na stanowiska, awansami pracowników oraz 
nagrodami, naborem i promocją studentów były jawne 
i sprawiedliwe.

8. Zasada subsydiarności. Poszczególne organy 
władzy powinny przestrzegać zasady pomocniczości, 
nakazującej respektowanie kompetencji i inicjatyw niż-
szych organów władzy oraz poszczególnych pracowni-
ków. Z drugiej strony zasada ta nakłada na wszystkich 
obowiązek przestrzegania drogi służbowej w załatwia-
niu spraw, zawsze z zachowaniem prawa do drogi odwo-
ławczej przy rozstrzyganiu kwestii spornych. Instancja 
odwoławcza zobowiązana jest do rzeczowej i terminowej 
odpowiedzi na zastrzeżenia zgłoszone przez podległych 
jej pracowników.

9. Zasada poszanowania godności i tolerancji. Ma-
jąc na uwadze godność i dobre imię wszystkich człon-
ków społeczności akademickiej, uczelnie kierują się za-
sadami zaufania, poszanowania i tolerancji dla wszel-
kich dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów 
życia. Przestrzegane jest prawo do prywatności, zaś spo-
ry rozstrzygane są w drodze debaty pomiędzy stronami, 
które darzą się szacunkiem i uznają swoje prawa.

10. Zasada uniwersalizmu badań i kształcenia. Tra-
dycyjna i współczesna misja Uniwersytetu nakazuje mu 
być instytucją powszechną, włączoną poprzez badania 
i kształcenie w dokonania nauki światowej i troskę o do-
bro całej ludzkości. Organy uczelni – rektorzy i senaty 
– powinny dokładać starań, aby realizowane przez nią 
zadania i podejmowane przedsięwzięcia nosiły taki cha-
rakter. Należy sprzyjać kontaktom międzynarodowym 
uczelni i dążyć do zapewniania jej właściwego miejsca 
w światowej wspólnocie akademickiej.

Dobre praktyki w działaniach rektora  
i  senatu uczelni

Wprowadzenie

Dla prawidłowego i sprawnego prowadzenia uczelni 
kluczowe znaczenie ma właściwe rozumienie i respekto-
wanie podziału kompetencji i zasad współpracy pomię-
dzy rektorem a senatem. Podział kompetencji wyraża 
się m.in. tym, że:

a) działalność rektora jest oceniania przez senat,
b) rektor ex officio przewodniczy senatowi, zacho-

wując prawo do zawieszania wykonywania uchwały se-
natu, jeśli w jego mniemaniu naruszają one ważny in-
teres uczelni,

c) senat wyraża opinię społeczności akademickiej 
uczelni, ale rektor publicznie tę opinię przedstawia,
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d) rektor reprezentuje uczelnię na zewnątrz i jest 
przełożonym pracowników, studentów i doktorantów,

e) uchwały senatu są wiążące dla innych jej orga-
nów oraz pracowników, studentów i doktorantów wte-
dy, gdy zostały podjęte w zakresie jego kompetencji, 
które są jawne i ściśle określone w ustawie oraz w sta-
tucie, ale rektor podejmuje decyzje we wszystkich spra-
wach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrze-
żonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych 
organów lub kanclerza (i w tym sensie wobec rektora 
stosowana jest zasada domniemania kompetencji).

Do senatu, który nie jest przełożonym rektora, nale-
ży określanie założeń, kierunków i wytycznych dla rad 
wydziałów, a także wyrażanie zgody w zasadniczych 
sprawach dotyczących uczelni, wskazanych w odpo-
wiednich przepisach prawa, do rektora natomiast nale-
żą wszelkie działania wykonawcze. Senat nie powinien 
więc przejmować kompetencji rektora, on zaś nie powi-
nien przerzucać na senat odpowiedzialności za decyzje 
należące do niego, nawet w trybie wniosku o sformuło-
wanie opinii przez senat, która to opinia mogłaby być 
traktowana jako wiążąca rektora. Z drugiej strony pod-
stawą działania rektora winny być zawsze uchwalone 
przez senat kierunki działania uczelni, a także zasady 
i tryb postępowania odnoszące się do podejmowania de-
cyzji przez organy jednoosobowe lub ustanowionych ich 
pełnomocników.

Pamiętać jednak należy, że stanowisko rektora wy-
maga nie tylko zarządzania uczelnią i jej reprezento-
wania, ale – być może w jeszcze większym stopniu  
– przewodzenia swemu środowisku uczelnianemu. W tym 
sensie rektor jest strażnikiem etosu społeczności akade-
mickiej, mobilizującym ją do wysiłku budowania i pod-
trzymywania wysokiej jakości dzieła uczelni oraz osią-
gania ambitnych celów rozwojowych.

Dobre praktyki w działaniach rektora

1. Odpowiedzialność za rozwój uczelni. Rektor, jako 
organ jednoosobowy, odpowiedzialny za kierowanie 
uczelnią i planowanie jej rozwoju, przedstawia senato-
wi u progu swej kadencji, konkretyzowany na począt-
ku każdego roku akademickiego, plan działań, do któ-
rych zrealizowania się zobowiązuje. Plan ten – przyjęty 
przez senat – ma na celu rozwiązanie najważniejszych 
problemów uczelni oraz zmierza do jej rozwoju, zgodnie 
z jej misją. Na uczelni niepublicznej reguła ta jest stoso-
wana, o ile nie narusza statutowych uprawnień założy-
ciela.

2. Podział kompetencji. Rektor określa w formie za-
rządzenia zakres obowiązków swoich zastępców (pro-
rektorów) oraz przekazane im uprawnienia. Podobna pro-
cedura obowiązuje w odniesieniu do jego pełnomocni-
ków. Respektując tak określone ich kompetencje (zgod-
nie z zasadą subsydiarności), rektor wkracza w nie tyl-
ko w przypadkach szczególnych i tylko po uprzednim 
powiadomieniu o tym prorektora lub pełnomocnika oraz 
po wyjaśnieniu powodów swej interwencji.

3. Kultura posiedzeń senatu. Rektor, jako przewod-
niczący senatu, dba o porządek i kulturę panujące w cza-
sie jego posiedzeń, a w szczególności:

a) czuwa nad porządkiem obrad, nie dopuszczając 
spraw zgłoszonych z pominięciem przyjętej procedury 
określania porządku obrad,

b) przedstawia członkom senatu z wystarczającym 
wyprzedzeniem projekty dokumentów i dba o możliwość 
ich rzetelnego przedyskutowania,

c) odnosi się z otwartością do zgłaszanych przez 
członków senatu inicjatyw lub uwag, także krytycznych 
wobec jego własnych opinii lub zamierzeń,

d) przestrzega zasady, iż w sprawach personalnych 
przeprowadza się głosowanie tajne, zaś w sprawach me-
rytorycznych jawne.

4. Odpowiedzialność finansowa. Rektor rozdzie-
la – przy poszanowaniu zasad dyscypliny – środki 
finansowe i udostępnia inne zasoby uczelni zgodnie 
z zasadami przyjętymi przez senat. Jeśli takich zasad 
nie ma, rektor wnosi o ich uchwalenie. Zasady podzia-
łu tych środków (w tym także funduszy na badania na-
ukowe) harmonizować winny ze strategicznym planem 
rozwoju uczelni. Rektor dokłada starań, by poszukiwać 
różnych źródeł finansowania uczelni (a w tym przedsię-
wzięć rozwojowych i projektów naukowo-badawczych): 
krajowych i międzynarodowych, państwowych i prywat-
nych, pilnując jednak, by współpraca z innymi podmio-
tami nie uzależniała uczelni od nich, ani nie narażała 
jej dobrego imienia. Rektor dba o zrównoważony rozwój 
uczelni, stwarzając jej jednostkom warunki ułatwiające 
poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

5. Unikanie decyzji we własnej sprawie. Rektor 
nie podejmuje działań we własnej sprawie. Działając 
w ramach swych uprawnień, rektor nie nadużywa za-
sady domniemania kompetencji i nie preferuje jednost-
ki organizacyjnej, w której sam wykonuje zadania jako 
nauczyciel akademicki. Rektor nie wiąże się z żadnym 
ugrupowaniem w uczelni.

6. Unikanie konfliktu norm lub interesów. Poczu-
cie odpowiedzialności za sprawowany urząd zobowią-
zuje rektora do unikania takich form angażowania się 
poza uczelnią, nawet niezwiązanych ze stałym zatrud-
nieniem, które poważnie utrudniałyby wywiązywanie 
się z przyjętych obowiązków. Rektor i prorektorzy skła-
dają senatowi deklarację, w której informują o braku 
lub unikaniu konfliktu norm lub interesów pomiędzy 
uczelnią a miejscami swej dodatkowej aktywności. Po-
dobnie członkowie innych organów jednoosobowych lub 
ich zastępcy, zobowiązują się do powstrzymywania się 
od działalności konkurencyjnej wobec własnej uczelni. 
Udowodnione zatajenie prawdy w tej materii lub naru-
szenie tego zobowiązania stanowi dobrą rację do odwo-
łania z pełnionej funkcji. Na publicznej uczelni zawo-
dowej reguła ta jest stosowana, o ile nie jest sprzeczna 
z obowiązującą ustawą.

7. Troska o poziom badań naukowych. Siłą uczelni 
są twórcze, oryginalne i prowadzone na wysokim pozio-
mie badania naukowe. Rektor wspiera je, dbając o za-
pewnienie odpowiednich warunków do ich prowadzenia, 
chroniąc nauczycieli akademickich przed nadmiarem 
zajęć dydaktycznych, wspomagając tych, którzy pro-
wadzą badania, poszukiwaniem środków finansowych, 
inspirując i ułatwiając ich współpracę. Troszczy się też 
o warunki rozwoju młodej kadry naukowej, zwłaszcza 
doktorantów. Rektor przeciwstawia się patologiom na 
uczelni, a także w całej społeczności naukowej. W tym 
duchu upowszechnia na swojej uczelni standardy, za-
warte w kodeksach etycznych adresowanych do całego 
środowiska naukowego w Polsce2, jak również wspie-
ra inicjatywy, zmierzające do tworzenia i przyjmowa-
nia przez poszczególne uczelnie ich własnych kodeksów 
etycznych, uwzględniających uwarunkowania specyficzne 
dla danej uczelni.

2 Chodzi zwłaszcza o wymienione wyżej dokumenty: „Dobre 
obyczaje w nauce” oraz „Dobra praktyka badań naukowych”.
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8. Troska o jakość kształcenia. Dydaktyczna mi-
sja uczelni zobowiązuje rektora do stałej troski o wyso-
ki poziom kształcenia. Zadanie to realizuje rektor mię-
dzy innymi poprzez troskę o właściwe kryteria doboru 
kadry naukowo-dydaktycznej, odpowiedni system kon-
troli rzetelności pracy dydaktycznej, respektowanie wy-
mogów ministerialnych, a także promowanie twórczych 
i pożytecznych inicjatyw podejmowanych w tym zakre-
sie przez nauczycieli akademickich. Aby skutecznie wy-
wiązywać się z tych zadań, rektor inicjuje wdrożenie 
i nadzoruje działanie uczelnianego systemu zapewnia-
nia jakości kształcenia, wprowadzającego standardy  
i procedury gwarantujące efektywną realizację tych 
zadań.

9. Wspieranie organizacji studenckich. Pamiętając, 
iż do ważnych zadań uczelni należy odpowiedzialność 
za rozwój osobowości studentów oraz przygotowanie ich 
do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w de-
mokratycznym społeczeństwie, rektor wspiera nie tyl-
ko koła naukowe, ale także organizacje tworzone przez 
studentów i doktorantów, które pozwalają rozwinąć ich 
członkom postawy prospołeczne, nabywać zdolności or-
ganizacyjne i rozwijać ich kulturalne zainteresowania. 
Zachęca też ich do zgłaszania różnych projektów tym ce-
lom służących i wspomaga ich realizację.

10. Poszanowanie tradycji uczelni. Podejmując de-
cyzje w sprawach nietypowych i precedensowych, rek-
tor uwzględnia ukształtowaną już kulturę instytucjo-
nalną swej uczelni, umacniając najlepsze jej tradycje, 
a unikając rozwiązań rażąco z nią sprzecznych.

11. Kontakty ze społecznością uczelni. W kontak-
tach z członkami społeczności uczelnianej rektor stara 
się godzić życzliwą otwartość na nowe pomysły z posza-
nowaniem porządku i strategicznymi planami rozwoju 
całej uczelni; stanowczość w egzekwowaniu obowiąz-
ków z wrażliwością na osobiste problemy pracowników; 
bezstronność w rozstrzyganiu spornych spraw z troską 
o ochronę słabszej strony konfliktu; dbałość o wspól-
ne dobro uczelni z poszanowaniem godności każdego 
z członków społeczności akademickiej. Z racji sprawo-
wanej funkcji rektor uzyskuje wiele informacji o pry-
watnym lub niezwiązanym z wykonywaniem pracy oso-
bistym życiu podległych sobie pracowników i studen-
tów, bądź to od nich samych, bądź od osób trzecich. In-
formacji tych nie wolno mu ujawniać osobom postron-
nym, ani czynić z nich użytku w kierowaniu uczelnią. 
Donosy, a zwłaszcza anonimy, rektor winien – zależnie 
od ich treści – albo ignorować, albo roztropnie powiada-
miać o nich tego, kogo one dotyczą.

12. Kampania wyborcza. W celu przeciwdziałania 
niegodnej licytacji niewykonalnych lub szkodliwych 
dla uczelni obietnic, składanych przez kandydatów na 
stanowisko rektora różnym grupom wyborców, w tym 
także studentom, rektor w okresie trwania kampanii 
szczególnie aktywnie upowszechnia rzetelne informa-
cje o stanie uczelni, jej osiągnięciach, perspektywach 
i ograniczeniach. Nie nadużywa też swego stanowiska 
w kampanii wyborczej nowych władz uczelni ani wo-
bec swego kontrkandydata (gdy sam kandyduje ponow-
nie), ani wtedy, gdy definitywnie kończy swe urzędowa-
nie. W szczególności nie wykorzystuje dostępnych tylko 
jemu informacji do zwiększenia szans wyborczych wła-
snych lub preferowanego przez siebie kandydata. Regu-
ła ta obowiązuje, o ile ma ona zastosowanie w świetle 
obowiązujących regulacji statutowych.

13. Wybory rektora przez zgromadzenie elektorów. 
Wybory na stanowisko rektora wymagają szczególnej 

troski o zachowanie dobrych obyczajów. Należą do nich 
między innymi:

a. Zasada jawności kampanii wyborczej. Kandy-
daci na stanowisko rektora nie powinni składać obiet-
nic jedynie określonej części społeczności akademickiej 
i jej tylko znanych. Oznacza to obowiązek ogłoszenia zo-
bowiązań podejmowanych na spotkaniach niejawnych 
lub zamkniętych, z poszczególnymi grupami wyborców, 
w tym także ze środowiskiem studenckim. Respektowa-
nie tego warunku jest szczególnie ważne w odniesieniu 
do tych zobowiązań, których realizacja mogłaby naru-
szyć istotne interesy uczelni, ale także zasady i reguły 
postępowania, wynikające z niniejszego kodeksu.

b. Ustawowy wymóg tajności aktu wyborczego. Dla 
jego wypełnienia należy zapewnić w uczelni odpowied-
nie warunki oddawania głosów, w tym między innymi 
właściwej treści kartki wyborcze oraz sposoby wskazy-
wania kandydata przez każdego wyborcę. Przyjąć nale-
ży taki tryb oddawania głosu, który uniemożliwia naru-
szanie tajności głosowania w wyniku zmowy wyborców 
lub wywierania na nich grupowej presji.

c. Powstrzymanie się od debaty na posiedzeniu wy-
borczym kolegium elektorów. Zgodnie z ustawą, wybo-
ry mają charakter pośredni, a poszczególni członkowie 
zgromadzenia elektorów winni dokonywać swobodne-
go wyboru, kierując się głosem własnego sumienia. Nie 
oznacza to ograniczenia możliwości porozumiewania się 
elektorów przed głosowaniem. Na zebraniu wyborczym 
kolegium elektorów nie jest prowadzona debata mery-
toryczna, a jedynym zadaniem tego zgromadzenia jest 
dokonanie samego aktu wyboru rektora, albo – na jego 
wniosek – prorektorów, zgodnie z ustalonymi wcześniej 
procedurami wyborczymi. Debata wyborcza, otwarta dla 
wszystkich członków społeczności akademickiej, może 
odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym zebra-
nie wyborcze kolegium elektorów.

d. Zachowanie ciszy wyborczej obowiązującej w ca-
łej uczelni, przynajmniej w dniu wyborów. Debaty pro-
gramowe mogą, a nawet powinny odbywać się zgodnie 
z ordynacją wyborczą, w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym dzień wyborów. Cisza wyborcza w dniu wybo-
rów powinna pozwalać odbyć zgromadzenie elektorów 
bez towarzyszącej mu agitacji lub presji ze strony zwo-
lenników poszczególnych kandydatów.

e. Powstrzymanie się od głosowania w swojej spra-
wie przez kandydatów na stanowisko rektora. Jeśli kan-
dydat taki jest członkiem zgromadzenia elektorów, nie 
powinien czynnie uczestniczyć w posiedzeniu zwołanym 
w celu wyboru rektora. Jeśli bierze udział w tym posie-
dzeniu, powinien zrezygnować z oddania głosu.

f. Zachowanie inicjatywy rektora-elekta w propo-
nowaniu kandydatów na prorektorów. Zgodnie z usta-
wą, wszystkich kandydatów na prorektorów przedsta-
wia rektor-elekt. W przypadku kandydata na prorekto-
ra ds. studenckich rektor zabiega o akceptację właści-
wego grona studentów dla swego kandydata, w żadnym 
razie nie powinien jednak oddawać w tej sprawie inicja-
tywy w ich ręce.

14. Współpraca rektora z poprzednikami. Działając 
w imię poszanowania ciągłości władzy w uczelni, wyma-
gającej zachowania równowagi pomiędzy potrzebą kon-
tynuacji a koniecznością zmian w jej funkcjonowaniu, 
rektor z szacunkiem i należnym uznaniem odnosi się do 
osiągnięć swych poprzedników oraz korzysta z ich rady 
i wsparcia tam, gdzie sprawy uczelni tego wymagają. 
Z drugiej strony, były rektor unika nieformalnych inge-
rencji w działania swego następcy. W ten sposób kolej-
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ni rektorzy współtworzą kulturę instytucjonalną uczel-
ni, przyczyniając się zarazem do kształtowania dobrych 
obyczajów w procesie przekazywania i przejmowania 
wszystkich funkcji kierowniczych w uczelniach.

15. Rektor jako reprezentant uczelni. W swych wy-
stąpieniach publicznych rektor dba o dobre imię i po-
zycję swej uczelni, a w tym o jej właściwie pojętą kon-
kurencyjność, unikając jednak stosowania niegodnych 
metod rywalizacji z innymi uczelniami. Nie miesza in-
teresów uczelni z osobistym zaangażowaniem w spra-
wy społeczne ani nie korzysta z jej autorytetu dla budo-
wania swego publicznego wizerunku. Tym bardziej nie 
może wykorzystywać swojej uczelni do prowadzenia ja-
kiejkolwiek kampanii politycznej.

16. Troska o właściwe miejsce uczelni w życiu pu-
blicznym. Mając na uwadze społeczną rangę uczel-
ni, a zarazem właściwą jej apolityczność, rektor z jed-
nej strony zachęca do wrażliwości społecznej pracowni-
ków i studentów uczelni, a nawet do aktywnego udzia-
łu w życiu publicznym, z drugiej jednak, przestrzegając 
zasady bezstronności i neutralności politycznej uczelni, 
chroni ją przed wykorzystaniem jej do celów politycz-
nych. Wystąpienia polityków oraz debaty polityczne są 
na terenie uczelni dopuszczalne tylko wtedy, gdy zacho-
wują charakter akademicki (wykłady, seminaria, sesje 
naukowe, spotkania). W szczególności należy unikać 
szerzenia wszelkich form ksenofobii, narzucania ideolo-
gii politycznych czy fundamentalizmu religijnego oraz 
postaw fanatycznych, wykluczających dyskusję. Rektor 
może wyrazić zgodę na odbywanie na terenie uczelni ze-
brań o charakterze politycznym, pod warunkiem wszak-
że, iż korzystanie z pomieszczeń będzie następowało na 
ogólnych zasadach i nie będzie wiązało uczelni z żadną 
polityczną opcją. Rektor dokłada starań, aby nie ekspo-
nowano poglądów politycznych w czasie zajęć dydaktycz-
nych i nie pozwala na umieszczanie na terenie uczelni 
haseł lub plakatów o podobnym charakterze, chroni też 
symbole uczelniane przed takim ich użyciem.

Dobre praktyki w działaniach senatu

1. Współpraca senatu z rektorem. Realizując swo-
je uprawnienia, członkowie senatu współpracują z rek-
torem dla dobra całej uczelni. Współpraca ta wyma-
ga traktowania obecności oraz uważnego i aktywnego 
uczestniczenia w posiedzeniach senatu jako prioryte-
towego obowiązku. W szczególności członkowie senatu 
mają obowiązek właściwego przygotowania się do posie-
dzeń, a w tym do zapoznania się z przygotowywanymi 
materiałami.

2. Współdziałanie senatu z radami wydziałów. Rady 
wydziałów korzystają ze znacznej samodzielności w re-
alizacji podstawowych zadań uczelni. Autonomia ta po-
winna jednak być motywowana troską o dobro uczelni 
jako całości. Korzystając ze swego ustawowego prawa 
do ustalania wytycznych dla rad wydziałów w zakresie 
wykonywania podstawowych zadań uczelni, senat wspie-
ra pożyteczne inicjatywy. Powinien jednak zapobiegać 
działaniom, zmierzającym do przekształcania się uczelni 
w federację wydziałów, kierujących się partykularnymi 
interesami, co stanowi zagrożenie dla jedności środowi-
ska akademickiego i dla realizacji misji uczelni.

3. Udział studentów w obradach senatu. Studenci 
są pełnoprawnymi członkami senatu, a samorządność 
studentów i doktorantów stanowi konstytutywny ele-
ment samorządności akademickiej. Studenci uczestni-
czą w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących 

uczelni (nie zaś tylko decyzji w sprawach studenckich), 
a rektor jako przewodniczący senatu oraz wszyscy jego 
członkowie dokładają starań, by stwarzać studentom 
właściwe warunki do rzeczywistego i pełnego udziału 
senatorów studenckich w pracach senatu i jego komi-
sji. Na senatorach studenckich, a także na uczelnianych 
strukturach samorządu studenckiego, spoczywa obo-
wiązek aktywnego i odpowiedzialnego udziału w pra-
cach senatu.

4. Odpowiedzialność za program studiów. Korzy-
stając ze swych ustawowych uprawnień, senat wspie-
ra, ale i nadzoruje inicjatywy wydziałów i instytutów, 
mające na celu dostosowanie programu studiów do ak-
tualnego stanu wiedzy, a także umocnienie specjalno-
ści rozwijanych w uczelni. Wszyscy powinni jednak do-
kładać starań, by zmiana programu sprzyjała rzeczy-
wiście wysokiej jakości studiów, a nie była motywowa-
na jedynie interesami poszczególnych nauczycieli aka-
demickich.

5. Inicjatywa senatu. Członkowie senatu, ponosząc 
wraz z rektorem odpowiedzialność za uczelnię, korzy-
stają z przysługujących im uprawnień do zgłaszania 
własnych inicjatyw, mających na uwadze jej dobro. Po-
dejmując jednak takie działania w ważnych sprawach, 
powinni poinformować o nich rektora i zapoznać się 
z jego opinią przed zgłoszeniem ich na forum senatu. 
Inicjatywy zgłaszane podczas posiedzenia senatu, bez 
uprzedniego poinformowania rektora, mogą być przyję-
te do protokołu i stanowić przedmiot stosownych dzia-
łań przed kolejnym posiedzeniem senatu.

6. Respektowanie przyjętego porządku obrad. Se-
nat podejmuje uchwały w sprawach objętych przyję-
tym na początku posiedzenia porządkiem obrad. Przy-
padki rozszerzenia tego porządku wymagają ich for-
malnej akceptacji przez senat. Należy unikać sytuacji 
zgłaszania zmian w porządku obrad pod koniec posie-
dzenia senatu, zwłaszcza wtedy, gdy część jego człon-
ków z usprawiedliwionych powodów je opuściła. Czło-
nek senatu może na początku posiedzenia wnioskować 
o rozszerzenie porządku obrad, powinien jednak o tym 
poinformować rektora przed rozpoczęciem posiedzenia, 
zapoznając także wszystkich członów senatu z projek-
tem uchwały, jeśli proponowana korekta porządku ob-
rad przewiduje głosowanie nad nią.

7. Sposób głosowania. Uchwały, zgodnie ze statu-
tem, podejmowane są w wyniku głosowania jawnego lub 
tajnego. Głosowanie przeciw projektowi uchwały powin-
no być poprzedzone przedstawieniem powodów uspra-
wiedliwiających taki sprzeciw. Za niedopuszczalne na-
leży uznawać przypadki gremialnego unikania udziału 
w dyskusji, a następnie wnoszenia o utajnienie głoso-
wania w celu odrzucenia projektu uchwały.

8. Ocena działalności rektora. Zasada rzetelnej dys-
kusji, poprzedzającej podjęcie uchwały, odnosi się szcze-
gólnie do kluczowych spraw, do których należy zwłasz-
cza ocena działalności rektora. Członkowie senatu po-
winni właściwie przygotować się do dyskusji nad spra-
wozdaniem rektora i aktywnie podjąć merytoryczną 
i kierunkową nad nim refleksję, nie ograniczając się do 
uwag natury redakcyjnej lub porządkowej.

9. Zasada dyskrecji. Społeczność akademicka ma 
prawo do informacji o merytorycznym przebiegu obrad 
senatu, z wyjątkiem jednak głosów, dotyczących spraw 
personalnych, a nie zawartych w oficjalnym protoko-
le z jego posiedzeń, co do których istnieje domniema-
nie, że osoby zainteresowane mogłyby sobie tego nie 
życzyć.
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Normy końcowe

1. Zakres ważności Kodeksu. Powyższe zasady fun-
damentalne oraz dobre praktyki w kierowaniu uczelnią 
odnoszą się odpowiednio także do jednoosobowych i ko-
legialnych organów władzy niższych jej szczebli (dzie-
kanów i rad wydziału, dyrektorów instytutów i ich rad 
itp.), z zachowaniem różnic kompetencyjnych, wynika-
jących ze statutu lub innych regulacji prawnych.

2. Uczelniana komisja dobrych praktyk. Postuluje 
się, aby w uczelniach, które przyjęły w drodze głosowa-
nia senatu niniejszy Kodeks w całości lub w części, se-
nat powoływał – na wniosek rektora – odpowiednią ko-

misję, której zadaniem byłaby kontrola zgodności z nim 
działań władz uczelni, lub też powierzał te zadania już 
działającej komisji o właściwych uprawnieniach. Komi-
sja składałaby senatowi okresowe sprawozdania ze swej 
działalności, mogłaby też zgłaszać propozycje poprawek 
do treści Kodeksu.

3. Nowelizowanie Kodeksu. Zakłada się okresowe 
nowelizowanie Kodeksu z inicjatywy poszczególnych 
uczelni, konferencji rektorów (KRASP, KRZaSP), Par-
lamentu Studentów RP lub Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów. Nowelizacji dokonywać będzie Komitet 
Dobrych Praktyk powołany przez KRASP.

KODEKS ETYCZNY  
AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA 

ADAMIECKIEGO W KATOWICACH3

Preambuła

Akademia Ekonomiczna w Katowicach jest wspólno-
tą akademicką, którą konstytuują zbieżne dla niej war-
tości. Należy je pojmować jako to wszystko, co dla tej 
wspólnoty jest ważne, cenne i co łączy ją w całość. War-
tości te współtworzą nie tylko życie zespołowe Uczelni, 
ale także powinny mieć zasadniczy wpływ na postępo-
wanie wszystkich osób tworzących wspólnotę akademic-
ką, a więc studentów, doktorantów, pracowników na-
ukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Wartości te 
powinny być obecne w postawach, zachowaniach człon-
ków wspólnoty akademickiej, w ich wzajemnych rela-
cjach na Uczelni oraz w stosunku do wszystkich, którzy 
wchodzą w przestrzeń naszej społeczności akademic-
kiej. Wartości i wynikające z tego postawy zostały opi-
sane w poniższym Kodeksie etycznym, do którego prze-
strzegania są zobligowani wszyscy członkowie wspólno-
ty akademickiej. Przyjmując i realizując wskazane war-
tości, każdy członek społeczności Akademii przyczynia 
się do budowania ładu moralnego i społecznego na na-
szej Uczelni. Realizując zaś wspólne dobro, przyczynia 
się zarazem do budowy odpowiedniego jej wizerunku.

Część I
Konstytutywne wartości społeczności  

Akademii Ekonomicznej

OSOBA: jest podstawowym fundamentem wszelkich 
wartości i zasad. Objawia się jako rzeczywistość nie-
powtarzalna i nieredukowalna do żadnych stanów czy 
procesów cząstkowych. Z tego też względu człowiek jako 
osoba powinien być postrzegany w sposób integralny, tj. 
całościowy. Jest fundamentalnym podmiotem w świecie 
przedmiotów. Jako osoba staje się punktem odniesienia 
wszelkiego działania i postaw, które w nim znajdują swe 
uzasadnienie. Osoba to moralna podstawa wszelkiego 
działania. Dlatego to na niej centralizują się wszelkie 
dążenia we wspólnocie Akademii Ekonomicznej.

3 Przyjęty przez Senat Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
uchwałą nr 38/2008/2009 z dnia 28 maja 2009 roku.

GODNOŚĆ: jest najbardziej charakterystyczną cechą 
objawiającą osobę. To właśnie dzięki własnej, wrodzo-
nej i niezbywalnej godności człowiek jako osoba jest 
wartością nadrzędną, do której powinny być odnoszone 
wszelkie zjawiska społeczne, gospodarcze, polityczne, 
kulturowe czy cywilizacyjne. Stąd jedynym sposobem 
odniesienia się do człowieka jest bezwarunkowa afirma-
cja godności każdej osoby. Stanowi ona także o równo-
ści osób względem siebie. Objawia się to we wszystkich 
relacjach interpersonalnych zarówno w wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych kontaktach w środowisku Akademii 
Ekonomicznej.

PRAWDA: stanowi zarówno wartość samą w sobie, jak 
i wartość leżącą u podstaw wszelkich aktów poznaw-
czych. Służba prawdzie jest podstawowym obowiązkiem 
każdego człowieka, a zatem i pracownika Akademii 
Ekonomicznej, w szczególności zaś naukowca czy na-
uczyciela akademickiego-wychowawcy. W dużej mierze 
do poszukiwania i odkrywania prawdy zobligowany jest 
także w indywidualny sposób każdy student. Stosunek 
do prawdy staje się przez to jedyną adekwatną miarą 
wszystkich dociekań badawczych, prac i przedsięwzięć 
naukowych na Akademii Ekonomicznej oraz procesów 
edukacyjnych, a także innych działań pracowniczych. 
Prawda stanowi ostatecznie fundament wszelkich po-
dejmowanych przedsięwzięć człowieka. Obrona prawdy 
jest w związku z tym obroną własnego człowieczeństwa 
przed próbą uzależnienia się od różnego rodzaju ambi-
cji, mód, sukcesów czy też władzy bądź różnego rodzaju 
sił nacisku.

WOLNOŚĆ: ta konstytutywna cecha ludzkiej egzysten-
cji jest niezmiernie istotna we wszelkiego rodzaju dzia-
łaniach człowieka, a zwłaszcza we wszelkich pracach 
naukowo-dydaktycznych. Podmiotowa wolność uczone-
go jest niezbędna w celu postępowania według swego 
rozumu, doświadczenia i sumienia, a także uniezależ-
nienia się od wszelakich czynników zewnętrznych mo-
gących wywierać wpływ tak na zasadność, jak i efek-
tywność prowadzonej pracy – a więc także na próby ma-
nipulowania prawdą. Bez wolności nie sposób należycie 
nauczać i wychowywać kolejnych pokoleń studentów. 
Wolność stanowi obszar kształtowania swej tożsamości 
przez całą społeczność Akademii Ekonomicznej, jedno-
cześnie jest także dla niej zadaniem realizowanym wy-
łącznie w perspektywie odpowiedzialności za nią. War-
tość ta jest ponadto szansą dla całej nauki, która tylko 
w przestrzeni swobody badań, dyskusji i poglądów przy-
nosi korzystne dla człowieka rezultaty.
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WSPÓLNOTA: nie można zapominać, iż od począt-
ku kategoria ta leżała u podstaw każdego środowiska 
akademickiego. Wynikała ona nie tylko z autonomii tej 
zbiorowości, ale także ze świadomości dążenia do wspól-
nego celu, jakim jest próba poznawczej obiektywizacji 
prawdy o rzeczywistości otaczającej człowieka oraz jego 
samego. Wspólnota zatem powinna objawiać się w na-
leżytych, przepojonych wzajemnym szacunkiem, rela-
cjach zarówno pomiędzy wszystkimi współpracownika-
mi, jak i studentami środowiska Akademii Ekonomicz-
nej. Wpływa także w istotny sposób na właściwą rela-
cję pomiędzy studentem a mistrzem. Opiera się przede 
wszystkim na uczciwości postaw studenta, poważaniu 
i poszanowaniu swego mistrza, on zaś sam powinien da-
wać dobry przykład w życiu osobistym i naukowym oraz 
być życzliwy i otwarty na problemy studentów.

PRACOWITOŚĆ: w sposób naturalny wpisana jest 
w egzystencję człowieka. Wyraża się w typowo ludzkiej 
aktywności działania. Objawia się w trudzie oraz w ra-
dości z efektów związanych z owym działaniem. W śro-
dowisku Akademii Ekonomicznej cecha ta uwidacznia 
się osobistym zaangażowaniem, a także głęboką odpo-
wiedzialnością za treści tworzonej nauki i sposoby jej 
dalszego przekazywania. Chociaż w bezpośrednim efek-
cie korzyści z takiego postępowania osiąga jego twórca, 
to jednak należy pamiętać, że w dalszej perspektywie 
postawa taka sprzyja pożytkowi i rozwojowi szerokiej 
grupy osób współuczestniczących w owocach realizowa-
nej pracy na Akademii Ekonomicznej.

RZETELNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ: obydwie cechy powin-
ny objawiać się w złożonej pracy naukowo-dydaktycznej 
wszystkich reprezentantów środowiska Akademii Eko-
nomicznej. Kierowanie się tymi wartościami sprawia, iż 
praca oraz jej efekty będą naznaczone solidnością i wia-
rygodnością działań. Ponadto będą one wynikały i kon-
centrowały się na poszukiwaniu prawdy, a poprzez to 
nauka będzie tworzona na fundamentalnych zasadach 
moralności i logiki.

ETOS PRACY: wiąże się nie tylko z sumiennym reali-
zowaniem swych obowiązków, ale także z należytym 
kształtowaniem relacji pracowniczych na Akademii 
Ekonomicznej. Szczególną rolę odgrywają tu moralne 
przymioty działania zwane cnotami, które są nabytymi 
w sposób trwały zdolnościami do realizacji konkretne-
go dobra moralnego. Wśród nich doniosłą rolę odgrywa-
ją: roztropność w podejmowaniu decyzji co do realizacji 
różnego rodzaju zadań; sprawiedliwość w oddaniu każ-
demu tego, co mu się słusznie należy – zwłaszcza w re-
lacjach wspólnotowych; cierpliwość i nadzieja w oczeki-
waniu na pozytywne przemiany w dokonywanym proce-
sie wychowawczym, ale także w oczekiwaniu na owoce 
realizowanej pracy zawodowej; wyrozumiałość w wysił-
ku zrozumienia oraz indywidualnej oceny postępowania 
innych osób; zrozumiałość w umiejętnym i jasnym wyra-
żaniu swego stanowiska; oraz szacunek wyrażający się 
w we wszelkich relacjach międzyosobowych, a zwłasz-
cza w poważaniu osób mających autorytet.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA: objawia się na-
mysłem i przyjęciem takiej postawy działania, w której 
zostają wzięte pod uwagę nie tylko własne interesy, ale 
także działania i dobra pozostałych osób czy wspólnot 
społecznych. Działania takie wiążą się między innymi 
z postawą zdrowej konkurencji, pomnażaniem wspól-

nego dobra oraz współdziałaniem w realizacji tychże 
postaw.

PATRIOTYZM: powinien wyrażać się w wierności oj-
czyźnie, a także dziedzictwu i tożsamości narodowej. 
Ogromną rolę odgrywa w tym wypadku kultura narodo-
wa, której poznawanie i kreowanie w pozytywny sposób 
przyczynia się do kształtowania bogactwa osobowego 
każdego Polaka. Patriotyzm ma także wymiar lokalny 
– szczególnie podkreślany na Akademii Ekonomicznej 
– związany z umiłowaniem tzw. małej ojczyzny (ojcowi-
zny), którą się czci i służy się jej swą pracą dla pomna-
żania wspólnego dobra.

Część II
Kodeks etyczny szczegółowy:  

interesariusze wewnętrzni

Cała wspólnota akademicka powinna przestrzegać 
zasad postępowania, zapisanych poniżej, po to, by kon-
stytutywne wartości społeczności Akademii Ekonomicz-
nej mogły znaleźć swój wyraz w działaniu.

ROZDZIAŁ I
Zasady postępowania władz Uczelni

1.
Pełniąc funkcje kierownicze, władze Uczelni przyj-

mują na siebie szczególną odpowiedzialność za prze-
strzeganie zasad etycznego postępowania przez swoich 
podwładnych, dając wzór własną postawą.

2.
Władze Uczelni stoją na straży konstytutywnych 

wartości społeczności akademickiej, mobilizują ją do 
wysiłku budowania i podtrzymywania wysokiej jakości 
funkcjonowania Uczelni, odpowiedzialności za jej po-
myślność oraz planowania jej rozwoju.

3.
Władze Uczelni, kierując się poczuciem odpowie-

dzialności, zobowiązane są do unikania takich form an-
gażowania się w działalności poza Uczelnią, nawet nie-
związanych ze stałym zatrudnieniem, które poważnie 
utrudniałyby wywiązywanie się z przyjętych obowiąz-
ków. W przypadku naruszenia tego zobowiązania istnie-
je moralna przesłanka do odwołania z pełnionej funkcji.

4.
Władze Uczelni nie mogą uczestniczyć w działa-

niach godzących w prestiż Akademii oraz nie powinny 
angażować się w przedsięwzięcia, które przyczyniają się 
do osłabienia jej konkurencyjności i wizerunku.

5.
Władze Uczelni powinny rzetelnie i uczciwe wyko-

nywać swoje obowiązki, a w szczególności:
– dbać o zrównoważony rozwój Uczelni, unikając 

realizacji interesów partykularnych i grupowych 
kosztem dobra wspólnego, stwarzając jej jednost-
kom warunki ułatwiające poszukiwanie zewnętrz-
nych źródeł finansowania,

– dbać o zapewnienie równych szans zatrudnienia, 
awansu i doskonalenia zawodowego zgodnego ze 
strategią rozwoju Uczelni, unikając wszelkiej for-
my dyskryminacji (a szczególnie dyskryminacji ze 
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względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, religię 
i przekonania osobiste),

– dążyć do stworzenia środowiska pracy opartego na 
wzajemnym szacunku i tolerancji oraz podmiotowe-
go, partnerskiego traktowania pracowników,

– zapewnić dobre warunki pracy i stwarzać możliwo-
ści rozwoju zawodowego i osobowego w sferze ba-
dawczej, dydaktycznej i administracyjnej oraz anga-
żować się w działania mające na celu zapewnienie 
wszystkim pracownikom godnego i sprawiedliwego 
wynagrodzenia za pracę,

– zapewnić członkom wspólnoty akademickiej wol-
ność badań i wolność głoszenia poglądów bez obawy 
o utratę pracy czy posiadanych przywilejów,

– troszczyć się o warunki rozwoju młodej kadry na-
ukowej, wspomagając tych, którzy prowadzą bada-
nia, inspirując i ułatwiając ich współpracę,

– angażować się w działania mające na celu wprowa-
dzenie standardów i procedur gwarantujących za-
pewnienie wysokiej jakości kształcenia,

– udzielać wsparcia organizacjom studenckim i dokto-
ranckim,

– uważnie wysłuchiwać spraw, z jakimi przychodzą 
pracownicy, zapewniając godne miejsce i wystarcza-
jącą ilość czasu na rozmowę,

– wspierać aktywność wspólnoty – jako miejsca pu-
blicznej debaty w sprawach, w których wiedza i au-
torytet uczonych będzie wykorzystywany dla dobra 
publicznego,

– troszczyć się o majątek Akademii Ekonomicznej 
oraz użytkować go bez narażania Uczelni na zbędne 
koszty,

– dbać o poszanowanie wewnętrznych reguł funkcjo-
nowania Uczelni.

6.
Władze Uczelni podczas kampanii wyborczej no-

wych władz Akademii zobowiązane są do reprezentowa-
nia swoją postawą najwyższych standardów etycznych, 
a w szczególności do kształtowania dobrych obyczajów 
w procesie przekazywania i przejmowania wszystkich 
funkcji kierowniczych w Uczelni.

7.
Władze Akademii dbają o jej dobre imię i o właściwą 

pozycję w życiu publicznym, z uwzględnieniem jej apo-
lityczności.

8.
Władze Uczelni, realizując swoje uprawnienia, 

współpracują ze studentami i doktorantami dla dobra 
Akademii w celu realizacji jej misji.

9.
Władze Uczelni nie mogą przyjmować korzyści ma-

terialnych, związanych i wynikających z pełnionych 
funkcji lub realizowanych zadań.

10.
Władze Uczelni nie powinny brać udziału w podejmo-

waniu decyzji dotyczących bezpośrednio ich samych lub 
najbliższych członów rodziny, które skutkowałyby osiąga-
niem korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem.

11.
Ze względu na pozycję społeczną i wykonywaną 

funkcję, władze Uczelni powinny być szczególnie wyczu-
lone na wszelkie nieprawidłowości występujące w ich 

otoczeniu, przeciwne każdej formie patologii życia aka-
demickiego, społecznego oraz wszelkim sytuacjom ko-
rupcyjnym czy też naciskom w różnorakiej postaci, np. 
mobbingowi, łapówkarstwu, szantażowi itp.

ROZDZIAŁ II
Zasady postępowania pracowników  

naukowo-dydaktycznych

1.
Nauka, jako domena nadzwyczajnej precyzji, rzetel-

nego stosunku do faktów oraz do osiągnięć poprzedni-
ków, jest szczególnie wrażliwa na wszelkiego rodzaju 
nieuczciwość i nierzetelność. Opiera się na suwerenno-
ści i sumienności jej twórców, a także dążeniu do praw-
dy, toteż pracownik naukowo-dydaktyczny powinien 
dążyć nie tylko do odkrycia i poznania prawdy, ale tak-
że do jej upowszechniania i obrony.

2.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien wspie-

rać i ochraniać wolność intelektualną swych studentów, 
doktorantów i kolegów, ponieważ wolność w środowisku 
akademickim jest nieodzowna w całym procesie nauko-
wo-dydaktycznym, stanowi ponadto gwarancję możli-
wości wypowiadania własnych sądów.

3.
Pracownika naukowo-dydaktycznego powinna ce-

chować samodzielność i niezależność od pozanauko-
wych uwarunkowań ideologicznych, politycznych lub 
ekonomicznych. Dlatego nie powinien on angażować się 
w żadne zajęcia ani działalność, które mogłyby ograni-
czyć jego niezależność.

4.
Wspólnota akademicka wymaga od swych pracow-

ników naukowo-dydaktycznych wzajemnego poszano-
wania, współdziałania i solidarności, uczciwości i odpo-
wiedzialności względem Uczelni i studentów.

5.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zobowiązani są 

do unikania słów i zachowań nietaktownych, które nie 
licują z kulturą i dobrymi obyczajami.

6.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien wyko-

nywać swoje obowiązki zawodowe z zachowaniem na-
leżytej rzetelności i staranności, dbać o dobre imię Aka-
demii Ekonomicznej, brać czynny udział w życiu macie-
rzystej Uczelni, a swoje umiejętności i wiedzę wykorzy-
stywać także dla jej dobra.

7.
Pracownik naukowo-dydaktyczny pełniący funkcje 

publiczne na stanowiskach państwowych lub samorzą-
dowych oraz w innych instytucjach czy organizacjach pol-
skich i międzynarodowych nie powinien uchybiać godno-
ści swego zawodu ani sprzeniewierzać się konstytutyw-
nym wartościom społeczności Akademii Ekonomicznej.

8.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien unikać 

korzystania z mienia Akademii Ekonomicznej dla celów 
prywatnych, a w szczególności nie wykonywać na tere-
nie Uczelni prac dla innych podmiotów.
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9.
Podejmowanie dodatkowej działalności przez pra-

cowników naukowo-dydaktycznych Akademii poza 
Uczelnią nie może odbywać się ze szkodą dla podsta-
wowego miejsca pracy. Pracownik Akademii zobowiąza-
ny jest do lojalnego informowania o mogących powstać 
konfliktach interesów i do uzyskania stosownej zgody 
i akceptacji.

10.
Pracownik naukowo-dydaktyczny ma prawo doma-

gać się godnego wynagrodzenia, odpowiadającego jego 
kwalifikacjom i trudności pracy, jednak nie powinien 
uzależniać jakości wykonywania swych zadań od płacy.

11.
Jakakolwiek dyskryminacja w ocenianiu, awanso-

waniu – czy to ze względu na rasę, kolor skóry, religię, 
narodowość, płeć, orientację seksualną, niepełnospraw-
ność, wiek, czy przekonania itp. – nie może być akcepto-
walna przez społeczność akademicką.

ROZDZIAŁ III
Powinności pracowników  

naukowo-dydaktycznych jako naukowców

1.
Pracownik nauki powinien ustawicznie pogłębiać 

swoją wiedzę i doskonalić umiejętności.

2.
Praca badawcza pracownika naukowo-dydaktycz-

nego powinna mieć cechy twórcze i przebiegać zgod-
nie z wymaganiami metody naukowej, być wiarygodna 
i wierna prawdzie opartej na rzetelnych argumentach.

3.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien prze-

strzegać wysokich standardów prowadzenia badań na-
ukowych oraz zasad dobrej praktyki naukowej. Obo-
wiązuje go odpowiedzialne głoszenie prawdy w naucza-
niu. Powinien upowszechniać w społeczeństwie rzetelne 
wiadomości o osiągnięciach nauki, którą reprezentuje.

4.
Nauczyciel akademicki w badaniach naukowych 

przestrzega zasad uczciwości naukowej i nie dopuszcza 
do powstawania plagiatów bądź fałszowania wyników 
badań naukowych.

5.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien w oce-

nach dorobku i prac naukowych unikać konfliktu in-
teresów i kierować się obiektywizmem, terminowością 
oraz zasadami kompetentności. Naganne jest przyjmo-
wanie podarunków, prezentów czy innych korzyści, któ-
re mogłyby naruszyć niezależność jego oceny.

6.
Pracownik naukowo-dydaktyczny podejmuje się 

opracowania opinii, recenzji lub ekspertyzy jedynie w za-
kresie swojej specjalności i nie sugeruje się oczekiwa-
niami zleceniodawcy oraz nie dopuszcza, aby presja zle-
ceniodawcy wywarła wpływ na merytoryczną zawartość 
pracy. Sponsorowanie badań lub odpłatność za nie powin-
ny być ujawnione. Niedopuszczalne jest uzależnienie wy-
ników badań od jakichkolwiek pozanaukowych korzyści.

7.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien prze-

strzegać zasad prawa autorskiego i własności intelek-
tualnej.

8.
Pracownik naukowo-dydaktyczny ma szczególny 

obowiązek tępienia nieuczciwości naukowej i przestrze-
gania dobrych obyczajów w nauce.

ROZDZIAŁ IV
Odpowiedzialność etyczna pracowników  

naukowo-dydaktycznych wobec  
współpracowników i Uczelni

1.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien prze-

strzegać w stosunku do kolegów zasad uprzejmości, lojal-
ności i koleżeństwa. W kontaktach służbowych okazywać 
wzajemny szacunek, służyć radą i udzielać pomocy.

2.
Pracownik naukowo-dydaktyczny, dbając o sta-

ły rozwój swoich umiejętności i wiedzy, dąży do dosko-
nalenia środowiska zawodowego i jakości kształcenia 
w Akademii Ekonomicznej oraz wspiera swoich kole-
gów, zwłaszcza podwładnych, w roz-wijaniu kompeten-
cji zawodowych.

3.
Pracownik naukowo-dydaktyczny, szanując osią-

gnięcia swoich współpracowników, w wymianie opinii 
naukowych powinien posługiwać się argumentami me-
rytorycznymi zarówno w stosunku do przełożonych, jak 
i podwładnych.

4.
Nauczyciel akademicki w przypadku zauważe-

nia czyjegoś niewłaściwego postępowania powinien 
zareagować. Równocześnie nie powinien publicznie 
krytykować działalności zawodowej innego nauczy-
ciela. Naganne jest bezzasadne przedstawienie kole-
gi w złym świetle, narażające go na utratę szacunku, 
zmniejszenie wynagrodzenia czy usunięcie z zajmowa-
nego stanowiska lub niezasłużone pominięcie w awan-
sowaniu.

5.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien przyj-

mować postawę życzliwego krytycyzmu wobec prac 
i koncepcji innych autorów, połączoną z krytycyzmem 
wobec siebie i swojego dorobku naukowego.

6.
Pracownik naukowo-dydaktyczny zobowiązany jest 

do lojalności wobec współpracujących w ramach danej 
katedry i powstrzymywania się od działań naruszają-
cych taką lojalność również po zakończeniu współpracy 
oraz powinien reagować w przypadku naruszania etyki 
przez swoich współpracowników.

7.
Pracownik naukowo-dydaktyczny wykazuje lojal-

ność wobec Akademii Ekonomicznej objawiającą się 
w przestrzeganiu dyscypliny pracowniczej, wspoma-
ganiu demokratycznie wybranych władz zwierzchnich 
i okazywaniu pomocy w budowaniu prestiżu Uczelni.
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8.
Pracownik naukowo-dydaktyczny nie może żądać od 

swych współpracowników i podwładnych zachowania 
sprzecznego z konstytutywnymi wartościami społeczno-
ści Akademii Ekonomicznej.

ROZDZIAŁ V
Preferowany tryb postępowania pracowników 

naukowo-dydaktycznych w odniesieniu  
do studentów i doktorantów

1.
Efektem kształcenia w Akademii Ekonomicznej jest 

ukształtowanie odpowiedzialnego moralnie człowie-
ka, wyposażonego w wiedzę z dyscyplin stanowiących 
kanon jego wykształcenia oraz stosowne umiejętności 
praktyczne. Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien 
więc wspomagać studenta w usprawnianiu zdolności 
poznawczych w dochodzeniu do prawdy.

2.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien staran-

nie przygotowywać się do zajęć oraz stosować metody 
nauczania właściwe zagadnieniom wykładanego przed-
miotu; treść zajęć dydaktycznych powinna być zgodna 
z aktualnym stanem nauki światowej.

3.
Przekazywanie wiedzy przez pracowników nauko-

wo-dydaktycznych w Akademii Ekonomicznej powin-
no odbywać się w sposób odpowiedzialny w obszarze ich 
kompetencji zawodowych, ze szczególnym naciskiem na:
– wyzbycie się uprzedzeń i uniezależnienie się od 

wpływu różnych poglądów – przedstawianie róż-
nych stanowisk, koncepcji i twierdzeń naukowych 
oraz informowanie o ewentualnym osobistym punk-
cie widzenia,

– bezstronne formułowanie opinii o cudzym dorobku 
oraz krytyczną jego analizę,

– przyznawanie się do popełnionych błędów, uznawa-
nie potencjalnych nietrafności własnych pomysłów, 
ujęć i sformułowań,

– indywidualne podejście do każdego studenta oraz 
oferowanie możliwości dialogu osobowego i nauko-
wego,

– propagowanie wśród studentów i doktorantów na-
wyków uczciwego studiowania oraz rzetelnego wy-
konywania pracy zawodowej,

– sprzyjanie dociekliwości naukowej studentów i dok-
torantów oraz dbałość o to, aby doskonalili swój 
warsztat poznawczy i środki przekazu wiedzy.

4.
Nauczyciel akademicki przed rozpoczęciem cyklu 

dydaktycznego zobowiązany jest do zapewnienia stu-
dentom i doktorantom informacji o programie zajęć, 
prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem 
w zajęciach oraz kryteriach oceny uczestników zajęć.

5.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien:

– przyjąć sprawiedliwe i jednakowe zasady oceniania 
studentów i doktorantów,

– jawnie odnosić się do treści oraz formy ustnych  
i pisemnych wypowiedzi studentów i doktorantów 
z poszanowaniem dla prywatności i godności stu-
denta.

6.
Godne potępienia jest wypowiadanie, poza sferą służ-

bową, negatywnych opinii o swych studentach, w sposób 
pozwalający na zidentyfikowanie osoby ocenianej.

7.
Moralnie naganne jest udzielanie odpłatnych kore-

petycji, lekcji bądź konsultacji własnym studentom.

8.
Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien poma-

gać w budzeniu zainteresowań studentów i doktoran-
tów zarówno indywidualnych, jak i zrzeszonych w or-
ganizacjach oraz sprzyjać tworzeniu atmosfery wyzwa-
lającej kreatywność wszystkich uczestników życia aka-
demickiego.

9.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w roli mistrza-

wychowawcy powinien wpływać na postawę studenta 
bądź doktoranta poprzez dawanie dobrego przykładu 
oraz inspirowanie do refleksji nad wartościami wykra-
czającymi poza kanon wiedzy związany z programem 
studiów. Poprzez swą postawę i zaangażowanie pracow-
nik wychowuje studentów.

ROZDZIAŁ VI
Pożądana postawa pracowników  

administracyjnych

1.
Każda osoba zaliczana do grupy pracowników admi-

nistracyjnych powinna:
– swą postawą, zachowaniem i słowem przyczyniać 

się do realizacji misji Uczelni,
– mieć świadomość, że jej działania będą się przyczy-

niać do rozpowszechniania dobrego imienia Akade-
mii Ekonomicznej w społeczeństwie,

– współpracować z innymi członkami wspólnoty aka-
demickiej w celu podwyższania jakości usług świad-
czonych przez Uczelnię,

– w stosunku do innych członków społeczności aka-
demickiej oraz pozostałych osób przestrzegać ogól-
nie przyjętych form grzecznościowych w kontaktach 
bezpośrednich i korespondencji,

– pamiętać, iż schludny i estetyczny wygląd stanowi 
ważny element w kontaktach z interesantami,

– dbać o ład i porządek na swoim stanowisku pracy,
– w pełni wykorzystywać posiadane umiejętności 

i kwalifikacje w interesie Akademii Ekonomicznej,
– zwracać szczególną uwagę na postępowanie własne 

i innych członków wspólnoty akademickiej, by uchro-
nić Uczelnię przed jakimikolwiek stratami i naduży-
ciami,

– przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie.

ROZDZIAŁ VII
Wzorce postępowania pracowników  

administracyjnych

1.
Pracownicy administracyjni Akademii Ekonomicz-

nej w Katowicach powinni charakteryzować się określo-
nymi cechami:
– właściwie wykorzystywać czas pracy,
– dbać o swój wizerunek, wykonując terminowo po-

wierzane im zadania,
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– stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, by 
móc jak najlepiej wykonywać powierzane im obo-
wiązki,

– cechować się wysokim poziomem kultury osobi-
stej,

– w swych działaniach zachowywać się uprzejmie, 
taktownie, z wyczuciem,

– być lojalni i uczciwi w stosunku do interesantów, 
przełożonych i współpracowników,

– do powierzonych spraw zawodowych podchodzić 
bezstronnie i obiektywnie,

– wykonywać swoje zadania z należytą staranno-
ścią.

ROZDZIAŁ VIII
Pożądana postawa studentów  

i doktorantów

1.
Studenci i doktoranci kierują się w swoim postę-

powaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach 
z innymi przestrzegają zasad dobrego wychowania i do-
brych obyczajów, mając na uwadze godność każdego 
człowieka.

2.
Studenci i doktoranci nie powinni brać udziału 

w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających ich godno-
ści lub godności innych, jak również podejmować dzia-
łań mogących zaszkodzić dobremu ich imieniu czy pod-
ważać zaufania do nich lub Uczelni.

3.
Student i doktorant również po ukończeniu studiów 

zobowiązany jest, świadcząc swoim poziomem moral-
nym i intelektualnym, dbać o dobre imię Uczelni.

ROZDZIAŁ IX
Wzorce postępowania studentów  

i doktorantów w procesie studiowania

1.
Student i doktorant są zobowiązani do rzetelnej 

i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swo-
ich kwalifikacji oraz do zdobywania wiedzy przez cały 
okres studiów.

2.
Studenci i doktoranci powinni dokładać wszelkich 

możliwych starań w celu wzbogacania posiadanej wie-
dzy, również poprzez branie udziału w zajęciach nieobo-
wiązkowych i pozaprogramowych, oraz rozwijać wszel-
kie umiejętności praktyczne związane ze swoim przy-
szłym zawodem.

3.
Studenci i doktoranci powinni traktować egzamin, 

jak również wszelkie inne formy weryfikacji wiedzy 
jako rzetelne sprawdziany, w trakcie których powinni 
korzystać jedynie ze swojej wiedzy i umiejętności. Kary-
godne są wszelkie nieuczciwe zachowania zmierzające 
do osiągnięcia pozytywnych wyników.

4.
Studenci i doktoranci wezwani są do szczególnej tro-

ski o realizację w swoim życiu studenckim konstytutyw-
nych wartości akademickich.

5.
Studenci i doktoranci powinni przestrzegać w sto-

sunku do kolegów zasad uprzejmości, lojalności i kole-
żeństwa. W kontaktach służbowych okazywać wzajem-
ny szacunek, służyć radą i udzielać pomocy.

6.
Studenci i doktoranci powinni wspierać innych stu-

dentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do wa-
runków życia akademickiego, jak również w poznaniu 
i przestrzeganiu reguł panujących na Akademii.

7.
W przypadku nieobecności studenta lub doktoran-

ta podczas prezentacji prac grupowych, zobowiązany 
jest on przekazać wszelkie potrzebne materiały w cza-
sie umożliwiającym należyte przygotowanie się do zajęć 
pozostałej części zespołu.

8.
Studenci i doktoranci traktują pozostałą część wspól-

noty akademickiej z należnym im szacunkiem, prze-
strzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wycho-
wania i obyczajów akademickich, unikając na forum 
Uczelni poufałych kontaktów osobistych.

9.
Studenci i doktoranci nie wykorzystują prywatnych 

kontaktów i zażyłości osobistych z pozostałymi pracow-
nikami Uczelni.

10.
Studenci i doktoranci powinni w sposób adekwatny 

reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych 
pracowników Uczelni. O zachowaniach stanowiących 
przekroczenie obowiązujących norm niniejszego kodek-
su powinni również powiadomić komórkę odpowiedzial-
ną za kwestie etyczne na Uczelni.

Część III
Kodeks etyczny szczegółowy:  

interesariusze zewnętrzni

ROZDZIAŁ I
Wartości określające relacje Uczelni  

z otoczeniem zewnętrznym

1.
Partnerstwo. W kontaktach z otoczeniem ze-

wnętrznym przestrzega się takich zasad, jak uczciwość 
i rzetelność. Ponieważ partnerzy mogą mieć inne, czę-
sto sprzeczne ze sobą interesy, celem nadrzędnym jest 
dążenie do dobra wspólnego. Akademia Ekonomiczna 
stara się rozpoznawać korzyści związane ze współpra-
cą w ramach partnerstwa i dążyć do nich z prawdziwym 
zaangażowaniem.

2.
Kształcenie specjalistów. Akademia Ekonomicz-

na aktywnie śledzi przemiany gospodarcze, a tym sa-
mym w sposób elastyczny rozwija system kształcenia 
w celu dostosowania kwalifikacji absolwentów do bie-
żącej sytuacji na rynku pracy. Wyedukowani specjaliści 
potrafią efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać i działać 
na rzecz swoich pracodawców, mając na uwadze wspólne 
dobro. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowe-
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mu, Uczelnia współpracuje z przedstawicielami przedsię-
biorstw i różnych organizacji społeczno-gospodarczych.

3.
Dostępność oferty edukacyjnej. Akademia Eko-

nomiczna skutecznie dociera z ofertą kształcenia do po-
tencjalnych kandydatów na studia. Nadrzędnym ce-
lem jest pozyskanie najzdolniejszych abiturientów, aby 
efektywnie realizować funkcję edukacyjną.

4.
Wizerunek. Uczelnia dba o swój pozytywny wizeru-

nek w skali regionu, kraju i w wymiarze międzynarodo-
wym. Poprzez współpracę ze środkami masowego prze-
kazu szkoła informuje o swoich przedsięwzięciach sze-
rokie grono odbiorców. W materiałach promocyjnych, 
na stronach internetowych, a także w innych środkach 
przekazu dba się o rzetelność zamieszczanych informa-
cji oraz przystępną formę.

5.
Współpraca z innymi ośrodkami akademic-

kimi. Władze Uczelni, mając na uwadze porównanie 
zarówno własnego dorobku, jak i innych standardów 
kształcenia wypracowanych w innych środowiskach uni-
wersyteckich, dąży do zacieśnienia współpracy oraz wy-
miany poglądów między Uczelniami. Pozwala to na okre-
ślenie najbardziej skutecznego sposobu organizacji jed-
nostki edukacji wyższej. Współpraca odbywa się pomiędzy 
ośrodkami akademickimi w regionie, kraju i na świecie.

ROZDZIAŁ II
Zasady postępowania w relacjach  

z otoczeniem

1.
Władze Uczelni dbają o promowanie wizerunku 

Akademii Ekonomicznej jako ośrodka wiedzy i prakty-
ki działalności gospodarczej, upowszechniając wiedzę 
ekonomiczną i przedsiębiorczość. Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych, a także umiejętności inwestycyjnych 
i menedżerskich obejmuje zarówno kształconych ekono-
mistów, jak i dostarczanie wiedzy dla przedsiębiorców 
oraz ogółu mieszkańców.

2.
Badania naukowe i prowadzone analizy ekonomicz-

ne powinny być sporządzane z najwyższym poziomem 
rzetelności i trafności, a ich implementacja powinna 
realizować cele gospodarcze i społeczne firm oraz or-
ganizacji zgłaszających zapotrzebowanie na te usługi. 
Uczelnia przywiązuje szczególną wagę do poszanowa-
nia praw z tytułu ochrony własności intelektualnej.

3.
Akademia Ekonomiczna propaguje zasady zrówno-

ważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, dostarcza-
jąc niezbędnej wiedzy umożliwiającej optymalne decy-
zje gospodarcze.

4.
Pracownicy Akademii Ekonomicznej wspierają ini-

cjatywy obywatelskie, a także włączają się w aktywno-
ści na rzecz społeczności lokalnej. Promują ideę społecz-
nej odpowiedzialności biznesu oraz urzeczywistniają ją 
w praktyce. Uczelnia uznaje działalność charytatywną 
za szczególnie ważny przejaw społecznej odpowiedzial-

ności i wspiera postawy filantropijne wśród pracowni-
ków i środowiska przedsiębiorców.

5.
Na szczególną troskę zasługują postawy realizujące 

idee dobra wspólnego zarówno w kontaktach interper-
sonalnych, jak i ogólnospołecznych.

6.
Uczelnia postępuje zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji, dążąc do zapewnienia wizerunku ośrodka 
akademickiego o najwyższych standardach nauczania 
i etyki zawodowej.

Postanowienia końcowe:  
zastosowanie zasad Kodeksu

1.
Do przestrzegania zasad zapisanych w powyższym 

Kodeksie etycznym zobowiązana jest cała społeczność 
akademicka, a więc pracownicy naukowo-dydaktyczni, 
administracyjni, doktoranci i studenci.

2.
Członek wspólnoty akademickiej ma prawo otrzy-

mać wyjaśnienie niejasnych dla niego zapisów lub wąt-
pliwości związanych z treścią Kodeksu etycznego, zgła-
szać uwagi oraz inicjować zmiany i uzupełnienia w jego 
zapisach. Organem właściwym w tych sprawach jest 
Komisja ds. Etyki, a w kolejnej instancji Rektor.

3.
Członek wspólnoty akademickiej powinien ujawniać 

i zwalczać wszelkie przejawy łamania Kodeksu etycz-
nego.

4.
Nad przestrzeganiem Kodeksu czuwa Rzecznik ds. 

Etyki stojący na czele Komisji ds. Etyki powoływanej 
przez Rektora.

5.
Komisja ds. Etyki jest ciałem doradczym Rektora.

6.
Do kompetencji Rzecznika należy:
a) promowanie w społeczności akademickiej treści 

Kodeksu,
b) podejmowanie czynności wyjaśniających w spra-

wie naruszenia zasad postępowania etycznego przez 
członków społeczności akademickiej.

7.
Rzecznik informuje Rektora o podejmowanych czyn-

nościach i ich rezultatach. Jeżeli Rzecznik uzna, że 
pracownik, student lub doktorant za naruszenie zasad 
postępowania etycznego może podlegać odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej, niezwłocznie informuje o tym 
Rektora.

8.
Członkowi społeczności akademickiej, wobec które-

go Rzecznik podjął czynności wyjaśniające, oraz oso-
bom, które złożyły wniosek do Rzecznika w sprawie 
naruszenia zasad postępowania etycznego, przysłu-
guje prawo złożenia skargi na czynności Rzecznika do 
Rektora.
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Każda biblioteka akademicka powinna speł-
niać w swoim otoczeniu określoną rolę. Bibliote-
ka Główna Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach jest ogólnouczelnia-
ną jednostką organizacyjną o zadaniach nauko-
wych, dydaktycznych i usługowych. Służy środo-
wisku akademickiemu oraz wszystkim zaintere-
sowanym mieszkańcom regionu śląskiego. Celem 
jej działalności jest zaspokajanie potrzeb informa-
cyjnych indywidualnych i zbiorowych, wspomaga-
nie procesu edukacji oraz rozwijanie kompeten-
cji informacyjnych użytkowników. Cel ten reali-
zuje poprzez wykonywanie swoich podstawowych 
zadań, takich jak gromadzenie, opracowywanie 
i udostępnianie zbiorów tradycyjnych i elektro-
nicznych.

Trochę historii

Początki Biblioteki AE wiążą się z działalno-
ścią powstałego w Katowicach w 1937 roku pry-
watnego Wyższego Studium Nauk Społeczno-Go-
spodarczych. W 1948 roku Uczelnię upaństwowio-
no i przemianowano na Państwową Wyższą Szko-
łę Administracji Gospodarczej, a w 1950 roku – na 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Biblioteka przyjęła 

wówczas nazwę Biblioteki Głównej Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej w Katowicach.

Do 1967 roku mieściła się ona w zabytkowym 
budynku dawnego ratusza w Katowicach Boguci-
cach przy ul. 1 Maja 50, będącego siedzibą władz 
Uczelni, zaś w 1968 roku została przeniesiona do 
budynku dydaktycznego przy ul. Bogucickiej 3, 
gdzie dotąd się znajduje.

W 1974 roku, po przemianowaniu Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną, 
nazwę odpowiednio zmieniła również Biblioteka.

Z upływem lat rozszerzały się jej zadania w za-
kresie dydaktyki i prowadzonych prac naukowo-ba-
dawczych, a w ślad za tym rysowała się koniecz-
ność dostosowania jej działalności do nowych po-
trzeb. Obecnie jej strukturę tworzy pięć oddziałów 
z 53-osobowym zespołem pracowników.

Czas na zmiany

Najnowsze technologie stały się obecnie nie-
zbędnym atrybutem nowoczesnego procesu kształ-
cenia w szkołach wyższych. Biblioteka, jako waż-
ny element infrastruktury Uczelni, powinna wy-
korzystywać w najwyższym stopniu technologie 
informacyjno-komunikacyjne, przyczyniając się 
do tworzenia nowoczesnego społeczeństwa infor-
macyjnego oraz upowszechniania wiedzy. Boga-
te zasoby dydaktyczne Biblioteki oraz wykwali-
fikowany personel są podstawą realizowania jej 
podstawowych funkcji. W parze z powyższym po-
winny również iść odpowiednie warunki lokalo-
we i zaplecze techniczne, aby sprostać wymaga-
niom stawianym przez współczesne środowisko 
naukowe.

W 2005 roku podpisano porozumienie o współ-
pracy na rzecz budowy oraz przygotowania pro-
gramu użytkowego w odniesieniu do projektu 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akade-

Wspólna  
Biblioteka Akademicka

Anna Konieczko, Antonina Pietrowska

Biblioteka Główna

Gabinet dyrektora Biblioteki w zabytkowym budynku daw-
nego ratusza w Katowicach Bogucicach przy ul. 1 Maja 50, 
będącego siedzibą władz Uczelni
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mickiej [CINiBA] – wspólnego dla Uniwersytetu 
Śląskiego i Akademii Ekonomicznej. W 2007 roku 
władze Sejmiku Województwa Śląskiego zadecy-
dowały o uznaniu tego projektu za kluczowy w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007-2013. W kwiet-
niu 2008 roku władze Uniwersytetu Śląskiego 
i Akademii Ekonomicznej zawiązały Konsorcjum, 
którego liderem jest UŚ, a partnerem AE.

Projekt CINiBA znajduje się w Indykatyw-
nym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczo-
wych, współfinansowanych przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. W finansowaniu tego przedsięwzięcia 
uczestniczą również: samorząd Województwa Ślą-
skiego, Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski oraz 
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckie-
go w Katowicach.

„Nowy gmach biblioteki powstanie w centrum 
Katowic, przy ul. Bankowej. Usytuowanie obiektu 
biblioteki zdeterminował fakt przekazania Uni-
wersytetowi Śląskiemu przez Miasto Katowice 
terenu po dawnym lodowisku Torkat. Zlokalizo-
wanie Biblioteki w stolicy Górnego Śląska będzie 
miało niewątpliwie ogromne znaczenie w pełnie-
niu roli nie tylko akademickiego, ale także regio-
nalnego ośrodka naukowego i kulturalnego”1.

Wizualizacja projektu CINiBA. Autorzy: Dariusz Herman  
i Piotr Śmierzewski 

Źródło: http://www.ciniba.us.edu.pl/index.php?optio-
n=com_content&view=article&id=8&Itemid=14

Celem projektu jest wspólna inwestycja Uni-
wersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicz-

1 D. Pawelec, J. Witek, M. Smyłła: Projekt „Centrum In-
formacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” wobec trendów 
i norm w budownictwie bibliotecznym. „Biuletyn EBIB [on-line]”  
2009, nr 3 (103) [dostęp 22 czerwca 2009 r.]. Dostępny w World 
Wide Web http://www.ebib.info/2009/103/a.php?pawelec_in

nej, obejmująca budowę nowoczesnej, odpowiada-
jącej standardom światowym, zapewniającej kom-
fort pracy Biblioteki Naukowej. Główną funkcją 
obiektu będzie udostępnianie zainteresowanym 
czytelnikom bogatego zbioru: książek, czasopism, 
baz danych, materiałów audiowizualnych i mul-
timedialnych. Osoby niepełnosprawne będą mia-
ły swobodę korzystania z Centrum dzięki udo-
godnieniom architektonicznym, jak i dydaktycz-
nym (zbiory dostosowane dla specjalnych grup 
użytkowników). Użytkownicy CINiBA będą mo-
gli zdalnie przeszukiwać katalog zbiorów biblio-
tecznych, a także rezerwować materiały na odle-
głość. W wyposażeniu biblioteki nie zabraknie no-
woczesnych stanowisk komputerowych, jak rów-
nież odpowiednio zorganizowanych specjalistycz-
nych pracowni: reprograficznej, kserograficznej, 
audiowizualnej, mikrofilmowej, digitalizacji zbio-
rów, komputerowej. W budynku planuje się też 
wydzielenie miejsc przeznaczonych do pracy indy-
widualnej.

Wizualizacja projektu CINiBA. Autorzy: Dariusz Herman  
i Piotr Śmierzewski 

Źródło: http://www.ciniba.us.edu.pl/index.php?optio-
n=com_content&view=article&id=8&Itemid=14

Studenci i pracownicy obu partnerujących 
Uczelni oraz wszyscy zainteresowani będą mie-
li szansę korzystania z najnowszych rozwiązań 
technologicznych dla bibliotek, swobodę pozy-
skiwania materiałów do studiowania, pracy na-
ukowej i dydaktycznej, a także będą mogli liczyć 
na pomoc wyspecjalizowanego personelu biblio-
tecznego.
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Panie Profesorze, 10 lat to co prawda pięk-
ny i dobry okres do podsumowania dorobku 
zespołu, ale przecież historia badań operacyj-
nych w Akademii jest o wiele dłuższa?

Zdecydowanie tak. Należy bowiem sięgnąć pa-
mięcią do roku akademickiego 1965/1966. Wówczas 
to profesor Zbigniew Pawłowski zorganizował w na-
szej Uczelni studium podyplomowe z zakresu eko-
nometrii i programowania matematycznego, które 
to stanowi pewną część badań operacyjnych. Sądzę, 
że właśnie tę datę należy przyjąć za punkt wyjścia 
dalszego rozwoju tej dziedziny w Akademii. Sięga-
jąc dalej do historii należy zwrócić uwagę na fakt, 
że następnie tworzone były zespoły, które miały 
w nazwie programowanie matematyczne. Wymie-
nić tu należy działający w latach 1975-1984 Zakład 
Programowania Matematycznego kierowany przez 
profesor Elżbietę Stolarską, a następnie funkcjonu-
jący pod kierownictwem profesora Krzysztofa Zado-
ry od 1984 do 1989 roku Zakład Matematyki i Pro-
gramowania Matematycznego. Kolejnym krokiem 

było utworzenie po 1989 roku, pod kierunkiem pro-
fesor Elżbiety Stolarskiej, Zakładu Badań Opera-
cyjnych w ramach Instytutu Ekonometrii. Niestety, 
choroba i śmierć pani profesor uniemożliwiły konty-
nuację pracy tego zespołu. Dalsza kolej rzeczy była 
taka, że w ramach powstałej na początku lat 90. 
dużej Katedry Ekonometrii – którą do dziś kieruje  
prof. Andrzej Barczak – powstały dwa zespoły, któ-
re były związane z badaniami operacyjnymi – jeden 
kierowany przez profesor Donatę Kopańską-Bród-
kę, drugi pod moim kierunkiem. Katedra Ekonome-
trii była bardzo liczną, było w niej wówczas około 
50 osób. W 1999 roku narodziła się więc myśl o wy-
odrębnieniu z Katedry Ekonometrii tych dwóch za-
kładów. 7 lipca 1999 roku ówczesny rektor, profesor 
Jan Wojtyła, podpisał zarządzenie powołujące Ka-
tedrę Badań Operacyjnych.

Jakie – poza ułatwieniem zarządzania ba-
daniami i dydaktyką – przesłanki towarzyszy-
ły Państwu w tamtych dniach, kiedy postano-
wiliście uruchomić nową katedrę?

Badania operacyjne
znajdują zastosowanie  
w każdej dziedzinie życia

W dniach rocznicy 10-lecia Katedry Badań Operacyjnych  
z profesorem Tadeuszem Trzaskalikiem rozmawia Marcin Baron

Na zdjęciu Pracownicy Katedry Badań Operacyjnych od lewej: dr Tomasz Wachowicz, dr Bogdan Ciupek, dr hab. Maciej Nowak, 
dr Jerzy Michnik, dr Cezary Dominiak, prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, dr Ewa Michalska, 
dr Renata Dudzińska-Baryła, mgr Agata Gluzicka; w Katedrze pracują również: dr inż. Tomasz Błaszczyk, dr inż. Krzysztof Targiel
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Przede wszystkim zależało nam na ukazaniu 
różnicy, odrębności badań operacyjnych w stosunku 
do klasycznej ekonometrii. Badania operacyjne wy-
korzystują narzędzia matematyczne i statystycz-
ne w inny sposób i właśnie tę odrębność chcieliśmy 
uwypuklić. We wcześniejszych latach wykształci-
ła się już jasno określona problematyka, którą zaj-
mowaliśmy się w ramach wspomnianych wcześniej 
zespołów. Poza tym, prowadziliśmy zajęcia dydak-
tyczne z badań operacyjnych. Powstanie Katedry 
Badań Operacyjnych było więc całkiem naturalne 
i stanowiło niejako formę rozwoju naszego środowi-
ska. Przy okazji warto wspomnieć, że jakiś czas póź-
niej z Katedry Ekonometrii wyodrębniły się dalsze 
katedry – można więc powiedzieć, że zapoczątkowa-
liśmy proces podziału ówczesnej dużej Katedry.

Musimy też chyba sobie w tym miejscu po-
wiedzieć, że termin „badania operacyjne” jest 
dla osób niezwiązanych z ekonomią odrobinę 
tajemniczy. Gdzie badania operacyjne znaj-
dują swoje zastosowanie?

W największym skrócie – zastosowania badań 
operacyjnych znajdziemy wszędzie. Przez naszą bi-
bliotekę prenumerowane jest czasopismo „Interna-
tional Abstracts in Operations Research”, które za-
wiera streszczenia artykułów z zakresu badań ope-
racyjnych, ukazujących się na całym świecie. Przej-
rzenie struktury tego czasopisma pozwala stwier-
dzić, że badania operacyjne znajdują zastosowanie 
w każdej dziedzinie życia. Z punktu widzenia na-
szej Katedry, będąc na uczelni ekonomicznej, inte-
resują nas zagadnienia związane z ekonomią czy 
zarządzaniem. Ale „pojemność” tej dziedziny po-
woduje, że jeśli spojrzymy na zakres zaintereso-
wań pracowników Katedry Badań Operacyjnych, 
w pierwszej chwili wyda się on nam bardzo różno-
rodny. Nie specjalizujemy się w jednej ustalonej 
dziedzinie, np. zarządzania projektami, chociaż jest 
to dziedzina w obecnej chwili bardzo nam bliska. 
Interesujemy się problematyką wielokryterialnego 
podejmowania decyzji, w szczególności wielokryte-
rialnym wspomaganiem decyzji w warunkach nie-
pewności i ryzyka, oraz zastosowaniem metod wie-
lokryterialnych w zarządzaniu strategicznym, za-
rządzaniu technologią i zarządzaniu innowacjami. 
Metody wielokryterialnego podejmowania decyzji 
leżą również u podstaw analizy negocjacyjnej oraz 
interesujących nas systemów wspomagania decyzji 
i negocjacji. Do kolejnych podejmowanych tematów 
należą wybrane zagadnienia z zakresu programo-
wania matematycznego (w szczególności programo-
wanie stochastyczne i dynamiczne), teoria gier, teo-
ria decyzji, jak również teoretyczne aspekty ryzyka 
decyzyjnego, rozpatrywane na podstawie teorii uży-
teczności i teorii perspektyw, oraz praktyczne meto-
dy analizy ryzyka w przypadku decyzji inwestycyj-
nych. Kolejnym nurtem zainteresowań jest symu-
lacja komputerowa, wykorzystanie języków opisu 
problemów optymalizacyjnych, wybrane kompute-
rowe pakiety optymalizacyjne, zastosowanie metod 

ilościowych w zarządzaniu operacyjnym i logistyce, 
jak również zarządzanie czasem i zasobami w pro-
jektach. Ta ostatnia grupa zagadnień przekłada się 
wprost na zastosowanie metod badań operacyjnych 
w praktyce. Realizując prace naukowe uzyskiwali-
śmy granty, wcześniej KBN, następnie ministerial-
ne. Były to zarówno projekty zespołowe, indywidu-
alne, jak również promotorskie.

10 lat działalności Katedry to nie tylko licz-
ne prace naukowe i działalność dydaktyczna, 
ale też stworzenie serii wydawniczych oraz 
innych godnych uwagi pozycji książkowych. 
Czy może Pan Profesor przybliżyć je naszym 
czytelnikom?

Na początku wspomnę o pracach wydanych w ję-
zyku angielskim. Należy do nich wydana w 2002 
roku przez wydawnictwo Springer książka „Multi-
ple Objective and Goal Programming. Recent Deve-
lopments”, związana z dużą międzynarodową konfe-
rencją naukową „The 4th International Conference 
on Multiobjective Programming and Goal Program-
ming” organizowaną przez naszą Katedrę w Ustro-
niu w 2000 roku, w której uczestniczyło 67 osób 
z 15 krajów całego świata. Rozpoczętą w 2005 roku 
jest seria wydawnicza „Multiple Objective Decision 
Making” – prezentujemy w niej prace zarówno ka-
tedralne, jak i współpracujących z nami profeso-
rów z Polski i z całego świata. Jeżeli chodzi o pu-
blikacje w języku polskim, wspólnym dla 12 wyda-
nych do tej pory pozycji tytułem jest „Modelowanie 
preferencji a ryzyko”. Kolejna seria to „Informaty-
ka w badaniach operacyjnych” – obecnie przygoto-
wujemy dziesiątą pozycję w tej serii. Jej nazwa ma 
zwrócić uwagę na bliskość tych dwóch nauk. Nie 
ma praktycznie możliwości prowadzenia jakichkol-
wiek badań czy obliczeń bez komputerowego wspar-
cia. Do tego należy zwrócić uwagę, że u podstaw in-
formatyki leżały badania operacyjne, o czym dzisiaj 
się zapomina albo nie wie. Kolejna seria to „Metody 
i zastosowania badań operacyjnych”. Prace te wy-
dajemy na przemian z Katedrą Badań Operacyj-
nych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
oraz Katedrą Badań Operacyjnych Uniwersytetu 
Łódzkiego – współorganizatorami tego cyklu konfe-
rencji. Do tego trzeba jeszcze dodać kilka publika-
cji zwartych, w tym dydaktycznych, opracowanych 
przez zespół profesor Donaty Kopańskiej-Bródki. 
Jesteśmy także autorami oprogramowania kom-
puterowego, które powstało w ramach stypendium 
Rządu Kanady i obejmuje cały materiał z zakresu 
badań operacyjnych. Nad oprogramowaniem praco-
wali m.in. dr hab. Maciej Nowak oraz mgr Sławo-
mir Sztuka. Licencję na wykorzystanie tego opro-
gramowania otrzymało kilkadziesiąt ośrodków dy-
daktycznych w Polsce. Podręcznik „Wprowadzenie 
do badań operacyjnych z komputerem” został nie-
dawno wznowiony przez PWE, jego rosyjski prze-
kład oczekuje na druk. Szczegółowe informacje 
znajdują się w dołączonym zestawieniu publikacji 
książkowych pracowników katedry.
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Ten grant nie był jednak jedynym „ak-
centem” międzynarodowym Katedry. Jeste-
ście bowiem Państwo silnie zorientowani na 
współpracę z zagranicą.

Współpraca międzynarodowa ma swoje źródło 
przede wszystkim w uczestniczeniu w pracach „In-
ternational Society on Multiple Criteria Decision 
Making”. Osobiście biorę udział od 20 lat w różnych 
konferencjach organizowanych przez to towarzy-
stwo i dzięki temu mamy liczne kontakty międzyna-
rodowe, które przekładają się na chęć do współpra-
cy podtrzymywaną przez naszych partnerów. W ten 
sposób została zainicjowana współpraca z Uniwer-
sytetem w Quebec, wspierana przez profesora Kazi-
mierza Zarasia. Współpraca z Kanadą zaowocowa-
ła zarówno publikacjami książkowymi i artykułami 
naukowymi, jak również prowadzonymi od trzech 
lat międzynarodowymi studiami podyplomowymi 
z zakresu zarządzania projektami, których program 
jest akredytowany w The Project Management In-
stitute. Jeśli chodzi o innych partnerów zagranicz-
nych, współpracujemy z Uniwersytetem w Maladze, 
Uniwersytetem w Pradze oraz ostrawską Wyższą 
Szkołą Górniczą. Ta współpraca finansowana jest ze 
środków rządowych. Oprócz tego cieszymy się żywą 
współpracą z Uniwersytetem Technicznym w Wil-
nie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Helsinkach, 
a teraz przygotowujemy wspólny projekt z Uniwer-
sytetem w Lublanie w Słowenii.

Wspomniał też Pan Profesor o „Modelowa-
niu preferencji…”. Tytuł ten to nie tylko nazwa 
serii książek, ale swoista „marka” konferencji 
organizowanych przez Katedrę od wielu lat.

Faktycznie tak jest. Choć nazwę konferencji  
– przyznaję – „podkradłem” profesorowi Kazimie-
rzowi Zarasiowi. Pan profesor, przyjeżdżając po raz 
pierwszy do Katowic w 1994 roku, wygłosił wykład 
pt. „Modelowanie preferencji a ryzyko”. Tytuł bar-
dzo nam się spodobał i przełożyliśmy go na nazwę 
konferencji. Pierwsza odbyła się w 1998 roku, jesz-
cze przed powołaniem Katedry Badań Operacyj-
nych. Uczestniczyło w niej około 50 osób, następne 
konferencje były już liczniejsze, obecnie każda edycja 
gości powyżej 100 uczestników. Od 2005 roku wraz 
z konferencją organizowane są międzynarodowe 
warsztaty „International Workshop on Multiple Cri-
teria Decision Making”; pozwalają one na utrzymy-
wanie i rozszerzanie kontaktów międzynarodowych.

Z kolei rozważając zagadnienia dydaktycz-
ne, również możemy doszukać się pewnej spe-
cyfiki Katedry. Mianowicie, jako jedna z nie-
licznych, a może nawet jedyna, prowadzi ona 
zajęcia w układzie międzykatedralnym. Skąd 
takie rozwiązanie?

Takie myślenie było rdzeniowe dla uruchomie-
nia w 2005 roku specjalności „Metody wspomaga-
nia decyzji menedżerskich”. Tworząc ją założyliśmy 
sobie, że katedry, głównie Wydziału Zarządzania, 
wspólnie będą prowadziły wybrane przedmioty spe-

cjalnościowe, związane ze specyfiką badań opera-
cyjnych. Badania operacyjne są bowiem zastosowa-
niem metod ilościowych do konkretnych problemów 
gospodarczych. Zwróciliśmy się Katedry Logistyki, 
Katedry Systemów i Metod Zarządzania, Katedry 
Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedry Informa-
tyki, Katedry Inwestycji oraz Katedry Badań Stra-
tegicznych i Regionalnych z propozycją wspólne-
go zorganizowania przedmiotów. Wykłady prowa-
dzi katedra „branżowa”, natomiast my prowadzimy 
ćwiczenia, które mają na celu pokazanie możliwo-
ści zastosowania metod czy też technik ilościowych 
w różnych dziedzinach. Jeśli chodzi o funkcjonowanie 
tego układu, jest to w skali uczelni rzecz unikalna 
i siłą rzeczy rodzi pewnego rodzaju problemy organi-
zacyjne, ale też przynosi spore efekty dydaktyczne.

Rozmawiając o sukcesach dydaktycznych 
nie można nie zwrócić uwagi na fakt, że i w co-
dziennym życiu Katedry, a przede wszystkim 
w katedralnych konferencjach i seminariach, 
wyraźnie zaznacza się udział studentów.

Od zawsze zależało nam na włączaniu studen-
tów w życie Katedry. Od 2003 roku działa Koło Na-
ukowe Badań Operacyjnych. Studenci nie tylko 
uczestniczą w różnych ciekawych wydarzeniach, 
jak np. międzynarodowych konferencjach Euroweek 
lub konkursach, m.in. „Marketplace”, „Loreal e-strat 
8 challenge”, ale także wraz z pracownikami Kate-
dry organizują konferencje i seminaria. Na przy-
kład do tej pory odbyły się dwie edycje konferen-
cji uczelnianej „Informatyka w badaniach operacyj-
nych”, a w jednej z edycji Euroweek – w 2007 roku 
– zdobyli nagrodę.

Co jest największym wyzwaniem dla ze-
społu Katedry na kolejne 10 lat?

Nieomalże w dniu dziesięciolecia Katedra we-
szła w skład powołanego ostatnio nowego Wydziału 
Informatyki i Komunikacji. To oczywiście wpłynie 
na ścieżkę jej rozwoju. Niewątpliwie rzeczą najistot-
niejszą jest dalszy rozwój naukowy, w szczególności 
najliczniejszej w naszym zespole grupy adiunktów. 
Z rozwojem naukowym związane jest ubieganie się 
o granty ministerialne – w ostatnim okresie mo-
żemy pochwalić się kilkoma udanymi aplikacjami. 
Cieszymy się z niedawnej habilitacji dr. hab. Macie-
ja Nowaka, którego publikacje znalazły się w cza-
sopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej. 
To jest kierunek, który jest dla nas wszystkich nie-
zmiernie istotny i powiązany z obecnością w głów-
nym nurcie nauki światowej w naszej dziedzinie. 
Jeśli chodzi o sprawy dydaktyczne, wciąż rozwija-
my formułę naszej specjalności. Nie zaniedbujemy 
rozwoju naszych konferencji. No i oczywiście nie 
chcemy zawieść oczekiwań stawianych przed nami 
w związku ze wspomnianym wcześniej włączeniem 
w struktury Wydziału Informatyki i Komunikacji.

Wobec tego proszę przyjąć nasze życzenia 
powodzenia w realizacji założonych celów 
oraz szczere gratulacje w dniach rocznicy. 
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34. T. Trzaskalik: Wprowadzenie do badań operacyjnych  
z komputerem. PWE, Warszawa 2003.

35. T. Trzaskalik: Wprowadzenie do badań operacyjnych  
 komputerem. PWE, Warszawa, 2008.

36. Т. Тшаскалик: Введение в исследование операций  
с применением компьютера. Горячая линия-Телеком, 
Москва 2009 (w druku).

37. T. Wachowicz: e-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspo-
maganie. Seria: Informatyka w badaniach operacyj-
nych. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2006.

38. Warsztaty doktorskie ‘06. Zarządzanie – Finanse – Eko-
nomia. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2007.

39. Wybrane metody badań operacyjnych w zarządzaniu. 
Przykłady i zadania. Red. D. Kopańska-Bródka. AE, 
Katowice 2006.

40. Wybrane problemy ilościowej analizy portfela akcji. 
Red. D. Kopańska-Bródka. AE, Katowice 2004.

41. Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Seria: 
Informatyka w badaniach operacyjnych. Red. T. Trza-
skalik. AE, Katowice 2005.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnychw latach 1999-2009

Jak co roku w murach Akademii odbyło się spotkanie łączące kilka pokoleń osób zaintere-
sowanych, naukowo i zawodowo, zastosowaniem metod badań operacyjnych. Tym razem 
przedmiotem dyskusji stało się, szeroko rozumiane, zarządzanie projektami oraz dostępność 
ilościowych narzędzi wspomagających procesy planowania, realizacji i kontroli projektów. 
Gospodarzami konferencji „Badania operacyjne w planowaniu projektów” byli Katedra oraz 
Koło Naukowe Badań Operacyjnych.

Tomasz Błaszczyk

Badania operacyjne  
w planowaniu projektów
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Swoje doświadczenia oraz poglądy wymieniali przedstawiciele 
społeczności Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także innych 
jednostek naukowych (w tym Politechniki Śląskiej i Wrocławskiej 
oraz Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu), jak również praktycy pracujący na co dzień w firmach za-
rządzanych przez projekty. Władze uczelni reprezentowali rektor, 
prof. Jan Pyka, oraz prorektor ds. nauki, prof. Krzysztof Marcinek.

Tematyka referatów dotyczyła między innymi zagadnień zarzą-
dzania ryzykiem w projektach, które w ujęciu ilościowym i jakościo-
wym zastało omówione przez dr. Seweryna Tchórzewskiego (Poli-
technika Śląska), oraz odpornego wyznaczania planu projektu w po-
dejściu proaktywnym i reaktywnym, którego założenia i przykłady 
zaprezentowała prof. Dorota Kuchta z Politechniki Wrocławskiej. 
Sporo czasu poświęcono również zagadnieniom wielokryterialności 
w planowaniu projektów, które w kontekście problemów czasowo-
-kosztowych omówiła dr Helena Gaspars-Wieloch z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, a dr Maciej Nowak i dr Tomasz Błasz-
czyk (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) przedstawili koncep-
cję ich rozwiązywania w ujęciu interaktywnym. Tak jak podczas 
wcześniejszych konferencji tego cyklu, nie zabrakło również przy-
kładów płynących z praktyki. Swoje doświadczenia i spostrzeżenia 
w odniesieniu do realiów planowania projektów zreferowali dr To-
masz Wachowicz z Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Bo-
gusław Nowak z firmy Bombardier Transportation Polska.

Poza kwestiami technicznymi, przedmiotem obrad były również doświadczenia zespołu Katedry Badań Opera-
cyjnych w zakresie dydaktyki przedmiotów związanych z zarządzaniem projektami, zarówno na poziomie studiów 
magisterskich, jak i podyplomowych. Głos w dyskusji, w formie prezentacji prac przygotowanych na zajęciach z „Za-
rządzania projektami”, zabierali również studenci kierunku „Metody wspomagania decyzji menedżerskich”.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów, zarówno studiujących w Katowicach, jak i przy-
byłych z ośrodka rybnickiego. Ten pozytywny akcent świadczy nie tylko o szerokim zainteresowaniu problematyką, 
lecz również o aktywności członków Koła Naukowego Badań Operacyjnych, którzy współorganizowali konferencję.

Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘09
International Workshop on Multiple Criteria 
Decision Making ‘09

Tomasz Wachowicz

29-31 marca br. odbyła się w Ustroniu VII Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘09”, której organizato-
rem była Katedra Badań Operacyjnych przy współpracy Oddziału Gór-
nośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiej Sekcji  
INFORMS (Institute for Operations Research and Management Scien-
ce) oraz Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych.  
Kierownikiem naukowym wydarzenia był prof. Tadeusz Trzaskalik.
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Konferencje z cyklu „Modelowanie Preferencji 
a Ryzyko” już od 1998 roku stanowią ogólnopol-
skie, interdyscyplinarne forum wymiany myśli na 
temat najnowszych osiągnięć dotyczących ryzy-
ka w procesie podejmowania decyzji. Równolegle 
z konferencją odbywały się trzecie międzynarodo-
we warsztaty „International Workshop on Mul-
tiple Criteria Decision Making ‘09” poświęcone 
problematyce wspomagania podejmowania decy-
zji wielokryterialnych. W obu spotkaniach uczest-
niczyło ponad 100 naukowców z kraju i zagrani-
cy oraz przedstawicieli krajowych firm i instytucji 
komercyjnych. Wygłoszono łącznie 89 referatów 
w ramach 8 sesji tematycznych: ryzyko na rynku 
kapitałowym, ryzyko w ubezpieczeniach i ryzyko 
bankowe, teoria gier i negocjacje, optymalne decy-
zje, modelowanie preferencji, analiza projektów, 
ryzyko w organizacjach i przedsiębiorstwach, 
ryzyko – ekonomia, matematyka i ekonometria 
oraz anglojęzycznej sesji multiple criteria deci-
sion making.

Ponadto, w ramach konferencji przeprowadzo-
no również dwie sesje plenarne, sesję INFORMS 
oraz otwartą dyskusję na temat możliwości i sku-
teczności nauczania matematyki na kierunkach 
ekonomicznych. Pierwsza sesja plenarna obejmo-
wała wykład prof. Stanisława Walukiewicza (In-
stytut Badań Systemowych PAN) pt. „Zasada Or-
togonalności i jej zastosowania”. W wystąpieniu 
wprowadzono pojęcie ortogonalności lub rozłącz-
ności form, kategorii, wymiarów itp. i pokazano 
na przykładach jak ono może być stosowane w na-
ukach społecznych, takich jak ekonomia, zarzą-
dzanie, socjologia czy nauki polityczne. W pierw-
szym przykładzie podano i omówiono regułę decy-
zyjną, która oddziela wartości (kapitały) material-
ne danej firmy, kraju czy regionu od jej wartości 
(kapitałów) niematerialnych. W przykładzie dru-
gim przedstawiono regułę decyzyjną, która dzieli 
wszystkie wartości niematerialne danej firmy lub 
kraju na dwie formy: kapitał ludzki i kapitał spo-
łeczny, a w przykładzie trzecim – rozbito wartości 
materialne na kapitał finansowy i kapitał mate-
rialny. W podsumowaniu wystąpienia sformuło-
wano ogólne rekomendacje projektowania badań 
ankietowych w naukach społecznych, w szczegól-
ności w zagadnieniach wielokryterialnych i omó-
wiono kierunki przyszłych prac.

Druga sesja plenarna rozpoczęła się prowa-
dzonym w języku angielskim referatem dr. hab. 
Macieja Nowaka (Akademia Ekonomiczna w Ka-
towicach) na temat interaktywnego wielokryte-

rialnego wspomagania decyzji w warunkach ryzy-
ka („Interactive multiple criteria decision aiding 
under risk: methods and applications”). W wy-
stąpieniu autor poddał analizie wielokryterialny, 
dyskretny problem podejmowania decyzji w wa-
runkach ryzyka przyjmując, że decydent dysponu-
je skończoną liczbą wariantów decyzyjnych, któ-
rych oceny względem kryteriów podane są w po-
staci rozkładów prawdopodobieństwa. Problem 
sformułowany został w kategoriach wyboru po-
jedynczego, najbardziej preferowanego warian-
tu. Autor omówił sposoby rozwiązywania proble-
mu wielokryterialnego różniące się sposobem po-
zyskiwania informacji o preferencjach decydenta, 
a następnie skoncentrował się na podejściu inte-
raktywnym, zgodnie z którym informacja ta uzy-
skiwana jest równolegle z przeprowadzaniem ob-
liczeń. Autor przedstawił podstawowe założenia 
trzech procedur interaktywnych oraz zaprezento-
wał możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu 
operacyjnym.

W ramach drugiej sesji plenarnej miała rów-
nież miejsce prezentacja prof. Tadeusza Trzaska-
lika związana z obchodami uroczystości 10-lecia 
Katedry Badań Operacyjnych w Akademii Ekono-
micznej w Katowicach. Profesor Trzaskalik, kie-
rownik tej jednostki, przedstawił pokrótce histo-
rię powstania Katedry Badań Operacyjnych, syl-
wetki naukowców związanych z jej utworzeniem 
– w szczególności prof. Zbigniewa Pawłowskiego 
oraz prof. Elżbiety Stolarskiej – oraz najważniej-
sze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organiza-
cyjne obecnych pracowników.

Z kolei sesja INFORMS obejmowała trzy refe-
raty naukowe o charakterze aplikacyjnym. Pierw-
szym z nich było wystąpienie dr. Cezarego Domi-
niaka (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) na 
temat optymalizacji systemu masowej obsługi na 
przykładzie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Cho-
rzowie, następnie dr Paweł Hanczar (Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu) przedstawił pracę 
dotyczącą planowania przewozów w warunkach 
strefowego systemu rozliczeń, a na zakończenie 
mgr Stanisław Kędzierski (Biuro Projektowania 
Systemów Cyfrowych, Chorzów) omówił sposoby 
harmonogramowania produkcji w systemie IM-
PULS, będącym komercyjnym produktem firmy 
BPSC.

Jak co roku, dorobek konferencji zostanie opu-
blikowany w postaci monografii naukowych.
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Artur Ochojski Katedra Badań  
Strategicznych i Regionalnych 

Prace naukowe Katedry są bezpośrednio po-
wiązane z potrzebami społeczno-gospodarczy-
mi, przede wszystkim naszego regionu. Przedsię-
wzięcia te są badawczym rozwinięciem aktywno-
ści eksperckiej pracowników Katedry podejmowa-
nych na arenie krajowej oraz międzynarodowej. 
Prace prowadzone w Katedrze od kilkunastu lat 
z sukcesem sięgają do problematyki strategiczne-
go rozwoju miast i regionów. W ostatnim czasie, 
szczególnie koncentrowano się na problematyce:

1. Kreatywności miast i aglomeracji, w którą 
w sposób wyróżniający w Polsce wpisuje się cykl 
prac badawczych, znajdujących swoje odzwiercie-
dlenie w działaniach podejmowanych przez wła-
dze miast i regionu na Śląsku.

Liderem tych prac jest prof. Andrzej Klasik. 
Wśród zrealizowanych prac warto wymienić cho-
ciażby projekty statutowe z lat 2007 i 2008/2009, 
odpowiednio: „Kreatywna aglomeracja miejska. 
Studium kreatywnych miast” oraz „Przemysły 
kreatywne w Aglomeracji Górnośląskiej”. Aktual-
nie prace naukowe o tym profilu objęte są gran-
tem pt. „Rozwój miast i aglomeracji oparty na sek-
torze kultury i przemysłach kreatywnych”.

2. Przedsiębiorczości i konkurencyjności miast, 
która jest rozwijana w ramach prac Katedry.

W latach 2006-2008 zrealizowany został pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Klasika grant 
badawczy pt. „Aktywność przedsiębiorcza i kon-
kurencyjność ekonomiczna miast w procesie re-
strukturyzacji aglomeracji miejskich”, jako konty-
nuacja badań prowadzonych przez zespół Katedry 
od 2003 roku (grant pt. „Przedsiębiorczość i konku-
rencyjność a rozwój regionalny”).

3. Ewaluacji polityki regionalnej oraz lokal-
nej, w szczególności w zakresie oceny strategii, 
projektów i programów operacyjnych.

Można tutaj przytoczyć chociażby prace pro-
jektowe dr. Adama Drobniaka z zespołem pt. 
„Ewaluacja programów operacyjnych rozwoju re-
gionalnego” (2007-2009) oraz badania indywidu-
alne własne pt. „Ocena mechanizmów i instru-
mentów rozwoju społeczno-ekonomicznego w kon-
tekście uwarunkowań lokalnych” (2007/2008). Do 
tego nurtu należą także prace badawcze zespoło-
we pod kierunkiem prof. Henryka Brandenburga 

pt. „Wsparcie informatyczne procesu oceny pro-
jektu”. Obecnie prowadzone prace dotyczące ewa-
luacji polityki obejmują między innymi prace na-
ukowe w ramach badań pod kierunkiem prof. Flo-
riana Kuźnika: „Ewaluacja w polityce rozwoju 
miast”

4. Kształtowania procesów rozwoju lokalne-
go/regionalnego oraz formułowania podstaw za-
rządzania strategicznego w sektorze publicznym 
i prywatnym.

W latach 2003-2006 wykonano pod kierunkiem 
prof. Floriana Kuźnika dwa granty ministerialne, 
tj. grant własny pt. „Wzmacnianie i kreowanie 
efektów terytorializacji przedsiębiorstw w polity-
ce rozwoju lokalnego i regionalnego” oraz grant 
promotorski dr. A. Ochojskiego pt. „Mechanizmy 
współzarządzania rozwojem lokalnym.” W 2008 
roku zrealizowano pod kierunkiem prof. Floria-
na Kuźnika projekt badań statutowych pt. „Aksjo-
logiczne podstawy kształtowania rozwoju lokalne-
go”. Szczególnie warto zwrócić uwagę na aktual-
nie realizowany projekt w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Foresight 
technologiczny rozwoju sektora usług publicznych 
w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym”, 
który jest kolejną edycją prac związanych z fore-
sightem regionalnym i technologicznym pod kie-
runkiem prof. Andrzeja Klasika i Floriana Kuź-
nika.

5. Animowania działań biznesowych i publicz-
nych w regionie.

Prace te w szczególności obejmują badania na-
ukowe własne indywidualne, w tym prace z lat 
2008 i 2009 dr. Artura Ochojskiego pt. „Action le-
arning” oraz „Animowanie działań w regionie”,  
a także dr. Adama Drobniaka z zespołem pt. 
„Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb za-
gospodarowania centrum miasta poprzemysło-
wego”.

Wszystkie realizowane prace naukowe, po-
przez praktyczne zakorzenienie w środowiskach 
lokalnych i regionalnych samorządowego sekto-
ra publicznego oraz sektora biznesu, nie tylko wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom władz lokalnych 
i regionalnych pragnących wykreować nowe for-

Z prac Katedr 
Z początkiem kadencji, rektor – prof. Jan Pyka zainicjował spotkania z zespołami katedralnymi, ma-

jące na celu dyskusję nad planami rozwojowymi katedr, a także stwarzające możliwość prezentacji do-
robku zespołów w ostatnich latach. W „AE Forum” publikować będziemy wybrane podsumowania prac 
katedralnych.
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my zarządzania, ale są przykładem współpracy 
nauki, biznesu i aktorów polityki. Ponadto war-
to zwrócić uwagę, że prace naukowe i eksperckie 
są realizowane w zespołach interdyscyplinarnych 
z udziałem przedstawicieli środowisk akademic-
kich i publicznych z kilkunastu krajów Europy,  
w tym Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Fran-
cji, Hiszpanii, Czech, Słowacji i innych.

Prace naukowe podejmowane w Katedrze wpi-
sują się w konkretne programy rozwoju społeczne-
go kraju, co jest wynikiem ścisłego związku prac 
naukowych i eksperckich pracowników zespołu 
z założeniami strategicznymi rozwoju społeczne-
go kraju. Wymienione uprzednio grupy tematycz-
ne są zgodne z najnowszymi nurtami badawczy-
mi oraz pracami wdrożeniowymi polityki różnych 
poziomów, a często je wyprzedzają i współkreują 
(por. kreatywność miast i regionów, foresight me-
tropolitalnych usług publicznych).

Realizowane prace mają duży wpływ na pod-
niesienie innowacyjności i konkurencyjności go-
spodarki polskiej, przede wszystkim ze względu 
na fakt, że w sposób praktyczny wpisują się w dą-
żenie do wytworzenia trwałego łańcucha powią-
zań gospodarczych pomiędzy sferą przedsiębior-
czości a sektorem usług publicznych realizowa-
nych na poziomie metropolitalnym w kluczowych 
dla rozwoju regionu obszarach tematycznych. Do-
tyczy to także nowych rodzajów aktywności na 
rzecz zjawisk klastrowych. Jednocześnie obejmuje 
to działania z zakresu promowania i kształtowa-
nia przedsiębiorczości i kreatywności środowisk 
miejskich i biznesowych.

W ramach podejmowanych przez zespół Kate-
dry prac badawczych na rzecz podmiotów polityki 
oraz biznesu działających w Polsce zrealizowano 
lub realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. W latach 2003-2006 wykonano projekt ba-
dawczy pod kierunkiem prof. AE dr. hab. Floriana 
Kuźnika pt. „Wzmacnianie i kreowanie efektów 
terytorializacji przedsiębiorstw w polityce roz-
woju lokalnego i regionalnego”, który był jednym  
z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach współ-
pracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną.

2. W latach 2004-2007 zrealizowano między-
narodowy projekt, angażujący 9 europejskich re-
gionów w poszukiwanie efektywnych rozwiązań 
dla polityki wsparcia MŚP; przedsięwzięcie to za-
tytułowane „Interregional Entrepreneurial Te-
ams (E-teams)” było pierwszym polskim projek-
tem finansowanym ze środków Funduszy Struk-
turalnych.

3. W latach 2006-2008 w ramach konsorcjum 
międzyuczelnianego, z udziałem władz samorządu 
województwa, zrealizowano pierwszy w regionie  
i jeden z pierwszych w Polsce projektów foresightu 
technologicznego, którego doświadczenia pozwa-
lają na realizację kolejnych branżowych przedsię-
wzięć z wykorzystaniem tej metodologii.

4. W 2008 roku wykonano grant Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego „Kluczowe dziedziny poli-
tyki spójności w województwie śląskim – pierw-
sze doświadczenia wdrażania NSS, perspektywa 
2013+. Regionalne Obserwatorium Polityki Spój-
ności w województwie śląskim”, jako kontynuację 
wieloletniego programu badawczego „Regionalne 
Obserwatorium Polityki Spójności w wojewódz-
twie śląskim” (www.obserwatorium.ae.katowice.
pl). Projekt ten jest kolejnym etapem prac reali-
zowanych we współpracy z posłem do Europarla-
mentu dr. Janem Olbrychtem.

5. W latach 2008-2009 zrealizowano projekt 
SME Action Learning Facilitator (SME ACTor) do-
tyczący promowania aktywności studenckiej oraz 
wspierania metodycznego animatorów przedsię-
biorczości w regionach Europy, finansowania Pro-
gramu Leonardo da Vinci. Projekt zrealizowano 
w ramach kontynuacji współpracy z Sozialfor-
schungsstelle Dortmund.

6. Od początku 2009 roku realizowany jest 
projekt „Foresight technologiczny rozwoju sek-
tora usług publicznych w Górnośląskim Obsza-
rze Metropolitalnym”. Finansowanie go zapewnia 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
jest on realizowany w ramach współpracy z GIG  
i Politechniką Śląską.

7. Podobnie, w 2009 roku rozpoczęto reali-
zację projektu Central European Research and 
Development Area (CERADA), finansowanego 
ze środków 7. Programu Ramowego UE, jako kon-
tynuację współpracy z Górnośląską Agencją Roz-
woju Regionalnego S.A. oraz Górnośląską Agencją 
Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. i 10 partnera-
mi z Czech i Słowacji.

Wynikiem wszystkich wymienionych wyżej 
działań są monografie, inne publikacje oraz wy-
stąpienia konferencyjne. Zdobywana wiedza i roz-
wijane metody pracy przekładane są na proces 
dydaktyczny realizowany przez pracowników 
Katedry.

W styczniu 2010 roku zespół Katedry rozpocz-
nie prace nad realizacją kolejnego przedsięwzię-
cia foresightowego, gdyż projekt konsorcjalny 
Głównego Instytutu Górnictwa, Politechniki Ślą-
skiej oraz naszej Uczelni pt. „Wyzwania zrówno-
ważonego użytkowania terenu na przykładzie wo-
jewództwa śląskiego – scenariusze 2050” uzyskał 
dofinansowanie ze środków Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.1.1.

Głównym celem rozpoczynającego się w stycz-
niu projektu jest wsparcie strategii przestrzen-
nego zagospodarowania regionu i subregionów 
oraz wykreowanie narzędzi tworzenia i realizacji 
polityki rozwoju regionalnego poprzez systemo-
we powiązanie przewidywania rozwoju społecz-
no-gospodarczego z nowym użytkowaniem tere-
nu i kształtowaniem ładu przestrzennego. Projekt 
będzie realizowany przez dwa lata, a jego budżet 
wyniesie ponad 2,7 mln zł.
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Nasi studenci oprócz teoretycznej wiedzy chcą 
dzisiaj zdobywać praktyczne umiejętności, kwa-
lifikacje umożliwiające im lepszy start w dorosłe, 
zawodowe życie. Właśnie do nich skierowana jest 
nowa inicjatywa START – program promocji przed-
siębiorczości w uczelniach wyższych w wojewódz-
twie śląskim. START to niewątpliwie unikatowy 
projekt, ze względu na kompleksowość oferty i za-
sięg całego województwa. W działania angażuje się 
sześć śląskich uczelni wyższych, w tym Politech-
nika Śląska, Akademia Techniczno-Humanistycz-
na w Bielsku-Białej, Politechnika Częstochowska, 
Uniwersytet Śląski, Śląska Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 
Nie tylko uczelnie, widzące wspólnie potrzebę no-
woczesnego edukowania innowacyjnych i probiz-
nesowych postaw, ale właśnie środowiska bizneso-
we, samorządowe oraz eksperci stanowią o sile tego 
przedsięwzięcia. Tworzymy forum wsparcia, które 
służyć ma jako platforma wymiany doświadczeń 
i pogłębiania współpracy biznesu, uczelni oraz śro-
dowisk samorządowych i pozarządowych w regio-
nie. Chcemy wspólnie w gronie uczelni promować 
postawy przedsiębiorcze i kreatywność wśród stu-
dentów przybliżając biznes do uczelni. Chcemy in-
spirować osoby szukające pomysłu na swój pierw-
szy biznes, ale także rozwijać pomysły już istnieją-
ce, dając konkretne wsparcie merytoryczne. Zależy 

nam na współpracy z firmami, podmiotami wspie-
rającymi biznes oraz ekspertami, którzy mogą dołą-
czyć do grona osób i instytucji skłonnych dzielić się 
spostrzeżeniami dotyczącymi zakładania i prowa-
dzenia biznesu. Chcemy wspólnie pomagać w zdo-
bywaniu dobrych kwalifikacji studentom, dlatego 
będziemy zapraszać studentów oraz championów 
gospodarczych do dialogu.

Akademii przypadła podwójna rola, ze wzglę-
du na zaangażowanie w ośrodku w Katowicach, jak 
i animowanie prac na rzecz studentów trzech uczel-
ni w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku.

Zespół przy AE w Katowicach tworzą Aleksan-
dra Gojna-Lewandowska (kierownik projektu), Ka-
tarzyna Kowolik (koordynator PK w AE w Kato-
wicach), Marta Nonckiewicz i Magda Waluda (PK  
w AE w Katowicach), Artur Ochojski (koordynator 
PK w ZSW w Rybniku), Judyta Mojżesz-Jałocha 
oraz Justyna Knura (PK w ZSW w Rybniku).

Wszystkich zainteresowanych projektem ser-
decznie zapraszamy do Punktu Kontaktowego w Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach przy Akademic-
kim Centrum Kariery oraz do Punktu Kontaktowe-
go w ZSW w Rybniku. Zachęcamy także do kontak-
tu drogą elektroniczną: start.katowice@ae.katowi-
ce.pl, start.rybnik@ae.katowice.pl

BIznES dla REgIonu,
BIznES dla BIznESu

Pomysłowi, aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy, a przy tym otwarci na wiedzę i nowe do-
świadczenia – tacy są nasi studenci. Czy wykorzystują swoją szansę? Tak. Robią to angażując 
się w działania przeróżnych organizacji studenckich i pozarządowych, kół naukowych czy re-
dagując gazety studenckie. Wiedzą, że uczestniczenie w życiu studenckim przekłada się na 
późniejsze sukcesy zawodowe. Dowodem na przedsiębiorczość wśród studentów jest coraz 
większa aktywność w życiu biznesowym. Podejmując próby zakładania swojej pierwszej fir-
my, otwarcie mówią o swoich marzeniach – zarobieniu pierwszego miliona.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Judyta Mojżesz-Jałocha, Justyna Knura
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Dominika Machaj

Mój pomysł na 
kryZYS(K)

i Turniej CashFlow 
Seminarium odbyło się 7 maja, a niektórzy jego 

uczestnicy wzięli ponadto udział w Turnieju Cash-
Flow. W trakcie gry uczestnicy mogli wykorzystać 
praktyczną wiedzę przekazaną w trakcie wykładu.

Celem seminarium było pokazanie uczestniczą-
cym w nim studentom, że mimo kryzysu występu-
jącego na światowych rynkach, istnieją instrumen-
ty finansowe, dzięki którym można wygenerować 
wysoki zysk. Udział w seminarium wzięli studenci 
Akademii oraz innych uczelni. Naukowe Koło Ubez-
pieczeń „RISK”, współpracujące od dłuższego czasu 
z Klubem Sukcesu BEST.PL, zaprosiło do poprowa-
dzenia seminarium oraz turnieju CashFlow Grze-
gorza Deję – jednego z założycieli Klubu.

Seminarium składało się z dwóch paneli tema-
tycznych. Pierwsza część była poświęcona potrze-
bom ludzi, standardowi życia przeciętnego człowie-
ka. Stwierdzono, że każdy z nas żyje według sche-
matu wyznaczanego przez znane marki, które de-
terminują rozkład dnia każdego z nas. Druga część 

to zaprezentowanie możliwości, które każdy z nas 
ma, niezależnie od wieku lub wykształcenia. Mo-
żemy zaryzykować inwestując na rynkach świato-
wych i mimo kryzysu uzyskać zysk, który będzie 
procentował na przyszłe lata naszego życia. Każ-
dy powinien efektywnie zarządzać swoimi środka-
mi. Dróg do tego jest wiele – możemy lokować na-
sze środki w różne przedsięwzięcia lub inwestować 
je na giełdzie.

Teoretyczną wiedzę, przekazaną podczas kon-
ferencji, można było sprawdzić w praktyce. Czy 
jest lepszy sposób nauki jak nie przez dobrą zaba-
wę w miłej i wesołej atmosferze? Tak właśnie jed-
nym zdaniem można podsumować Turniej Cash-
Flow. Oprócz tego, uczestnicy gry mieli szanse na 
zdobycie ciekawych nagród, które stały się dla nich 
cennymi wskazówkami z zakresu zarządzania wła-
snymi finansami. Mamy nadzieję, że seminarium 
dostarczyło studentom wiedzy, która może być im 
przydatna przy podejmowaniu trudnej decyzji jak 
inwestować, aby osiągnąć zysk.

Koło Naukowe Polityków Społecznych oraz 
Naukowe Koło Ubezpieczeń „RISK” były or-
ganizatorami seminarium naukowego, które-
go tematem był: „Mój pomysł na kryZYS(K)”.
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W pierwszej części warszta-
tów prof. dr. hab. Leszek Żabiń-
ski przedstawił główne założe-
nia współpracy pomiędzy Akade-
mią Sztuk Pięknych w Katowi-
cach i naszą uczelnią, związane 
z kształtowaniem procesu dydak-
tycznego oraz wspólną realizacją 
projektu międzynarodowego Euro-
pean Masters in Arts, Culture and 
International Management (EMA-
CIM). W ramach projektu plano-
wane jest uruchomienie między 
innymi programu studiów, gdzie 
kadrę naukową stanowić będą wy-
kładowcy obu uczelni, a także za-
granicznych uczelni partnerskich 
realizujących program EMACIM. 
Informacja ta spotkała się z ży-
wym zainteresowaniem studen-
tów – uczestników warsztatów, 
tym bardziej, że jest to nowatorski 
w skali kraju pomysł współpracy 
zupełnie różnych uczelni.

W drugiej części warsztatów 
gość specjalny – ekspert-doradca 
Prezesa Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej, Piotr Tatara, przed-
stawił w formie prezentacji multi-
medialnej główne założenia mar-
ketingowej strategii Polski w sek-
torze turystyki na lata 2008-2015. 
Jest to dokument, który został for-
malnie przyjęty przez Radę Pol-
skiej Organizacji Turystyki, a któ-
rego celem jest wskazanie najważ-
niejszych kierunków i form dzia-
łania, jakie powinny być podejmo-
wane w tak ważnej dla promocji 
Polski dziedzinie jaką jest tury-
styka. Tak więc studenci Akade-
mii – uczestnicy warsztatów mieli 
okazję do zapoznania się z doku-

mentem za pośrednictwem osoby, 
która uczestniczyła w jego przy-
gotowywaniu. Prelegent najpierw 
przestawił słuchaczom krótką in-
formację o POT, czyli instytu-
cji, którą reprezentuje, i o głów-
nym zadaniu POT-u, jakim jest 
„wzmacnianie wizerunku Polski 
jako kraju nowoczesnego, o silnej  
i wyrazistej tożsamości zbudo-
wanej na fundamencie dziedzic-
twa kulturowego oraz bogatego  
w atrakcyjne walory środowiska 
naturalnego”, a następnie omówił 
aktualną pozycję Polski na mię-
dzynarodowym rynku turystycz-
nym. Wskazał przy tym na podsta-
wowy potencjał produktowy Polski  
w sektorze turystyki, na którym 
powinna opierać się i koncentro-
wać promocja naszego kraju w naj-
bliższych kilku latach. Tymi pro-
duktami – jak podkreślił prelegent 

– są przede wszystkim tzw. tury-
styka miejska i kulturowa oraz tu-
rystyka biznesowa. Gość specjalny 
warsztatów zaakcentował bardzo 
wyraźnie, że zwiększenie obecno-
ści Polski na świecie, jako atrak-
cyjnego celu podróży, posiadające-
go ciekawe produkty turystyczne  
o wysokiej jakości, wymaga olbrzy-
miego wsparcia marketingowego. 
Zaznaczył przy tym, że bardzo 
dużą wagę przywiązuje POT, jako 
państwowa osoba prawna i jedno-
cześnie narodowa organizacja tu-
rystyczna, do współpracy z krajo-
wymi uczelniami wyższymi i za-
chęcał studentów do podejmowa-
nia problematyki turystyki w swo-
ich pracach dyplomowych. War-
to podkreślić, że w ramach pro-
jektu EMACIM, o którym mówił  
w pierwszej części warsztatów 
prof. Żabiński, planowane jest uru-

Koło Naukowe Meritum, działające przy Katedrach Marketin-
gowych, zorganizowało warsztaty naukowe adresowane do stu-
dentów uczelni. Organizatorzy postawili sobie za cel populary-
zację marketingu wśród studentów oraz umożliwienie im zdo-
bywania wiedzy merytorycznej i praktycznej z różnych dzie-
dzin nauki i życia powiązanych z rynkiem.

Warsztaty Koła Naukowego 
Meritum
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chomienie kierunku studiów II 
stopnia, kształcących specjalistów 
w zakresie właśnie turystyki kul-
turowej.

Po około godzinnej prelek-
cji gościa specjalnego warsztatów 
wywiązała się ożywiona dysku-
sja. Podjęto w niej wiele wątków, 
które pojawiały się w prezentacji 
gościa, w tym między innymi bar-
dzo interesujące dla uczestników 
warsztatów okazały się informa-
cje dotyczące sposobu wykorzysta-
nia istotnych w skali międzynaro-
dowej wydarzeń dla promocji Pol-

ski na arenie międzynarodowej. 
Wymieniono tutaj takie wydarze-
nia – tzw. kotwice medialne – jak 
planowane imprezy sportowe typu 
mistrzostwa Europy w koszyków-
ce mężczyzn czy w piłce siatko-
wej kobiet rozgrywane w Polsce, 
prezydencja Polski w UE czy mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej 
w 2012 roku. Warto podkreślić, 
że wydarzenia, o których studen-
ci tak chętnie dyskutowali mają 
przynajmniej dwa podstawowe 
wymiary: ekonomiczny, wyrażają-
cy się w zdolności do przyciągania 
turystów i wynikających stąd ko-

rzyści finansowych, ale także wi-
zerunkowy, pozwalający zmieniać, 
kreować czy wzmacniać markę na-
szego kraju.

Opiekę merytoryczną nad przy-
gotowaniem warsztatów pełniła 
prof. Teresa Żabińska, a koordy-
natorem był dr Zbigniew Spyra. 
Wydarzenie wsparło także Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, które 
było sponsorem warsztatów i dzięki 
uprzejmości którego zostało udo-
stępnionych na potrzeby Koła kil-
ka pozycji literaturowych z zakre-
su turystyki.

Na zakończenie warto podkre-
ślić, że informacja przedstawiona 
przez gościa specjalnego warszta-
tów o tym, że jednym z elemen-
tów, który ma istotny wpływ na 
poprawę konkurencyjności tury-
styki jest nowoczesny i sprawnie 
funkcjonujący system informa-
cji turystycznej stała się inspira-
cją dla członków Koła Naukowego 
do podjęcia projektu badawczego 
mającego na celu dokonanie oce-
ny stanu jakości poziomu obsłu-
gi i stopnia satysfakcji klientów 
z funkcjonowania ośrodków infor-
macji turystycznej w wojewódz-
twie śląskim, realizowanego z wy-
korzystaniem koncepcji badawczej 
Mystery Shopping.

Członkowie koła Meritum

Pierwsza część pt. „Nowoczesne metody działal-
ności bibliotecznej” dotyczyła wykorzystania możli-
wości Internetu w pracy biblioteki. W drugiej części 
konferencji pt. „Psychologia w bibliotece” poruszo-
no zagadnienia związane z budowaniem relacji in-
terpersonalnych w bibliotece oraz dyskutowano nad 
nowatorskim pomysłem otwarcia się bibliotek szkół 
wyższych na czytelników spoza kręgu akademickie-
go, głównie na dzieci.

W pierwszej części referaty wygłosili: dr Sabina 
Cisek, mgr Monika Jędralska i mgr Marcin Mali-
nowski. Dr Sabina Cisek z Instytutu Informacji Na-
ukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w referacie „Dzielenie się wiedzą (know-
ledge sharing) w Internecie” wyjaśniła sposób dzia-
łania serwisów opartych na tej idei. Dokonała ich 
klasyfikacji i krótkiej charakterystyki każdego z ty-
pów. Poruszyła temat inteligencji zbiorowej, ściśle 

Biblioteka dla przyszłości Ewa Pętka,  
Magdalena Zelewska

3 kwietnia, w ramach XIX Forum Bibliotekarzy w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, od-
była się konferencja „Biblioteka dla Przyszłości”. W gronie uczestników znalazło się kilku pra-
cowników Biblioteki Głównej naszej Uczelni.
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wiążący się z tematyką serwisów opartych na know-
ledge sharing. Podkreślała wagę serwisów interne-
towych, umożliwiających ludziom z całego świata 
rozwiązywanie problemów i znajdowanie odpowie-
dzi, które nie byłyby znane bez wykorzystania glo-
balnej sieci. Mottem, którym kierowała się prele-
gentka było: „nikt z nas nie jest tak bystry, jak my 
wszyscy razem”. Referat mgr Moniki Jędralskiej  
z Wyższej Szkoły Humanitas (WSH) w Sosnowcu 
pt. „Nowe życie online” dotyczył Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej (ŚBC). Po przedstawieniu krótkiej historii 
ŚBC i najważniejszych informacjach technicznych 
dotyczących biblioteki cyfrowej, prelegentka mówi-
ła o „życiu” publikacji online. Ciekawym faktem 
była konfrontacja liczby wyświetleń publikacji onli-
ne wprowadzonych do ŚBC przez Wyższą Szkołę 
Humanitas w Sosnowcu z liczbą wypożyczeń tej sa-
mej publikacji w formie tradycyjnej. Wykazano 
przewagę wykorzystania form cyfrowych nad tra-
dycyjnymi. Podkreśliła też korzyści wiążące się  
z uczestnictwem w ŚBC, jak np. promocja bibliote-
ki. Kolejnym prelegentem był mgr Marcin Mali-
nowski, pracownik Biblioteki Pałacu Młodzieży  
w Katowicach oraz WSH w Sosnowcu, który wystąpił 
z referatem na temat swojego blogu dostępnego pod 
adresem http://malin.net.pl. Ciekawa i dynamiczna 
prezentacja zainteresowała bodaj wszystkich uczest-
ników konferencji. Mówił o serwisach zagranicz-
nych, o liczbie blogów dostępnych w Internecie, jak 
i o liczbie blogów bibliotecznych – anglojęzycznych  
i polskich, oraz o ich tworzeniu w praktyce. Zwrócił 
uwagę na zróżnicowanie blogosfery, podając na za-
sadzie kontrastu przykłady skrajnie różnych pa-
miętników internetowych. Blogom dorastających 
dziewcząt (które ze względu na częste zastosowanie 
różowego koloru i kompozycji obfitującej w serdusz-

ka i inne podobne ozdo-
by zwane są potocznie 
„różowymi blogaskami”) 
przeciwstawił blogi pro-
fesjonalne, zarabiające 
nawet tysiące dolarów, 
jak np. TechCrunch (do-
tyczący nowoczesnych 
technologii) czy Huffing-
ton Post (opiniotwórczy 
serwis amerykański).

Druga część konfe-
rencji dotyczyła psycho-
logii w bibliotece. Mgr 
Paweł Pioterek z Wyższej 
Szkoły Bankowej (WSB) 
w Poznaniu prezentował 
referat o budowaniu efek-
tywnych zespołów pra-
cowniczych, etapach ich 
tworzenia, kształtowa-
niu się stosunków po-
między pracownikami, 
typach osobowości pra-
cowników i psychologii 
społecznej.

Kończąca konferencję dyskusja „Biblioteka – dzie-
ciom i młodzieży”, moderowana przez dr. Stefana 
Kubowa, dyrektora Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej (DSW) we Wrocławiu i wykładowcę w In-
stytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej Uniwersytetu Śląskiego, dotyczyła możliwo-
ści, jakie mogą stworzyć małym czytelnikom biblio-
teki inne niż szkolne czy oddziały dla dzieci w bi-
bliotekach publicznych. Stefan Kubów zainicjował 
swoje wystąpienie zarysem inicjatyw w Bibliotece 
DSW we Wrocławiu. Z jednej strony mają one na 
celu ułatwienie rodzicom z małymi dziećmi korzy-
stanie z biblioteki, z drugiej zainteresowanie sa-
mych dzieci miejscem, jakim jest biblioteka akade-
micka. Opowiedział o swoim doświadczeniu, kiedy 
bibliotekę szkoły, której jest dyrektorem, odwiedzi-
ła znienacka grupa dzieci. W myśl zasady, że biblio-
teka powinna przyjąć każdego czytelnika, bibliote-
karze spontanicznie zorganizowali dla nich zajęcia. 
Natomiast samo doświadczenie stało się inspira-
cją do utworzenia księgozbioru i miejsca dla dzieci 
w bibliotece. Przytoczona anegdota zapoczątkowa-
ła wypowiedzi pracowników innych bibliotek, któ-
rzy podjęli podobne wyzwanie w swojej działalności, 
tworząc między innymi kąciki dla dzieci czy orga-
nizując cykle zajęć dla młodych czytelników. Dys-
kusję nad szansami realizacji tego typu inicjatyw 
i związanymi z tym problemami podsumowała dy-
rektor Biblioteki WSB w Chorzowie, mgr Bogumi-
ła Urban.

Konferencja stworzyła okazję do wymiany my-
śli na temat współczesnych trendów w działalności 
bibliotek i dała nowe spojrzenie na wizerunek i rolę 
bibliotekarza.
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Wśród wielu problemów, dotykających przestrzeń 
współczesnej rodziny, jako szczególnie ważne za-
gadnienie jawi się zjawisko coraz powszechniejsze-
go nadużywania alkoholu czy wręcz alkoholizmu jed-
nego lub dwóch rodziców1. Znaczącą konsekwencją 
takich postaw jest rosnące w coraz większej liczbie 
pokolenie dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Są to 
pełnoletnie osoby, które wychowywały się w rodzi-
nie alkoholowej i związku z tym doświadczają w swo-
im dorosłym życiu trudności, których korzenie tkwią 
w doświadczeniach wyniesionych z rodziny alkoholo-
wej2. Z dostępnych szacunkowych danych wynika, iż 
DDA stanowią około 40% dorosłej populacji Polaków3. 
Już te dane stanowią współczesne wezwanie, by temu 
problemowi poświęć znaczną uwagę na płaszczyźnie 
teoretycznej i praktycznej. Zagadnienie to wymaga 
zatem refleksji naukowej oraz podjęcia konkretnych 
działań informacyjnych, edukacyjnych i tworzenia 
różnych miejsc, gdzie DDA poprzez terapię indywi-
dualną czy grupową uzyskają konkretną pomoc. Au-
tor niniejszego artykułu od kilku lat, jako nauczy-
ciel akademicki Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach i jednocześnie duszpasterz akademicki, towa-
rzyszy studentom, którzy odważyli się na podjęcie 
terapii dorosłych dzieci alkoholików. Doświadczenie 
tych spotkań wyrobiło w nim głębokie przekonanie, 
że środowisko akademickie powinno odpowiedzieć 
na to współczesne wezwanie, jakim jest spora gru-
pa studentów DDA. Odpowiedzieć poprzez refleksję 
naukową nad tym problemem i okazanie konkret-
nej pomocy młodzieży akademickiej w czasie okresu 
jej studiów. Wydaje się to szczególnie ważnym zada-
niem, albowiem część z dorosłych dzieci alkoholików 
zacznie nadużywać alkoholu4, część zwiąże się z oso-
bami uzależnionymi, a inne z nich będą unikać my-

1 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych szacuje, że w Polsce żyje prawie 4 miliony dzieci, których 
rodzice nadużywają alkoholu oraz około 1,5 miliona dzieci al-
koholików. Zob. M. Kucińska: Gdzie się podziało moje dzieciń-
stwo. (O Dorosłych Dzieciach Alkoholików). Charaktery, Kielce 
2006, s. 25.

2 Por. L. Cermak i J. Rutzky: Czas uzdrowić swoje życie. 
PARPA, Warszawa 1998, s. 7-13.

3 Por. M. Kucińska: Dorosłe Dzieci Alkoholików. www.kiosk.
onet.pl/charaktery/ 11.05.08.

4 Prawdopodobieństwo, że dzieci alkoholi ków same zostaną 
również alkoholikami jest cztery razy większe niż w przypadku 
innych dzieci. W przypadku wnuków alkoholików ryzyko wzra-
sta trzykrotnie. Zob. B.T. Woronowicz: Alkoholizm jest chorobą. 
PARPA, Warszawa 1998, s. 17.

ślenia o tym, co wydarzyło się w dzieciństwie. Nieste-
ty, według dostępnych danych prawie połowa DDA 
nie zdecyduje się na stały, zalegalizowany związek, 
a wiele zawartych małżeństw (około 1/3) skończy się 
rozwodem. Wielu z dorosłych dzieci alkoholików nie 
odnajdzie się w pełni w roli rodzica czy nie zdecyduje 
się na posiadanie potomstwa5.

Źródło problemów dorosłych dzieci  
alkoholików

Drogą do odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
głównych problemów dorosłych dzieci alkoholików 
jest okres ich dzieciństwa. Czas ten bowiem jest klu-
czowy dla rozwoju ich tożsamości. Dziecko, doświad-
czając własnej bezradności, powinno przejść od sym-
biotycznej do niezależnej relacji z rodzicami. Ma przy 
tym uczyć się wielu umiejętności niezbędnych do 
przetrwania i do poukładania życia tak, by czuć się 
szczęśliwym i spełnionym. W rodzinie, która zaspo-
kaja emocjonalne potrzeby dziecka, gdzie dominują 
przejrzyste zasady i reguły, rozwija się spójna i sil-
na tożsamość. W takiej przestrzeni rodzinnej dziecko 
nabywa także umiejętności koegzystencji z ludźmi, 
która pozwoli mu realizować siebie. Zdecydowanie 
inaczej sytuacja wygląda w rodzinie z problemem al-
koholowym. W niej ujawnia się sytuacja permanent-
nego kryzysu związanego z ciągłym nadużywaniem 
alkoholu przez jednego czy dwojga rodziców, a pod 
znakiem zapytania staje przetrwanie systemu ro-
dzinnego. W takim przypadku cała rodzina przysto-
sowuje się do sytuacji, gdy matka/ojciec lub matka 
i ojciec są często wyłączeni z zaspokajania potrzeb 
własnej rodziny. Ma to miejsce np. przez nieobecność 
fizyczną jednego albo obojga rodziców, gdy spożywa-
ją w nadmiernych ilościach alkohol poza domem, lub 
nieobecność psychiczną, kiedy są obecni w domu, ale 
w zamroczeniu alkoholowym. Takie formy nieobec-
ności trwają zazwyczaj wiele lat powodując, że dziec-
ko trwa w permanentnym stresie, co wymusza na 
nim zachowania trudne lub raniące, ale pozwalają-
ce mu na przetrwanie. Atmosfera domu alkoholowe-
go związana jest także ze stanem swoistego napięcia 
powiązanego z nieprzewidywalnością tego, co może 

5 12 Kroków dla Dorosłych Dzieci z uzależnieniowych i in-
nych rodzin dysfunkcyjnych. „Akuracik”, Warszawa 1996, 
s. 5-6. 

Ks. Grzegorz Polok

Studenci – dorosłe dzieci alkoholików 
– wyzwaniem dla społeczności 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach
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się wydarzyć, z narastającym gniewem, złością, pre-
tensjami, co wywołuje u dziecka głęboki niepokój. 
Konsekwencją emocjonalnego opuszczenia dziecka 
w rodzinie z problemem alkoholowym jest jego bar-
dzo niskie poczucie wartości czy nawet bezwartościo-
wości6.

Przyczyny braku wiedzy o sytuacji  
rodzinnej dorosłych dzieci alkoholików

Głównym, jak się wydaje, powodem braku infor-
macji na temat sytuacji rodzinnej dziecka w rodzi-
nie z problemem alkoholowym są przekazy, jakie ono 
w niej otrzymuje. W przestrzeni swojej dysfunkcyjnej 
rodziny dziecko uczy się trzech rzeczy na „nie”: nie 
ufać, nie mówić i nie odczuwać, których przestrzega-
nie staje się życiową koniecznością. Postawa nieuf-
ności jest konkluzją i intuicją życia w chaosie i wobec 
urazów, jakie funduje rodzina z problemem alkoho-
lowym. Dziecko, na początku swego istnienia, ufno-
ści i porządku świata uczy się od rodziców i poprzez 
rodziców. W przypadku rodzica czy rodziców z pro-
blemem alkoholowym następuje brak oparcia w nich, 
co pozbawia dziecko pewności i rozeznania życiowe-
go. Brak dotrzymania obietnic, umów, niespójność 
działań oraz niekonsekwencje wychowawcze ze stro-
ny pijącej matki lub ojca czy ich obojga nie sprzyja-
ją kształtowaniu postawy ufności, a nieufność budzi 
obronność. Brak jasnych reguł funkcjonowania w ro-
dzinie, permanentny „nieporządek” w niej powoduje 
silne zaburzenie życia uczuciowego.

Kolejnym silnym przekazem, jakie otrzymuje 
dziecko od dorosłych w rodzinie dysfunkcyjnej, jest 
to, aby nie mówić w jakikolwiek sposób o sprawach 
związanych z problemem alkoholowym. Nie mówić 
o tym, że pije jedno z lub dwoje rodziców, nie wspo-
minać o ich złym samopoczuciu, niedyspozycji lub 
złej kondycji psychicznej lub fizycznej. Taka posta-
wa oznacza także zamknięcie się na tematy związa-
ne z rodziną wobec obcych. Na zewnątrz rodziny nie 
opowiada się o tym, co dzieje się trudnego w domu, 
a ma związek z nadużywaniem czy alkoholizmem ro-
dziców. Często dzieci czynią tak ze wstydu, strachu 
i nadziei, że będzie lepiej, że coś się zmieni i że nie 
jest aż tak źle. Taka postawa permanentnego dziecię-
cego zaprzeczania skutkuje czasem ogromną samot-
nością dziecka w rodzinie alkoholowej, gdyż wszelkie 
tabu paraliżujące pole otwartej i intymnej komuni-
kacji w rodzinie powoduje pustkę samotności7.

Zachowania, choćby te wspomniane wyżej, ze 
strony jednego lub obojga rodziców nadużywających 
alkoholu powodują w życiu dziecka silne stany emo-
cjonalne uporczywej złości, nienawiści czy gniewu 
wobec nich. Grozi to w rozumieniu dziecka odebra-
niem rodzicielskiej miłości i stanowi bardzo trudną 
dla niego psychologicznie sytuację. Dlatego zaczyna 
ono przekonywać siebie samego, że nie doświadcza 
takich wymienionych wyżej stanów emocjonalnych. 
Działania tego rodzaju, dające jakieś subiektyw-
ne poczucie bezpieczeństwa, jednak zbyt często po-

6 S. Forward: Toksyczni rodzice. Jacek Santorski & CO 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007; M. Kucińska: Op. cit., 
s. 31-35.

7 T.L. Cermak i J. Rutzky: Op. cit., s. 7-9.

wtarzane, mogą powodować odłączenie się od świata 
własnych emocji i utratą świadomości o najgłębszych 
poruszeniach emocjonalnych swego serca. Rodzą-
ce się z takich sytuacji zafałszowanie wewnętrznej 
rzeczywistości powoduje osłabienie lub nawet wyłą-
czenie czujnika emocjonalnego dziecka potrzebne-
go w życiu do orientacji w świecie i w sobie samym. 
Skutkuje to swoistym „zamrożeniem emocjonalnym” 
i stałą walką o ich opanowanie, co wiąże się z posta-
wą „niczego w swoim życiu nie odczuwać”8. Problemy 
dorosłych dzieci alkoholików w ich pełnoletnim życiu 
wiążą się także z rolami społecznymi, jakie odgrywa-
ły w swojej rodzinie z problemem alkoholowym. Wy-
różnia się cztery typy takich ról społecznych: boha-
ter rodzinny, kozioł ofiarny, dziecko-maskotka, nie-
widzialne dziecko9.

Typowe uczucia i zachowania  
dorosłych dzieci alkoholików

Opisana wyżej sytuacja rodzinna, w której wzra-
stały dorosłe dzieci alkoholików i role, jakie w niej 
pełniły, ma fundamentalny wpływ na ich dorosłe ży-
cie, na to co i jak w nim przeżywają. Towarzyszy DDA 
w ich pełnoletnim życiu silny lęk przed odrzuceniem, 
co skutkuje często świadomym unikaniem zbliżenia 
uczuciowego z innymi ludźmi. Przejawia się to tak-
że w dużych trudnościach w tworzeniu trwałych, sa-
tysfakcjonujących związków z ludźmi. Również już 
w trwającym związku dorosłe dziecko alkoholików 
wyczulone jest na wyłapywanie sygnałów od partne-
ra sugerujących chęć odejścia czy osłabienia, na co 
reagują działaniem wyprzedzającym, pierwsze zry-
wając takie bliższe relacje.

Odrzucenie przez rodziców, którego doświadczają 
dorosłe dzieci alkoholików w swojej dysfunkcyjnej ro-
dzinie, wpływa bardzo silnie na ich obraz samego sie-
bie, a zwłaszcza poczucie niższej wartości czy wręcz 
bezwartościowości. Dorosłe dzieci alkoholików sta-
rają się z tym bolesnym odczuciem niskiej wartości 
poradzić przede wszystkim na dwa sposoby. Pierw-
szym z nich to zachowania perfekcyjne objawiające 
się w stawianiu sobie dużych wymagań i mnóstwie 
zadań do wykonania. Wydaje się, że dorosłe dzieci al-
koholików poprzez takie działania udowadniają swo-
ją wartość. Niestety, budowanie tylko poprzez dzia-
łania zewnętrze poczucia wartości przy jakiejkolwiek 
krytyce działań, mimo licznie udzielonych pochwał, 
wzmaga na nowo u DDA zaniżoną wartość siebie. 
Drugim sposobem dawania sobie rady z niskim po-
czuciem wartości są w przypadku dorosłych dzieci al-
koholików zachowania unikowe. Polegają one na wy-
cofywaniu się z góry ze wszystkich trudnych do wy-
konania zadań, by nie poczuć goryczy porażki. Doro-
słe dzieci alkoholików mają także tendencję do za-
mykania się w raz obranym kierunku działania. Nie 
rozpatrują przy tym innych możliwości postępowa-

8 T. Hellsten: Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików.  
Hipopotam w pokoju stołowym. Ravi, Łódź 2005, s. 42-44; 
K. Cholna i M. Madej-Babula: Funkcjonowanie psychiczne DDA 
we współczesnym świecie. W: (Bez)radność wychowania…? Red. 
Z. Marek i M. Madej-Babula. WAM, Kraków 2007, s. 95-97.

9 T.L. Cermak i J. Rutzky: Op. cit., s. 28- 30; E. Robinson: 
Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. PARPA, Warsza-
wa 1998, s. 31.
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nia i prawdopodobnych konsekwencji podjętych dzia-
łań. Prowadzi to DDA do nienawiści do samych sie-
bie i utraty kontroli nad otoczeniem. Dodatkowo, gdy 
zorientują się w zaistniałej sytuacji, zużywają prze-
sadną ilość energii na jej oczyszczenie10.

Dorosłe dzieci alkoholików są osobami, które do-
świadczyły w swoim dzieciństwie stanu odrzucenia, 
co w ich pełnoletnim życiu powoduje, iż są nieufne 
i mają potrzebę dystansu wobec innych ludzi. Kon-
sekwencją takich relacji z otoczeniem jest silne po-
czucie osamotnienia i izolacji. Dorosłe dzieci alkoho-
lików mogą wtedy celowo unikać związków z ludźmi 
albo wchodzić w związki z przypadkowymi ludźmi, 
z którymi nie łączy ich wieź emocjonalna. Przyczyną 
takiego postępowania DDA jest chęć uniknięcia sa-
motności za każdą cenę. Dorosłe dzieci alkoholików 
są też w takich związkach niezwykle lojalne, nawet 
w obliczu dowodów, że druga strona na to nie za-
sługuje11.

W swoim życiu w rodzinie z problemem alko-
holowym dorosłe dzieci alkoholików doświadczyły, 
że okazywanie uczuć bliskim skutkuje często ode-
pchnięciem czy nawet agresją z ich strony. Przeko-
nały się w swoim własnym dysfunkcyjnym domu, że 
ich uczucia nie zostają odwzajemnione. Aby unieść 
lęk i cierpienie z tego wynikające i pokonać uczucia 
pogardy dla samego siebie, zastosowały mechanizm 
obronny polegający na tym, że tłumią swoje własne 
uczucia i te pozytywne, i te negatywne. Nie starają 
się rozpoznać rodzących się uczuć ani komukolwiek 
ich okazywać czy ukazywać- „zamrażają je”.

U dorosłych dzieci alkoholików, w ich okresie 
dzieciństwa, nie zostały zaspokojone podstawowe 
potrzeby emocjonalne bycia kochanym, akceptowa-
nym, podziwianym czy ważnym dla kogoś. Ich wy-
siłek, by „zasłużyć na miłość” u swoich rodziców nie 
przyniosły oczekiwanych zmian i nadal nie doświad-
czały bezwarunkowej miłości od bliskich. Dla pora-
dzenia sobie z tak trudną sytuacją życiową dorosłe 
dzieci alkoholików opanowały sztukę wypierania 
własnych potrzeb czy wręcz zaprzeczania swoim po-
trzebom. Wynikiem tego są postawy DDA, w których 
nie dbają o siebie, nie dając jednocześnie sobie szan-
sy na zrealizowanie jakichkolwiek własnych potrzeb. 
Za to w kontaktach z innymi ludźmi starają się mak-
symalnie spełniać ich oczekiwania. Głębokie wypar-
cie potrzeb przez dorosłe dzieci alkoholików może po-
wodować u nich niezdolność do ich rozpoznania czy 
wyobrażenia12.

Żyjąc w rodzinie dysfunkcyjnej, w wiecznym cha-
osie dorosłe dzieci alkoholików permanentnie podej-
mowały próbę jego opanowania, ponieważ były prze-
konane, że od sukcesów w opanowaniu istniejącego 
w ich rodzinie zamętu zależy ich własne i bliskich 

10 Z. Sobolewska: Odebrane dzieciństwo. IZP, Warszawa 
2000, s. 8-10.

11 Nawet 60% dziewczyn z rodzin alkoholowych wchodzi 
w związki z osobą uzależnioną, pomimo iż przez okres dorasta-
nia obiecuje sobie, ze stworzy inną rodzinę niż, ta w której się 
wychowywała. Jednak potrzeba, by być z kim pcha ich do takich 
niewłaściwych wyborów.

12 M. Beattie: Koniec współuzależnienia. Media Rodzina, 
Poznań 2003, s. 61-63. 

bezpieczeństwo. Dlatego możliwość wpływania na 
swoje otoczenia wydaje się im szczególnie ważna, co 
w konsekwencji rodzi silną potrzebę kontrolowania 
siebie i innych. Uwidacznia się to w zachowaniach 
nadopiekuńczych i manipulacyjnych w stosunku do 
najbliższych. Potrzeba uporządkowania życia wiąże 
się u niektórych dorosłych dzieci alkoholików ze stra-
tegią planowania swojego życia czasami na wiele lat 
do przodu. Część z DDA na nieprzewidywalność zda-
rzeń z dzieciństwa reagują zupełnie inaczej. Nie po-
dejmują prób uporządkowania czegokolwiek, raczej 
niewiele planują i mają spore trudności z realizacją 
do końca swoich zamierzeń.

Utrwalone w rodzinne dysfunkcyjnej doświad-
czenia z okresu dzieciństwa uczą dorosłe dzieci alko-
holików, że prawie każda zmiana jest niebezpieczna. 
Albowiem, gdy sytuacje w rodzinie się powtarzały, 
można było znaleźć sposób, by jakoś je przeżyć. Nowe 
zaś sytuacje wywoływały większy lek i trwogę. Dla-
tego w pełnoletnim życiu wielu z DDA trwa w nieko-
rzystnych dla siebie warunkach czy relacjach przede 
wszystkim z poczucia silnego lęku przed zmianą.

W dzieciństwie, ze względu na problemy alkoho-
lowe jednego albo obojga rodziców, dorosłe dzieci al-
koholików musiały się jakoś przystosować do życia, 
któremu towarzyszy na stale atmosfera zagrożenia. 
Niestety, taka sytuacja w dorosłym życiu skutkuje 
stanem ciągłego poczucia zagrożenia, także i wtedy, 
gdy realnie ono nie występuje. Podstawową reakcją, 
jaka ujawniała się u dorosłych dzieci alkoholików 
w ich okresie dzieciństwa, na doświadczenie prze-
mocy psychicznej czy fizycznej, był lęk Nie mogły go 
w tym okresie w pełni okazywać, bo sytuacja zmu-
szała je do radzenia sobie z nią. Dlatego jako dzieci 
pozostawały same ze swoim silnym lękiem, co pogłę-
biało ich poczucie braku bezpieczeństwa. Silne lęki 
nie zniknęły wraz ze staniem się pełnoletnim. Do-
świadczają one nadal swoim życiu nieokreślonych lę-
ków, które nasilają się przeważnie w okresie względ-
nego spokoju. Co więcej pojawiający się lęk urucha-
mia u dorosłych dzieci alkoholików stare znane im 
sposoby radzenia sobie z nim poprzez tłumienie go 
czy zachowania ucieczkowe13.

Lęk nie jest jedynym uczuciem, którego nie wolno 
okazywać dzieciom w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie 
panuje przemoc. Reakcją dziecka na okazywaną mu 
w domu przemoc psychiczną czy fizyczną jest także 
pojawiające się i skrywane uczucie złości, gniewu czy 
nienawiści. W dorosłym życiu objawia się ono nie-
kontrolowanymi wybuchami gniewu wobec bliskich, 
zwłaszcza swoich dzieci. Części DDA udaje się po-
wstrzymać zachowania agresywne, ale ujawniają się 
one w ich wnętrzu mocno tłumione, co prowadzi do 
poczucia winy i zachowań autoagresywnych.

Dorosłe dzieci alkoholików często doświadczy-
ły w swoim kontakcie z rodzicami, pierwszymi dla 
nich autorytetami, że są oni jako autorytety zawod-
ni. Przekłada się to w ich dorosłym życiu na brak za-
ufania do osób, które uznane są powszechnie za auto-
rytety. Jednocześnie DDA nosi w sobie potrzebę po-
siadania autorytetu i tęsknoty za nim.

13 A. Wobiz: Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej. 
Akuracik, Warszawa 2001, s. 13-33
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W rodzinie dysfunkcyjnej nie ma zasadniczo tak-
że jednoznacznego sytemu wartości. Rodzice bowiem 
często łamią normy i zasady, które starają się prze-
kazywać swoim dzieciom. Powoduje to, że dzieci do-
świadczają braku porządku moralnego i jasnego od-
dzielenia dobra od zła. Częstą reakcją DDA na taką 
rzeczywistość jest intensywne poszukiwanie, a po-
tem sztywne zewnętrze przyjęcie i rygorystyczne 
przestrzeganie norm moralnych. Powoduje to tak-
że ocenianie działań, sytuacji, wydarzeń swoich i in-
nych według ostrych, czarno-białych kategorii. Kate-
goryczne sądy moralne dorosłych dzieci alkoholików 
mogą utrudnić kontakty z innymi, a w bliskich rela-
cjach zdolność wybaczenia14.

Prezentując uczucia i zachowania dorosłych dzie-
ci alkoholików należy także wyraźnie zaznaczyć, iż 
nie każde z nich charakteryzuje się opisanym powy-
żej zespołem cech. Jednak samo pojęcie DDA i okre-
ślenie charakterystycznych dla nich cech wydaje się 
pomocne dla osób przeżywających w swoim pełnolet-
nim życiu trudności spowodowane doświadczeniami 
wyniesionymi z rodziny alkoholowej15. Najważniejsze 
bowiem dla dorosłych dzieci alkoholików jest prze-
rwanie stanu izolacji w jakiej trwają i znalezienie się 
wśród osób, które z racji podobnych przeżyć potra-
fią zrozumieć ich lęk i cierpienie. Powinno to pomóc 
DDA zdobyć się na odwagę powrotu do złej przeszło-
ści i starać się nauczyć reagować na to, co się dzieje 
w ich aktualnej sytuacji inaczej niż w traumatycznej 
przeszłości dzieciństwa16.

Drogi pomocy DDA

Jak to już wskazano we wstępie, zjawisko doro-
słych dzieci alkoholików przybiera w naszym kra-
ju na sile i tworzy się swoisty efekt „kuli śnieżnej”, 
któremu trzeba szybko i zdecydowanie przeciwdzia-
łać. Wydaje się istotne, by o tym coraz więcej mówić 
we wszelkich mediach, pisać i uczyć na różnych po-
ziomach edukacji. Organizować coraz powszechniej 
pomoc w formie dyżurów psychologów, terapeutów, 
przy parafiach, szkołach i na uczelniach oraz insty-
tucjach powołanych do pomocy ludziom. Tworzyć 
szanse na indywidualną grupową terapię dorosłych 
dzieci alkoholików. Ważną formą pomocy dla wierzą-
cych DDA jest wsparcie poprzez sakramenty świę-
te, posługę osoby duchownej, wsparcie wspólnot ko-
ścielnych.

Wymieniono także w przywoływanym wstępie od-
powiedzialność środowiska akademickiego za podej-
mowanie działań na płaszczyźnie naukowej i prak-
tycznej, w celu pomocy studentom DDA. Realizacja 
konkretnej pomocy studentom dorosłym dzieciom al-
koholików ma miejsce na Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach już od 2001 roku. Wtedy to na Uczelni 
zorganizowano dyżury psychologa17, a w duszpaster-

14 Z. Sobolewska: Op. cit., s. 19-29.
15 M. Kucińska: DDA – kim jesteśmy? www.psychologia.

edu.pl (23.08.08).
16 A. Dodziuk: Dorosłe Dzieci Alkoholików. „Gazeta Wybor-

cza – Wysokie Obcasy” z 10.05.2002.
17 Jest kontynuowany na uczelni w wymiarze dwóch go-

dzin do poniedziałku do czwartku przez dwie panie psycholog 
mgr Marię Rabsztyn i Magdalenę Adler. 

stwie akademickim zawiązała się pierwsza grupa te-
rapeutyczna DDA. W listopadzie 2005 roku Akade-
mia Ekonomiczna przystąpiła do programu „Uczel-
nie wolne od uzależnień”, a rektor AE, prof. Florian 
Kuźnik, powołał swojego pełnomocnika ds. profilak-
tyki uzależnień18. W tym roku po raz pierwszy wśród 
studentów Akademii Ekonomicznej przeprowadzony 
został cykl programów profilaktycznych,,KOREK-
TA”19. Opisane działania, wspomagające studen-
tów i studentki – DDA, będą kontynuowane w kolej-
nych lata w Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
i w Duszpasterstwie Akademickim „Zawodzie”. Na-
leży mieć nadzieje, że przyczynią się one do wsparcia 
tej coraz szerszej grupy studentów dorosłych dzieci 
alkoholików w ich procesie zdrowienia.

18 Zob. Uczelnia wolna od uzależnień. www.ae.katowice.pl 
(02.06.09). 

19 K.A. Wojcieszek: Program profilaktyczny „Korekta” – za-
stosowania i możliwości rozwoju, „Remedium” 2004, nr 3, s. 20-
21.

Więcej na ten temat przeczytać można w opu-
blikowanej niedawno książce autorstwa ks. dr. 
Grzegorza Poloka, pt. „Rozwinąć skrzydła”.

Egzemplarz książki można otrzymać w sekreta-
riacie Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk 
Społecznych.
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Europejskie Spotkanie Studentów  
– Rzym lipiec 2009 

Nowi uczniowie z Emaus, czyli rzecz o chrześcijanach na uniwersytetach.

Dwudziesty czwarty rozdział Ewangelii wg św. Łu-
kasza przytacza historię dwóch uczniów, którzy w dro-
dze spotykają swego mistrza i poznają Go dopiero przy 
łamaniu chleba. Właśnie to wydarzenie sprawia, że 
przemienieni powracają do Jerozolimy – miasta, z któ-
rego uciekali, aby dać świadectwo swym życiem i sło-
wem o Prawdzie. Pomimo iż opisane zdarzenie mia-
ło miejsce prawie 2000 lat temu nic nie straciło na 
swej aktualności. Zdali sobie sprawę z tego członko-
wie Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), któ-
rzy zorganizowali w dniach 9-12 lipca bieżącego roku 
w Rzymie Europejskie Spotkanie Studentów pod ty-
tułem: Nowi uczniowie z Emaus. Chrześcijanie na uni-
wersytetach.

W piękne lipcowe dni prawie 1000 młodych ludzi 
z całej niemal Europy przybyło do Rzymu, aby wspól-
nie dyskutować na temat roli chrześcijaństwa w swo-
im życiu, na macierzystej uczelni, w ich własnym kra-
ju. Dużą część z tej liczby stanowili studenci z Polski, 
których było aż 250, w tym 3 przedstawicielki Akade-
mii Ekonomicznej (zarówno z Katowic, jak i Rybnika). 
Spora liczba Polaków napawa radością, że w naszym 
kraju jest wielu młodych ludzi, którzy swój intelektu-
alny rozwój łączą z żywą wiarą w Chrystusa i Jego Ko-
ściół. Licznie reprezentowana była również Ukraina 
i Rosja. Cieszy stosunkowo liczna delegacja Anglików, 
kraju jak wiadomo w dużej mierze wyznającego angli-
kanizm. Smuci natomiast brak Francuzów oraz nie-
liczna liczba osób z Niemiec – krajów wiodących prym 
w polityce i gospodarce europejskiej. Niemniej jednak 
obserwując kolegów i koleżanki z różnych krajów euro-
pejskich serce napełnia się nadzieją. Młody Fin, który 
ze swej ojczyzny przyjechał sam, piękną angielszczy-
zną opowiada o wielkich trudnościach czy wręcz szy-
kanach jakie dotykają katolików w Finlandii, zarazem 
tryska radością, otwartością, optymizmem i dumą wy-
nikającą z przynależności do Chrystusa. Podobnie ko-
lega z Malty.

Zatem jacy powinni być chrześcijanie na uniwer-
sytetach? Co to znaczy być nowym uczniem zmierzają-
cym do Emaus? Nad tymi i wieloma innymi aspekta-
mi debatowano w 6 grupach językowych (włoska, an-
gielska, hiszpańska, francuska, niemiecka, rosyjska) 
w przepięknych, nowoczesnych aulach Uniwersyte-
tu Laterańskiego i Uniwersytetu Tor Vergata każde-
go dnia, około trzech godzin. Piszący te słowa miał za-
szczyt uczestniczyć w dyskusji prowadzonej w języku 
angielskim, gdzie zebrała się zdecydowanie najwięk-
sza liczba delegatów. Z wypowiedzi kolegów i koleża-

nek można wywnioskować, posługując się terminolo-
gią sportową, iż chrześcijanie w środowisku akademic-
kim w generalnej większości zostali zepchnięci do de-
fensywy. Jednakże nie jest to rozpaczliwa obrona. Za-
tem jaką taktykę powinniśmy obrać, aby powierzona 
nam przez Pana Jezusa misja głoszenia Jego Ewange-
lii wśród bliźnich, poczucie wspólnoty, ba, czy nawet 
przyszłość Kościoła nie okazały się sromotna porażką? 
Przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. Musi-
my pogłębiać własną formację religijną, duchową. Mu-
simy wiedzieć, w co wierzymy, aby samemu nie odciąć 
się od źródła prawdy i aby umieć doprowadzić do niego 
innych. Pamiętajmy, aby rozum i wiara zawsze szły ze 
sobą w parze, bo jak pięknie powiedział jeden z kole-
gów powołując się na Jana Pawła II są one jak skrzy-
dła, które pomagają się poruszać, lecz jeśli jedno z nich 
niedomaga, to lot staje się niemożliwy. Tak jak uczniowie 
z Emaus zapraszajmy do wspólnej drogi Chrystusa.

Jak mówić o Nim dziś, jak wprowadzić Pana i Jego 
naukę na aule i korytarze naszych uczelni? Studenci 
zgromadzeni w Rzymie dają jakże prostą, ale wspa-
niała odpowiedź. W czasach, gdy pojęcie wolności roz-
szerzyło swe rozmiary do nieznanych dotąd ludzkości 
kształtów, formy jakiegokolwiek szeroko rozumiane-
go przymusu (np. obowiązek uczęszczania na zajęcia 
z etyki czy religii) są z góry skazane na niepowodze-
nie. Odpowiedź studentów jest następująca: najlep-
szą formą ewangelizacji jest własne świadectwo życia. 
To nasza postawa, postawa ucznia Pana Jezusa peł-
na miłości, otwarta na każdego, asertywna, czerpiąca 
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z Ewangelii i dorobku Kościoła powinna być, zdaniem 
zgromadzonych, najlepszą drogą do serca ludzi często  
zagubionych bądź poszukujących sensu istnienia. Nie-
kiedy z pozoru zwykła rozmowa, postawa przed zaję-
ciami, „na okienku” bądź na studenckiej imprezie może 
tak wiele zdziałać

Jednak indywidualne zabiegi ewangelizacji uni-
wersytetów to nie wszystko. Wielką rolę powinny od-
grywać wspólnoty chrześcijan na uczelni. Należy so-
bie zdawać sprawę, że nie wszędzie wszyscy mają rów-
ne szanse, jeśli chodzi o instytucjonalną działalność. 
Przykładowe inicjatywy, jakie przytaczali uczestnicy 
konferencji z Polski wywarły duże wrażenie na wie-
lu zagranicznych profesorach. Zatem cieszmy się, że 
tak wiele w naszym kraju można robić i starajmy się 
wykorzystywać te możliwości w sposób maksymalny. 
Wspólnota daje to wspaniałe poczucie jedności, że są 
osoby, które myślą podobnie, wspólnota pomaga roz-
wijać swoje talenty i umiejętności, daje odwagę nie-
zbędną nowemu uczniowi z Emaus. Wspólnota otwiera 
szerokie spektrum możliwości działania od organizacji 
wykładów, konferencji, koncertów czy różnego rodza-
ju wydarzeń rozrywkowych nasączonych chrześcijań-
ską kulturą ducha. Zatem zadaniem katolickich sto-
warzyszeń studenckich jest poprzez podejmowane ini-
cjatywy promowanie wartości zawartych w Ewangelii 
i otwartość na wszystkich, którzy pragną przyłączyć 
się do niej. Na początku być może z czystej ciekawości 
czy nawet z przekory, ale z pewnością, jaki by nie był, 
będzie to pierwszy krok na drodze ku spotkaniu z Mi-
strzem z Nazaretu.

Europejskie spotkanie studentów to nie tylko obra-
dy i wykłady. To także czas na pielgrzymowanie i zwie-
dzanie Italii. Staraniem Episkopatu Włoch każda gru-
pa ok. 2 dni przed rozpoczęciem całego przedsięwzię-
cia, korzystając z zaproszenia diecezji włoskich, miała 
możliwość spędzenia czasu w jednym z wybranych wło-
skich miast. Studenci z Górnego i Dolnego Śląska oraz 
Zagłębia zakwaterowani zostali w Padwie – mieście św. 
Antoniego, gdzie mieliśmy możliwość podpatrzeć religij-
ność i mentalność mieszkańców tego miasta. Zwiedzili-
śmy również pobliską przepiękną Wenecję.

Jednak w pamięci nas wszystkich zapisze się 
przede wszystkim Rzym. Wieczne miasto, centrum 
świata zarówno starożytnego, jak i z wieków średnich 

do dziś świecące sławą i majestatem. Uroczyste Msze 
Św. w matce kościołów – bazylice na Lateranie, bazy-
lice św. Piotra, mijane pośpiesznie ruiny starożytnych 
budowli, fantastyczne dzieła sztuki o tematyce sakral-
nej i świeckiej skłaniają do zachwytu nad miłością do 
Boga, dla którego chwały większość tych obiektów 
tworzono. To piękno zachwyca, a zarazem motywuje 
do tego, by nasz humanizm, naszą kulturę, cywiliza-
cję, nasze życie codziennie opierać na Bogu, zaufać Mu 
bezgranicznie, gdyż wszystko, co ręką ludzką uczynio-
ne za Jego błogosławieństwem jest dobre.

„Kościół jest młody. Niesie on w sobie przyszłość 
świata, dlatego ukazuje każdemu z nas życie ku przy-
szłości”. Te słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI 
w jego pierwszej, niejako programowej, inaugurują-
cej pontyfikat homilii pokazują, jak ważni dla papie-
ża są młodzi ludzie. O powadze sytuacji, szczególnym 
znaczeniu młodzieży może świadczyć fakt, iż zgodnie 
z wolą papieża audiencja z uczestnikami konferencji 
odbyła się nie jak jest to w zwyczaju w auli Pawła VI, 
lecz w Pałacu Apostolskim, gdzie podejmowani są tylko 
przedstawiciele dyplomacji. Niech to wyróżnienie bę-
dzie dla nas młodych wyzwaniem, by misję powierzoną 
nam przez Kościół na czele z Ojcem Świętym trakto-
wać równie poważnie i równie szczególnie. Patrząc na 
entuzjazm, spontaniczność i radość zgromadzonych na 
audiencji rówieśników nie sposób nie zgodzić się z przy-
toczonymi wyżej słowami następcy św. Piotra.

Konferencja podsumowująca Europejskie Spotka-
nie Studentów wlała w serca wszystkich jej uczestni-
ków nadzieję, iż nie jest to nasze ostatnie spotkanie. 
Propozycja, aby co roku kontaktować się za pomocą 
mostu teleinformatycznego, natomiast co 2 lata na po-
dobnych jak tegoroczne spotkaniach w różnych mia-
stach europejskich została przyjęta z wielkim entuzja-
zmem. Zatem nowi uczniowie z Emaus spotkali Chry-
stusa w Rzymie poprzez łamanie chleba w Euchary-
stii, w konferencjach, wykładach, dyskusjach, w swo-
ich kolegach z całej Europy, we włoskiej gościnności. 
Czas teraz, aby powrócić do własnej Jerozolimy, do 
Jerozolimy akademickiej, do Jerozolimy codzienno-
ści, by głosić życiem i przykładem, że Jezus Chry-
stus prawdziwie zmartwychwstał i wciąż ukazuje się 
swym uczniom.

eMTe

Msza Św. akademicka
od poniedziałku do czwartku, godz. 7.30
krypta kościoła Opatrzności Bożej

Przed Mszą Św. okazja do spowiedzi

Grupa DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholika)
zajęcia terapeutyczne poniedziałek, godz. 17.00

Spotkania absolwentów
drugi poniedziałek miesiąca, godz. 20.00

Spotkania modlitewne – modlitwa spontaniczna  
połączona ze śpiewem
wtorek, godz. 19.15

Spotkania z cyklu „Jak wierzyć? jak żyć? ABC wiary” 
czwartek, godz. 19.15

Ośrodek DA „Zawodzie” znajduje się na I piętrze 
domu katechetycznego   

(za kościołem, obok rektoratu Akademii).

Duszpasterstwo Akademickie „ Zawodzie” zaprasza!
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Tomasz Kabała

RADUJMY SIĘ!  
czyli KZA „GAUDEAMUS” 
oddział przy AE w Katowicach

Wiosną ubiegłego roku grupka stu-
dentów Akademii, związana z Dusz-
pasterstwem Akademickim „Zawo-
dzie”, postanowiła ofiarować społecz-
ności akademickiej możliwość rozwoju 
pasji związanych z głębokim wzrasta-
niem, gdzie chęć dojrzałego kroczenia 
przez życie oraz umiejętność identy-
fikacji i określenia się po stronie war-
tości, wypływających ze społecznej na-
uki Kościoła katolickiego, jest nie tyl-
ko obowiązkiem, ale i przyjemnością. 
Szyldem działań „Gaudeamusa” – bo  
o nim mowa – w minionym roku akade-
mickim było hasło „Rok św. Pawła po-
magamy innym”. Dlatego też studenci 
wspierali powstawanie budowy misji 
w Afryce – w Zambii. Efekty tych dzia-
łań można zobaczyć na stronie interne-
towej organizacji www.ae.katowice.pl/
gaudeamus.

Do najbardziej ciekawych akcji 
można zaliczyć ofiarowywanie studen-
tom bezpłatnych egzemplarzy Pisma Św. 
Nowego Testamentu. Rozdano ok. 500 
egzemplarzy tych cennych i nieprzemi-
jalnych prawd. Kolejne podejmowane 
przedsięwzięcia to konferencja „Dobro 
i zło we współczesnym świecie – spo-
tkanie z ks. egzorcystą”, świąteczny 
kiermasz kartek bożonarodzeniowych, 
warsztaty psychologiczne z Panią Mag-
daleną Adler, współorganizacja na AE 
finału diecezjalnego konkursu biblijne-
go dla licealistów, spotkania ze znany-

mi katolikami świeckimi, którym uda-
ło się osiągnąć naukowy sukces, pa-
nel dyskusyjny będący swoistym post 
scriptum do wcześniejszej konferencji  
i wydanej po niej publikacji „Zagrożenia 
rodziny w aspekcie pastoralno społecz-
nym”, w której wybitni specjaliści z za-
kresu nauk społecznych, ekonomicz-
nych i teologicznych pochylali się nad 
wartością rodziny. Członkowie „Gaude-
amusa” wzięli także udział w 73. Piel-
grzymce Akademickiej na Jasną Górę  
i Ogólnopolskim Forum Liderów Dusz-
pasterstwa Akademickiego w Często-
chowie.

Katolicki Związek Akademicki „Gau-
deamus” miał i dalej też ma zamiar 
wspierać promocję myśli etycznej, za-
sad etyki w biznesie, społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw, filozo-
fii, jak i metod naturalnego planowa-
nia rodziny oraz ofiarowywać prenu-
meratę wartościowych czasopism do 
czytelni uczelnianej. Opiekun organi-
zacji ks. dr Grzegorz Polok tak ocenia 
pierwszy rok działalności organizacji 
„jest to piękne świadectwo wiary w śro-
dowisku akademickim”. Na przestrzeni 
miesięcy powiększała się również grupa 
osób stowarzyszonych z „Gaudeamu-
sem”, obecnie liczy ona kilkadziesiąt 
studentów różnych wydziałów, którzy 
wspólnie pragną całej braci studenckiej 
wskazać ważne i kwestie i problemy,  
o których naprawdę warto rozmawiać. 
W ostatnich miesiącach stworzone zo-
stało rozpoznawalne logo autorstwa 
Jacka Harazina, wielu członków posia-
da swe stałe funkcje, a jednym z pod-
stawowych zadań całej organizacji jest 
integracja całego katolickiego środowi-
ska AE i pozyskiwanie nowych człon-
ków. Jak mówi Dorota Kolonka nowy 
członek organizacji, przynależność wła-
śnie do takiej organizacji studenckiej 
jest dla niej „możliwością spełniania 
się, współpracy z wieloma ciekawymi 
ludźmi, a przede wszystkim możliwo-
ścią propagowania wśród studentów 
wartości chrześcijańskich”. Organiza-
cja podejmuje się też stałej współpracy 
zarówno z innymi uczelniami organiza-

cjami, jak i Parlamentem Studentów, 
włożyła sporo sił i zaangażowania we 
współtworzenie Dnia Otwartego Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach.

Dotychczasowa działalność zwiastu-
je, iż rok akademicki 2009/2010 będzie 
co najmniej równie obfity w wydarzenia 
organizowane przez KZA „Gaudeamus” 
oddział AE w Katowicach. Organiza-
cja niezwykle poważnie traktuje słowa 
z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II 
do uczestników I Kongresu Ruchów Ka-
tolickich „Niezwykły rozkwit ruchów  
i stowarzyszeń katolików świeckich  
w Kościele jest jednym z wielkich zna-
ków czasu, który trzeba ciągle na nowo 
odczytywać. Ujawnia się w nim olbrzy-

mie bogactwo charyzmatów, autentycz-
ne pragnienie świętości i gotowość rady-
kalnego poświęcenia na służbę Ewan-
gelii pośród wielu katolików świeckich 
– kobiet i mężczyzn, a zwłaszcza mło-
dzieży […]. Dlatego napawa mnie rado-
ścią rozkwit ruchów i stowarzyszeń ka-
tolickich w mojej Ojczyźnie, i to zarów-
no tych o charakterze międzynarodo-
wym, ogólnokościelnym, jak i tych ro-
dzimych, wyrosłych na gruncie naszych 
polskich doświadczeń i jakże bogatych 
tradycji religijnych”.

Wiara, moralność, podmiotowe trak-
towanie drugiego człowieka, zabiera-
nie głosu w ważnych społecznych kwe-
stiach, pomoc charytatywna to funda-
ment codziennej pracy „Gaudeamusa”. 
W nadchodzącym roku akademickim 
główną akcją będzie propagowanie ha-
seł związanych z nowym rokiem litur-
gicznym, tj. rokiem kapłaństwa, gdzie 
szczególnie będziemy pamiętać o na-
szych kapłanach i duszpasterzach. Eko-
nomia Zbawienia to zarówno modlitwa 
i posługa religijna, ale przede wszyst-
kim postawa, a KZA „Gaudeamus” od-
dział AE w Katowicach niejednokrot-
nie udowodnił, że znaczenie jego nazwy  
– słowa „radujmy się” są wyznaczni-
kiem, celem i przywilejem chrześcijań-
skiego życia.
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WSPÓŁPRACA OD SAMYCH POCZĄTKÓW  
– ZWIĄZKI UCZELNI KATOWIC  
I WROCŁAWIA

Alojzy Czech

Nawet jak były niezamierzone czy odmiennie in-
terpretowane, to faktem nie do zaprzeczenia pozosta-
je, że wzajemne związki uczelni ekonomicznych Kato-
wic i Wrocławia datują się od utworzenia tej ostatniej, 
a wręcz to założenie poprzedzały. Co więcej, z satys-
fakcją można stwierdzić, że owa zażyłość w relacjach, 
nie bacząc na zmieniające się warunki, trwa do dziś. 
Patrząc z punktu widzenia Katowic, po raz pierwszy 
mamy do czynienia z sytuacją, że uczelnia katowicka 
jako starsza, nie tylko wzmacnia szeregi kadry placów-
ki wrocławskiej, nawet jeżeli ta ostatnia tego tak nie 
odbiera, to jeszcze stanowi punkt odniesienia w kwestii 
formy organizacyjnej i procedury jej formalnego utwo-
rzenia. Stało się tak za sprawą wymuszonych politycz-
ną sytuacją powojenną przemieszczeń dużej części na-
rodu polskiego ze wschodu na zachód, których drogi czę-
sto prowadziły przez niezniszczone w wyniku działań 
frontowych Katowice. Wśród migrującej ludności byli 
przedstawiciele środowisk naukowych, głównie ze Lwo-
wa, których miejscem postoju w 1945 roku w ich jesz-
cze nieskrystalizowanej dalszej wędrówce okazały się 
miasta górnośląskie. Przykładem mogą być choćby losy 
prawników, profesorów ze Lwowa Kamila Stefki oraz 
Tadeusza Bigo, znaczących uczonych, którzy przenie-
śli tradycje lwowskie w tworzenie od podstaw ośrodka 
naukowego we Wrocławiu. Ale nie powinno się również 
zapominać o katowickim epizodzie w ich naznaczonych 
piętnem historii biografiach.

Lwowscy profesorowie prawa – po katowickich 
doświadczeniach – współtworzą uczelnię  

wrocławską

Wrocław należy do tych miast, których ciągłość toż-
samości została bezwzględnie i radykalnie przerwana. 
W 1945 roku życie w tej metropolii trzeba było dosłow-
nie od podstaw odbudowywać z gruzów. Mieli w tym 
udział przedstawiciele świata nauki, pozbawieni w wy-
niku decyzji politycznych możliwości pracy w swoich do-
tychczasowych uniwersytetach. W opisywanym tu przy-
padku chodzi o prawników, których migracja do Wro-
cławia spowodowała nie tylko uruchomienie Wydziału 
Prawa na odtwarzanej wszechnicy wrocławskiej, ale 
także doprowadziła do powstania samodzielnej uczelni 
handlowej. Ogromny wkład w to dzieło wnieśli profeso-
rowie Uniwersytetu Jana Kazimierza do września 1939 
roku, wymienieni już Kamil Stefko (1875-1966) oraz 

Tadeusz Bigo (1894-1975). Pierwszy z nich do Wrocła-
wia przybył już w maju 1945 roku w grupie naukowców 
mających rozeznać warunki uruchomienia szkolnic-
twa wyższego. Mimo zniszczeń infrastruktury i atmos-
fery dalekiej od optymizmu, decyzja formalnie zapadła 
24 sierpnia 1945 roku na mocy dekretu Krajowej Rady 
Naukowej przekształcającego Uniwersytet i Politechni-
kę we Wrocławiu w polskie państwowe szkoły akade-
mickie. Profesor Kamil Stefko został jednym z organi-
zatorów i pierwszym dziekanem Wydziału Prawno-Ad-
ministracyjnego. Okazało się, że początkowo będące jed-
ną instytucją Uniwersytet i Politechnika nie posiadały 
oferty w zakresie kształcenia ekonomicznego. Profesor 
Stefko złożył do Ministerstwa Oświaty projekt poparty 
przez rektora połączonych Uniwersytetu i Politechniki 
utworzenia Studium Handlowego przy Wydziale, któ-
rym kierował. Odpowiedź przyszła odmowna. Nie znie-
chęcił się do tej idei. Postanowił pójść krok dalej i wy-
sunął projekt założenia odrębnej szkoły wyższej o pro-
filu ekonomiczno-handlowym. Zebrał zespół, odświeżył 
w pamięci realia prawno-organizacyjne funkcjonowania 
uczelni katowickiej, a jako że od roku 1946/1947 już nie 
pełnił funkcji dziekana, przystąpił ze zdwojoną moty-
wacją do urzeczywistnienia swojej idei. Ale, jak to przy 
projektach obywatelskich bywa, przeszkody się mnoży-
ły. Wyboistą drogę powstania wrocławskiej Uczelni i za-
pał, jakim się założyciele kierowali, skrupulatnie rela-
cjonuje Autor wydanej z okazji 60-lecia AE we Wrocła-
wiu Księgi Pamiątkowej1.

Wrócić tedy wypada do owych doświadczeń kato-
wickich prof. Stefki. Że tak w istocie było, świadczą za-
chowane źródła. W 1945/1946 roku prof. Stefko oprócz 
pracy organizacyjnej na Wydziale, którym kierował, 
oraz wykładów w częstochowskiej Wyższej Szkole Ad-
ministracyjno-Gospodarczej prowadził wykład z pra-
wa cywilnego dla słuchaczy obydwu Wydziałów Wyż-
szego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Ka-
towicach. Trzeba zaznaczyć, że przy tym ogromie zajęć, 
nie był to tylko wykład formalnie wypisany na planie 
studiów2. Był realizowany w ilości 30 godz. semestral-

1 Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu. AE, Wrocław 2007, s. 25 i nast. 

2 Spis wykładów na rok akademicki 1945/1946. WSNSG, Kato-
wice 1945, s. 9, gdzie podano, że wykładowca jest profesorem uni-
wersytetów we Lwowie i Wrocławiu, jak również s. 22 i 24 oraz 32 
i 34 informujące, że wykłady odbywają się co 2 tygodnie w soboty 
i poniedziałki, stwarzając tym samym czasową dogodność ich pro-
wadzenia. 

Część I
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nie3, ku wielkiej satysfakcji zróżnicowanego grona słu-
chaczy. Przebywając w katowickiej uczelni, doświadczo-
ny prawnik i pedagog być może spostrzegł, że w odra-
dzającym się środowisku akademickim Wrocławia, któ-
re współtworzył, brak było tego rodzaju możliwości stu-
diowania. Niewątpliwie przekonał się, że rozwiązanie 
prawno-organizacyjne katowickiego Studium było inte-
resujące i godne powielenia. Do niego też nawiązał4, naj-
pierw powołując 28 lipca 1946 roku Towarzystwo Popie-
rania Nauk Ekonomiczno-Handlowych we Wrocławiu, 
którego zadaniem było założenie uczelni ekonomicznej 
(właścicielem katowickiego Studium było Towarzystwo 
Popierania Wyższych Studiów Nauk Społeczno-Gospo-
darczych). Ustanowiono zarząd, w skład którego weszli 
prominentni reprezentanci władz województwa oraz 
innych znaczących instytucji, jak również kuratorium 
nadzorujące funkcjonowanie przyszłej szkoły, która, tak 
jak uczelnia katowicka, powinna wyrastać z potrzeb re-
gionu. Oficjalnie wpisu do rejestru stowarzyszeń doko-
nano 7 października 1946 roku. Pracami nad statutem 
tak Towarzystwa, jak przyszłej szkoły, kierował zasłu-
żony dla późniejszej WSH prof. Tadeusz Bigo, biorący  
w okresie przedwojennym udział w dopracowywaniu sta-
tutu uczelni w Katowicach przed jego zatwierdzeniem 
przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego5. Profesor Bigo prowadził w roku akademic-
kim 1938/19396 oraz 1946/1947 w katowickim WSNSG 
wykład z „nauki administracji i prawa administracyjne-
go”, przedmiotu podstawowego dla słuchaczy Wydziału 
Administracji Publicznej, obejmującego 75 godz. wykła-
du rocznie7. W roku powojennym zajęcia odbywały się, 
jak w przypadku prof. Stefki, w soboty i poniedziałki. 
W okresie przedwojennym dodatkowo prowadził „wstęp 
do prawa politycznego” w wymiarze 15 godz. W tymże 
roku brał aktywny udział w zebraniach Rady Wydzia-

3 Książeczka Legitymacyjna nr 125 Alojzego Melicha studenta 
Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. 

4 Księga 60-lecia. Op. cit., s. 26 i 29.
5 Zwracają na to uwagę także autorzy Księgi 60-lecia. Ibid.,  

s. 77, przyp. 35. 
6 Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Prospekt. 

Katowice b.r.w. [1938], s. 10.
7 Spis wykładów na rok akademicki 1946/1947. WSNSG, Kato-

wice 1946, s. 60-61. 

łu. Nic dziwnego, że w maju 1945 roku został członkiem 
Obywatelskiego Komitetu Przygotowawczego Uniwer-
sytetu Śląskiego8. Gdyby ta idea nie została przez wła-
dze centralne zniweczona, prawdopodobnie dalszy roz-
wój drogi naukowej prof. Bigo związany byłby z Kato-
wicami. Ale współpracę z katowickim Studium utrzy-
mywał tak długo, jak to było możliwe. W roku szkolnym 
1947/1948 został wystawiony w zespole wykładowców9. 
Jednakże, prawdopodobnie z powodu powierzenia obo-
wiązków dziekańskich na Wydziale Prawno-Admini-
stracyjnych Uniwersytetu, na zajęcia do Katowic już nie 
był w stanie dojeżdżać. Za jego pośrednictwem seme-
stralny przedmiot „wybrane zagadnienia z prawa admi-
nistracyjnego” dla słuchaczy III roku Wydziału Organi-
zacji Przemysłowej przejął dr Franciszek Longchamps 
de Berier (1912-1969), którego treść została przez sek-
cję wydawnictw Bratniaka opublikowana w postaci po-
wielonego skryptu (Wybrane zagadnienia z nauki pra-
wa administracyjnego: skrót wykładów wygłoszonych 
przez F. Longchampsa w roku akademickim 1947/1948, 
opracowany przy współudziale J. Mroczkówny, Bratnia 
Pomoc Studentów Wyższego Studium Nauk Społeczno- 
-Gospodarczych, Katowice 1947). „Prawo administracyj-
ne” na drugim Wydziale, dotąd prowadzone przez prof. 
Bigo, przejął dr Stanisław Wierzbiański, prawnik z Ślą-
sko-Dąbrowskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu formal-
nie rozpoczęła działalność 21 grudnia 1946 roku. Kilka 
miesięcy wcześniej wstępnie sondowany nabór ogłosiła 
3 stycznia 1947, zaś 3 lutego tegoż roku wykładem inau-
guracyjnym prof. Wincentego Stysia uruchomiono na-
uczanie. Profesor Stefko został jej dyrektorem (od grud-
nia 1947 – zgodnie z nową regulacją rektorem). Jeszcze 
wcześniej, po założeniu Towarzystwa Popierania Nauk 
Ekonomiczno-Handlowych i pod jego auspicjami, z ini-
cjatywy prof. Stefko, już funkcjonujący zarząd Brat-
niej Pomocy Studentów przyszłej WSH z przewodniczą-
cym Alfonsem Holeckim na czele przybył do Katowic, 

8 Memoriał w sprawie założenia uniwersytetu w województwie 
śląsko-dąbrowskim. Katowice 1945, s. 4.

9 Spis wykładów na rok akademicki 1947/1948. WSNSG, Ka-
towice 1947, s. 6. 

Prof. Kamil Stefko (1875-1966)

Prof. Tadeusz Bigo (1894-1975)
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by omówić „zasady koleżeńskiej współpracy”10 ze swo-
im odpowiednikiem z WSNSG, znanym z prężnej dzia-
łalności. W skład kadry profesorskiej powstałej uczelni  
w pierwszym roku jej funkcjonowania wchodził jeszcze 
jeden prawnik, który w tamtym okresie przyjeżdżał z wy-
kładami z Wrocławia do Katowic. Był nim prof. dr Iwo 
Jaworski (1898-1959), pochodzący z Krakowa, będący 
w okresie międzywojennym profesorem Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, a od 1 grudnia 1945 przy-
jęty został w poczet wykładowców Uniwersytetu Wro-
cławskiego. W roku akademickim 1946/1947 był drugim 
z kolei dziekanem tegoż Wydziału, zaś w latach 1947-
1949 przyjął w WSNSG w Katowicach wykłady z „histo-
rii ustrojów państwowych”, uzgodnione wszelako w in-
nej formie organizacyjnej: przez jeden tydzień w miesią-
cu codziennie realizował trwający trzy semestry 180-go-
dzinny wykład dla słuchaczy Wydziału Administra-
cji Publicznej11. Niewykluczone, że pewien wpływ na 
przyjęcie tych obowiązków miało zaprzestanie pełnie-
nia funkcji dziekańskiej. Ale trzeba pamiętać, że rów-
nolegle odbywały się zajęcia na wrocławskiej WSH. Ze 
smutkiem trzeba dodać, że z chwilą wymierzenia kam-
panii dyskredytacji w prof. Jaworskiego, udział w tym 
wzięła prasa z Katowic. Kolejnym profesorem prawa 
z Wrocławia, ale urodzonym i wykształconym w Krako-
wie, a pracującym i habilitowanym w Wilnie, po wojnie 
dojeżdżającym do Katowic, był prof. Andrzej Mycielski 
(1900-1993). Przeżywszy okupację w Krakowie, w 1945 
roku został wykładowcą UJ. Ale szybko trafił w skład 
kadry tworzonego Wydziału Prawno-Administracyjne-
go we Wrocławiu. Od roku 1947/1948 równolegle z prof. 
Jaworskim podjął współpracę z katowickim Studium. 
Realizował w tym samym trybie organizacyjnym „prawo 
polityczne”12 przez pierwszy semestr w ilości 120 godz.  
Natomiast po rezygnacji przez prof. I. Jaworskiego 
z pracy w wrocławskiej WSH, w roku 1949/1950 przejął 
po nim „prawo konstytucyjne porównawcze”.

Stefko, Bigo, Longchamps, Jaworski, Mycielski – to 
profesorowie stanowiący korpus prawniczej szkoły wro-
cławskiej. Kto dziś pamięta, że wszyscy oni byli kiedyś 
wykładowcami katowickiego Studium? Nieważne, czy 
robili to z własnego wyboru, jak prof. Bigo w latach 30., 
czy znaleźli się na Górnym Śląsku niejako tranzytem, 
jak prof. Stefko w roku powojennym. Byli wybitnymi 
uczonymi. Nie sposób w niniejszym szkicu przypomnieć 
merytorycznego zakresu ich dociekań i ustaleń13, choć 
niewątpliwie powinno to mieć miejsce. Wszak aktual-
ne pozostaje przesłanie kontynuowania dokonań, choć-
by najbardziej spośród wymienionych zasłużonego dla 
katowickiej uczelni prof. Bigo w zakresie jego studiów 
administracyjnych, ale także jego prac nad rozwiąza-
niami form samorządu terytorialnego. Nie sposób tak-
że w tym miejscu nie zauważyć, jak szerokich horyzon-
tów człowiekiem był prof. Stefko, gdy będąc autoryte-
tem w zakresie znawstwa procesu cywilnego uznał, że 
trzeba podjąć się zadania stworzenia możliwości kształ-
cenia w obszarze handlowo-ekonomicznym, przedmioto-

10 (a-es): Współżycie akademickie uczelni Wrocławia i Katowic. 
„Dziennik Zachodni” nr 263 z 24.IX.1946, s. 4.

11 Spis wykładów na rok akademicki 1947/1948. Op. cit., s. 53, 
55 i 57. 

12 Ibid., s. 54. 
13 Więcej zob. M. Podkowski: Tadeusz Bigo – wybitny uczo-

ny i wychowawca. W: Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków. 
Red. M. Marszał i J. Przygodzki. Uniwersytet Wrocławski, Wro-
cław 2006; J. Kordeczuk: Kamil Stefko – omnibus nauk prawnych. 
W: Wybitni prawnicy…, op. cit. 

wo przecież odległym od jego zainteresowań. W dodat-
ku podjął się trudu kierowania założoną placówką, a na 
polu dydaktyki w WSH nauczał „ogólnych zasad praw-
nych”, bo taka była potrzeba. Swoją drogą, po raz ko-
lejny możemy się przekonać, jak nierozważna i szkodli-
wa była likwidacja w 1948 roku Wydziału Administracji 
Publicznej WSNSG, wydziału tak cenionego przez słu-
chaczy, o tak znakomitej kadrze wykładającej.

Jan Falewicz, czyli od kalkulacji w przemyśle  
do „szkoły ilościowej” w nauce

Postać Jana Falewicza należy do najbardziej cenio-
nych i znanych w środowisku wrocławskim14. Nic w tym 
dziwnego, gdyż to za jego sprawą w ośrodku wrocław-
skim tak wcześnie i na tak wielką skalę rozwinęły się ba-
dania ekonometryczne15. O wiele mniej znany jest fakt, 
że jego pierwszą uczelnią było Wyższe Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych, gdzie dla słuchaczy II roku 
Wydziału Organizacji Przemysłowej prowadził w seme-
strze letnim 1938/1939 roku 30-godz. wykład z „kalku-
lacji przemysłowej”16. Był wtedy praktykiem, ale posia-
dającym wszelkie podstawy, by rozpocząć przekaz swo-
ich doświadczeń. Zarazem kierownictwu WSNSG wy-
stawia dobre świadectwo w kwestii umiejętnego doboru 
wykładowców spośród inżynierów i księgowych zatrud-
nionych w wielkim przemyśle Śląska i Zagłębia. Świad-
czy o tym nie tylko zdobyty zasób doświadczenia, ale 
i zacięcie badawcze w rozwiązywaniu organizacyjno-
menedżerskich problemów praktycznych. Warto przy-
pomnieć losy życiowe i zarys osiągnięć tego człowieka 
praktyki, który w stosunkowo późnym wieku stał się sa-
modzielnym, oryginalnym i znaczącym uczonym.

Urodził się 3 czerwca 1890 roku w Wilnie w rodzinie 
zawodowego oficera. Studia odbył w Petersburgu, koń-
cząc z dyplomem inżyniera-statyka tamtejszy Instytut 
Komunikacji17. Jak wspominał po latach, była to uczel-
nia o przeszło stuletniej tradycji, posiadająca ugrun-
towaną reputację w świecie naukowo-technicznym, 
ale przede wszystkim nauczyła Falewicza „nie bać się 
[w maszynopisie podkreślone – A.Cz.] podchodzić z na-
rzędziem matematycznej analizy do najrozmaitszych 
zjawisk i stosować je przy rozwiązywaniu praktycznych 
zagadnień wszędzie, gdzie nadarzają się po temu od-
powiednie warunki”18. Do tego doszło „zacięcie” mate-
matyczne własne, wyniesione z tradycji rodzinnych, od 
trzech pokoleń posiadających w swoich szeregach ma-
tematyków i inżynierów. Powstały przesłanki do pracy 
badawczej, jakkolwiek okoliczności jej sprzyjające poja-
wiły się dopiero ponad dekadę później. Wpierw był start 
zawodowy i szlak służby wojennej. W życiu prywatnym 
żoną Jana Falewicza została artystka petersburskie-

14 „Najczęściej wspominanymi przez absolwentów uczelni są 
profesorowie W. Styś, J. Falewicz i L. Adam” – piszą autorzy Księgi 
60-lecia. Op. cit., s. 139. 

15 Więcej zob. S. Bartosiewicz: Ekonometria wrocławska. AE, 
Wrocław 2007, s. 15 i nast. 

16 Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Op. cit., 
s. 7; Książeczka Legitymacyjna nr 125 Alojzego Melicha studenta 
WSNSG. 

17 Został założony w 1809 roku jako Instytut Inżynierów Ko-
munikacji, był prestiżową placówką szkolnictwa wyższego. Szli tam 
kandydaci z bogatszych warstw społecznych. J. Róziewicz: Polsko- 
-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918). Ossolineum, Wrocław-
-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s. 194 i nast. 

18 Archiwum Zakładowe AE (obecnie UE) we Wrocławiu. Sygn. 
K-110/837. 
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go baletu Lucia Carri. Z praktyką inżynierską zetknął 
się pracując w latach 1911-1914 przy budowie mostu 
na Newie. Z chwilą wybuchu wielkiej wojny w sierpniu 
1914 roku został oficerem w armii rosyjskiej, odznaczo-
nym za służbę, z której przeszedł do wojska polskiego. 
Od 1923 roku przeniesiony do rezerwy.

Pracę znalazł w Franko-Polskim Towarzystwie Gór-
niczo-Hutniczym „Huta Bankowa” w Dąbrowie Górni-
czej na stanowisku sekretarza dyrekcji. Od 1932 roku 
był inżynierem do spraw zleceń przy dyrekcji generalnej 
w randze pełnomocnika zarządu. Można powiedzieć, że 
od tego okresu rozpoczyna się jego droga badawcza. Sam 
pisał, że – paradoksalnie – będąc inżynierem otrzymy-
wał do rozwiązania trudne zadania techniczno-ekono-
micznej natury, wymagające nieraz wstępnych badań 
teoretycznych, zmuszających do stosowania metod po-
stępowania wystawiających wyobraźnię i pomysłowość 
na ciężką próbę. Następnie konieczne było zastosowa-
nie rozwiązania w praktyce. Cykl powtarzał się wielo-
krotnie. Z zebranego obfitego materiału empirycznego 
stopniowo formułował uogólnienia aż do powstania wła-
snej teorii gospodarności przedsiębiorstw wraz z orygi-
nalnymi metodami jej badania i kontroli. Jej pojęciem 
głównym i zarazem przedmiotem badawczym były kosz-
ty, a konkretnie poziom kosztów niezmiennych w roz-
chodach ilościowych w zależności od wielkości produk-
cji danego zakładu. Wysuwając swoje uogólnienie dys-
ponował sześć i pół tysiącami wykresów ilustrujących 
tę zależność. Nie byłoby to możliwe, bez zastosowania 
analizy korelacyjnej. Czyni założenie, że ważna jest re-
lacja rozchodu kosztów do rozmiaru produkcji w wielko-
ściach globalnych danego przedsiębiorstwa. Przy apli-
kacji ważne jest kryterium rozstrzygające, która z nich 
będzie w przedziale gospodarności, a która już nie. Ina-
czej mówiąc, potrzebna jest metoda badania i kontro-
li stopnia gospodarności, a w tym przydatne i niezbęd-
ne okazują się narzędzia statystyczno-ekonometryczne. 
Zaopatrzony w taki sposób postępowania, proponował 
w Hucie Bankowej rozwiązania wysoce efektywne. Po-
wodowało to, że zarząd spółki – trzeba pamiętać, że skła-
dał się z Francuzów – chętnie sięgał do tych rozwiązań, 
zabierając Falewicza na różne narady przedsiębiorców 

we Francji, a także Belgii i Luksemburga. Dane, któ-
rymi operował Falewicz, były traktowane jako poufne, 
stąd tylko odpryski znajdowanych rozwiązań ukazywały 
się w okresie międzywojennym w postaci artykułów bądź 
publikowanych wystąpień. Do najbardziej znaczących nie-
wątpliwie zaliczyć trzeba udział Falewicza w VI Między-
narodowym Kongresie Naukowej Organizacji w Londy-
nie w 1935 roku19.

Był uczonym, który sam siebie ukształtował. Posta-
wił sobie zadanie, do którego rozwiązania samodziel-
nie zmierzał. Zawierzał wyobraźni twórczej i znajomo-
ści przemysłowej empirii. Inspiracje pochodzące od in-
nych autorów były nieliczne. Do prac, które oddziałały 
na jego postawę badawczą lub z którymi było mu po dro-
dze, zaliczał: Aktualne zagadnienia kalkulacji przemy-
słowej ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węglo-
wego (Katowice 1932) A.W. Kwiecińskiego; Grundlagen 
der Selbstkostenrechnung (Düsseldorf 1934) K. Rum-
mla oraz dzieło, na które trafił najpóźniej: Grundla-
gen der Selbstkostenrechnung und Preispolitik (Leipzig 
1930) E. Schmalenbacha20. Systematyczne studia litera-
turowe były obce jego postawie badawczej. Publikował 
nieliczne, za to w pełni oryginalne prace naukowe wła-
snego konceptu. Artykuł Falewicza: Kontrola niezmien-
ności związku korelacyjnego (Zeszyty Naukowe. WSE, 
Wrocław 1956, nr 1, s. 18-45), będący podstawą postępo-
wania nadającego samodzielne stanowisko docenta, nie 
zawierał ani jednego odniesienia bibliograficznego.

Wybuch wojny prawdopodobnie nie przerwał obser-
wacji kształtowania się kosztów w coraz bardziej centra-
lizującej się gospodarce. Okupacyjne władze rozpoczęły 
długotrwałe negocjacje z francuskim właścicielem Huty 
Bankowej odnośnie do jej przejęcia, podczas gdy Fale-
wicz pracował na stanowisku kierownika kosztów wła-
snych. W 1941 roku Huta Bankowa została włączona do 
przedwojennej Wspólnoty Interesów, obejmującej wte-
dy Vereinigte Königs- und Laura Hütte oraz Bismarc-
khütte i cały ten kompleks połączony został z przedsię-
biorstwami górniczo-hutniczymi Zaolzia, tworząc kon-
cern państwowy Berghütte z siedzibą w Cieszynie21. Fa-
lewicz w nowej strukturze był referentem kosztów wła-
snych. Trudno przypuszczać, by miał wgląd w funkcjo-
nowanie całości tego giganta. Ale zdobyte kwalifikacje 
specjalisty od kosztów własnych były zbyt cenne, by nie 

19 Wygłosił tam Ein Fall horizontaler Betriebskonzentration als 
Anwendungsbeispiel für die Methode des ing. A.W. Kwiecinski, za: 
S. Bartosiewicz: Ekonometria wrocławska. Op. cit., s. 19; VI Mię-
dzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Londynie. „Prze-
gląd Organizacji” 1935, nr 9, s. 323. Publikowany wcześniej w wer-
sji polskiej jako Przykład z zagadnień koncentracji produkcji jako 
ilustracja do metody inż. Kwiecińskiego, „Przegląd Górniczo-Hutni-
czy” 1934, nr 7, referat Falewicza wygłoszony był w sekcji przemy-
słowej wraz z wystąpieniami Edwina Hauswalda (Prawa kosztów 
i zysku) i Alfreda W. Kwiecińskiego (Granice dumpingu). 

20 Archiwum Zakładowe AE we Wrocławiu. Sygn. K-110/837. 
Alfred W. Kwieciński, inżynier zatrudniony w cynkowym przemy-
śle Górnego Śląska i działacz Śląskiego Koła Naukowej Organiza-
cji, był prawdopodobnie osobistym znajomym Falewicza. Przy kom-
pletowaniu obsady dla zakładanej WSNSG przewidziano dla niego 
wykład „Naukowej organizacji pracy”, którego jednakże nie objął. 
Karl Rummel (1878-1933) był honorowym profesorem gospodarki 
cieplnej oraz zwyczajnym nauki o przedsiębiorstwie Politechniki 
w Akwizgranie. Eugene’a Schmalenbacha (1873-1955), najwybit-
niejszego przedstawiciela niemieckiej Betriebswirtschaftslehre, bli-
żej przedstawiać nie trzeba. 

21 Pełna nazwa holdingu to Berg- und Hüttenwerksgesellschaft. 
Więcej zob.: A. Sulik: Przemysł ciężki rejencji katowickiej w gospo-
darce Trzeciej Rzeszy (1939-1945). AE, Katowice 1984, s. 172-177; 
J. Jaros: Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. 
ŚIN, Katowice 1984, s. 148. 

Prof. Jan Falewicz (1890-1965)
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został zauważony w powojennej rzeczywistości politycz-
nej. W utworzonym po przejściu frontu Centralnym Za-
rządzie Przemysłu Węglowego otrzymał w latach 1945-
1946 stanowisko naczelnika Wydziału Kosztów Wła-
snych. Jednak po roku zrezygnowano z jego zatrud-
nienia, mianując Palewicza na lata 1946-1948 doradcą  
ds. kosztów własnych w tymże CZPW. Poszukiwał trwal-
szego zajęcia, a może chciał opuścić nieakceptującą jego 
rozwiązań kosztowych atmosferę przemysłowych Kato-
wic? Wszak działające z rozmachem WSNSG nie wróciło 
do wykładowcy sprzed wojny. A może on sam odmówił? 
Zasadą bowiem było, że kierujący Studium dr Lisak się-
gał do znanej sobie sprzed wojny kadry. Casus Falewi-
cza jest tu wyjątkiem. Tego już nie wyjaśnimy. Z począt-
kiem 1947 roku inż. Falewicz na krótko został dyrekto-
rem technicznym Zjednoczenia Przemysłu Miejscowego 
we Wrocławiu. Od 1 lutego 1947, czyli niemal od pierw-
szych dni jej funkcjonowania, został wykładowcą Wyż-
szej Szkoły Handlowej. Niewykluczone, że był to szczę-
śliwy zbieg okoliczności dla obydwu stron. On znalazł 
miejsce do doskonalenia i promocji swoich idei, uczelnia 
zyskała w pełni ukształtowanego uczonego, choć bez wy-
maganych dystynkcji naukowych. Równolegle od wrze-
śnia 1947 roku w kooperacji z poznańskim „Tasco” pro-
wadził trwającą kilka miesięcy reorganizację kosztów 
własnych, według tzw. budżetu kosztów Clarka odbu-
dowywanych Zakładów Linke-Hoffmann, znanych póź-
niej jako nie mniej słynny Pafawag. Kadrowo jednak-
że wrocławski kombinat był spadkobiercą warszawskiej 
Sp. Akc. „Lilpop, Rau i Loewenstein”, nieodtworzonej 
po wojnie. W wydziałach wagonowych tej fabryki ame-
rykański inż. Wallace Clark w końcu lat 20. XX wieku 
wprowadzał system kosztów postulowanych. Eksperty-
za, będąca w gruncie rzeczy dużą pracą badawczą, zo-
stała wykonana, ale nie wdrożona. Zarządzanie gospo-
darką przechodziło na tory radzieckie i sprawdzonych 
rozwiązań przedwojennych nie można było stosować22. 
Po zakończeniu prac w Pafawagu konsultował jeszcze 
Centralny Zarząd Przemysłu Metalowego w Warsza-
wie. Nakładem WSH wydał Bieżącą kontrolę gospodar-
ności przedsiębiorstw przemysłowych („Placówka”, Wro-
cław 1949), będącą długo wypracowywaną metodą bez-
pośredniego i całkowitego badania rozchodów.

Z chwilą unifikacji szkolnictwa wyższego wybrał 
pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej, posiadając bez-
cenny bagaż doświadczeń zawodowych. Od 1 września 
1950 roku był zastępcą profesora wrocławskiej WSE. 
Prowadził także wykłady zlecone na usamodzielnionej 
już Politechnice. Kierował Katedrą Statystyki od jej 
utworzenia w 1950 do 1960 roku. W roku akademickim 
1951/1952 był dziekanem Wydziału Planowania Prze-
mysłu, W latach 1953-1956 objął kierownictwo utwo-
rzonego Studium Zaocznego. W 1957 roku otrzymał ty-
tuł i stanowisko docenta. W pochodzącej z samorząd-
nego wyboru popaździernikowej kadencji prof. Win-
centego Stysia został prorektorem ds. dydaktycznych 
(18.05.1957-22.06.1959). Był inicjatorem i redaktorem 
Zeszytów Naukowych WSE we Wrocławiu. Współtwo-
rzył plan nauczania dla kierunku inżynieryjno-ekono-
micznego. Przewodniczył Komisji Studiów dla Pracują-
cych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Przede wszyst-
kim skupił wokół siebie krąg uczniów i wychowanków, 
którzy tworzyli szkołę „ilościową” w wrocławskim śro-

22 S. Bartosiewicz: Okruchy życia. AE, Wrocław 2006, s. 101-
102. Jedną z korzyści było napisanie przez Stanisławę Bartosie-
wicz, uczestniczkę tego projektu pracy dyplomowej Krytyka syste-
mu Clarka. 

dowisku naukowym23. Osiągnięcie wieku emerytalnego  
w 1960 roku nie było przejściem w stan spoczynku. 
Mimo że wyprowadził się do Wisły, utrzymywał kon-
takt z licznymi uczniami i wychowankami, kontynuując 
prace nad przeobrażaniem wykładów na swoje opus 
magnum. Dwa lata zaledwie przed śmiercią ukazała się 
Rentowność, gospodarność, koszty: przyczynek do mikro-
ekonomii (PWN, Warszawa 1963), dzieło z jednej strony 
zbyt przemilczane, z drugiej niewątpliwie wzbogacające 
dorobek Polski w dziedzinie nauk ekonomicznych. Nie-
strudzenie rozwijając swoją koncepcję, jak również od-
dając się studiom nad macierzą Leontieffa w odniesie-
niu do przedsiębiorstwa, w 1965 roku trafił do szpitala  
w Cieszynie, gdzie 28 marca tegoż roku zmarł i w tym mie-
ście został pochowany24. Na nagrobku widnieje inskryp-
cja z nazwami czterech miast, jakby jego zwięzłe cv: Wil-
no (miejsce urodzenia), Petersburg (studia), zagłębiow-
ska Dąbrowa (praca w wielkim przemyśle), Wrocław 
(służba uczelni).

Niewykluczone, że nadmiernie rozbudowany został 
fragment poświęcony tej postaci. Stało się tak świado-
mie. Profesor Stanisława Bartosiewicz, uczennica i asy-
stentka oraz jego następczyni, napisała niedawno, że 
profesora Falewicza „[…] wspominają wszyscy, którzy 
się z nim zetknęli, nie tylko na naszej uczelni, ale i na 
innych, przede wszystkim w katowickiej Akademii Eko-
nomicznej, bo także tam, jeszcze nim zawitał do Wro-
cławia, miał wykłady”25. Należałoby życzyć naszej spo-
łeczności, by te miłe i kurtuazyjne słowa przybrały na 
realności, choć szkoda, że jego wykłady w katowickiej 
WSNSG trwały tak krótko. Ale były.

Cdn.

23 Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich ucznio-
wie 1945-2005. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007,  
s. 297-298.

24 USC UM w Cieszynie, Księga zgonów nr 157/1965; cmentarz 
komunalny przy ul. Katowickiej 34, dział VIII, kwatera 540.

25 S. Bartosiewicz: Op. cit., s. 115. 
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XVI  Wystawa  
Polskiej Książki 
Naukowej  
Madryt – 3-6 marca 2009 r.

Po bardzo udanym uczestnictwie Wydawnictwa 
naszej Akademii w Wystawie Polskiej Książki Na-
ukowej w Wiedniu, na ręce rektora prof. dr. hab. Jana 
Pyki wpłynęło zaproszenie od ambasadora Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Madrycie dr. Ryszarda Schnep-
fa, który zaprosił Wydawnictwo do wzięcia udziału 
w kolejnej Wystawie Polskiej Książki Naukowej, któ-
ra odbyła się od 3 do 6 marca 2009 roku w Bibliotece 
Historycznej Uniwersytetu Complutense w Madry-
cie – największego hiszpańskiego uniwersytetu.

Dzięki pozytywnej decyzji władz rektorskich, Wy-
dawnictwo naszej uczelni miało możliwość przygo-
towania wystawy i przedstawienia dorobku nauko-
wego pracowników Akademii, pozostawiając trwały 
ślad w popularyzacji naszych dokonań w tak presti-
żowym miejscu.

Organizatorami Wystawy byli: Ambasada Rze-
czypospolitej Polskiej w Hiszpanii, Biblioteka Histo-
ryczna Uniwersytetu Complutense w Madrycie, Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyż-
szych. Patronat nad wystawą objęli: ambasador Rze-
czypospolitej Polskiej w Hiszpanii i rektor Uniwer-
sytetu Complutense w Madrycie. Wystawcami były 
wszystkie znaczące ośrodki akademickie zaproszone 
przez organizatorów. Ekspozycja polskiej książki na-
ukowej liczyła blisko półtora tysiąca tytułów opubliko-
wanych w ostatnich miesiącach przez 42 polskich wy-

dawców uczelnianych. Wystawa była pierwszą w Hisz-
panii tak obszerną prezentacją wydawnictw nauko-
wych, służącą promocji naszych dokonań na forum 
międzynarodowym oraz nawiązaniu bezpośrednich 
kontaktów z uczelniami hiszpańskimi.

A.L.-W.

W uroczystości otwarcia wystawy (największej w historii tych wystaw) uczest-
niczyli: prof. Carlos Berzosa Alonso-Martinez, rektor Uniwersytetu Complu-
tense, Ryszard Schnepf, ambasador RP w Hiszpanii, Marta Torres Santo Do-
mingo, dyrektor Biblioteca Histórica Uniwersytetu Complutense, prof. Tadeusz 
Klimski, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Henryk 
Podolski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, Piotr Dobro-
łęcki, wiceprezes PIK
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18-20 marca 2009 roku odbyły się XV Wrocławskie 
Targi Książki Naukowej w Centrum Naukowo-Badaw-
czym Politechniki Wrocławskiej. Patronami tego wy-
darzenia były: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, wrocławski oddział Polskiej Akademii Nauk 
oraz rektor Politechniki Wrocławskiej. Po raz kolej-
ny wzięło w nich udział nasze wydawnictwo, promując 
prace naukowe z różnorodnych dziedzin, a także pod-
ręczniki akademickie, mające ułatwić studentom po-
głębianie wiedzy. Nasza oferta była szczególnie bogata 
w nowości, które cieszyły się zasłużonym uznaniem.

Otwarcie Targów zaszczyciła swoją obecnością pani 
minister Barbara Kudrycka, która również wręczała 
nagrody laureatom konkursu na najtrafniejszą szatę 
edytorską. Zwyciężyła w nim książka pt. Humanistycz-
ne żywoty filozofów starożytnych pod redakcją Włodzi-
mierza Olszańca i Krzysztofa Rzepkowskiego, wyda-
na przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 
Odbyły się także spotkania z pisarzami, między inny-
mi z prof. Januszem Dobeszem, autorem Domu Pol-
skiego, Romualdem Łuczyńskim, z którym można było 
porozmawiać o zamkach, dworach i pałacach w Sude-
tach, a także z autorami wydawnictwa NORTOM, zaj-
mującymi się problematyką kresową.

Podczas pierwszego dnia Targów Stowarzyszenia 
Wydawców Szkół Wyższych miało swoje spotkanie, na 
którym omawiano aktualne problemy, dotyczące mię-
dzy innymi przywrócenia dotacji do podręczników, or-

ganizacji nowych imprez targowych, również w ośrod-
kach akademickich, w których nigdy wcześniej się one 
nie odbywały. Poruszono również kwestie e-booków 
oraz audiobooków. Natomiast później, podczas trady-
cyjnego Wieczoru Wydawców w Muzeum Architektu-
ry, które mieści się we wnętrzach pobernardyńskiego 
klasztoru z XV wieku, można było obejrzeć dwie wy-
stawy: twórczość Mariana Fikusa oraz Bruno Tauta  
– „mistrza kolorowego budownictwa w Berlinie”, a z oka-
zji jubileuszu Targów zorganizowano również część ar-
tystyczną wieczoru pt. Jubilaci – Jubilatom w wykona-
niu grupy teatralnej „Jesteśmy” pod kierunkiem Kry-
styny Paraszkiewicz-Pater.

Stoisko naszego wydawnictwa cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem nie tylko studentów czy pra-
cowników naukowych. Tegoroczne Targi jak zwykle 
były doskonałą okazją do sprzedaży licznych książek, 
a także odnowienia dawnych i zawiązania nowych kon-
taktów z przedstawicielami świata nauki oraz rozma-
itych instytucji (bibliotek, księgarń, drukarni czy hur-
towni). Ten sukces wpłynął także na promocję zarówno 
naszego wydawnictwa, jak i samej uczelni.

WRoCŁaWSKIE  
TaRgI KSIĄŻKI  
nauKoWEJPatrycja Keller
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