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WYDARZENIA 4. Ustosunkowanie się jednostki do raportu 
sporządzonego przez Komisję oraz ewentu-
alne wprowadzenie zmian w funkcjonowa-
niu, adekwatnie do uwag poczynionych 
przez PaKĘ, 

Jak co roku, tak i tym razem w przerwie mię-
dzy Świętami a Nowym Rokiem odbyło się 
noworoczne spotkanie pracowników połączone 
z licytacją przyniesionych darów. Zebraliśmy 
1580 zł., które zostały przekazane na Rodzinny 
Dom Dziecka w Gdańsku-Oliwie. 

5. Decyzję Państwowej Komisji Akredytacyj-
nej odnośnie udzielenia jednostce akredyta-
cji.   

Kolejne dziesięciolecie rozpoczęło się dla Wy-
działu pracami mającymi na celu ocenę jakości 
kształcenia na prowadzonym przez Wydział 
kierunku zarządzanie i marketing. Oceny takiej 
dokonuje Państwowa Komisja Akredytacyjna 
(w skrócie PaKA) nadająca prawa do prowa-
dzenia określonego kierunku. Procedura przy-
znająca certyfikat zgodnie z wymogami PaKI 
jest wielostopniowa i obejmuje: 

Miło nam Państwa poinformować, że zgodnie 
z uchwałą Prezydium Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej, Wydział Zarządzania i Eko-
nomii P.G. otrzymał dnia 29.01.2004 pozy-
tywną ocenę odnośnie kształcenia na poziomie 
zawodowym i magisterskim na kierunku „za-
rządzanie i marketing”. Pragniemy podkreślić, 
iż, jak dotąd, jesteśmy jedynym kierunkiem 
„zarządzanie i marketing” wśród uczelni na 
Wybrzeżu, który otrzymał taką ocenę. 1. Raport instytucji, zwany w skrócie raportem 

samooceny, napisany zgodnie z wymogami 
PaKI. Obejmuje m.in. opis następujących 
zagadnień: kadrę, proces kształcenia, spra-
wy studenckie, działalność naukową, 
współpracę międzyuczelnianą, osiągnięcia 
danej jednostki i plany na przyszłość.  

 
REKRUTACJA 
Dnia 30.09.2003 r. rozpoczęliśmy uroczyście 
nowy rok akademicki 2003/2004. Na pierw-
szym roku studiów dziennych mamy obecnie 
190 studentów, zaś na studiach zaocznych 124. 
Na magisterskich studiach uzupełniających 
trzy- i czterosemestralnych wiedzę zdobywa 
nieco ponad 310 osób. Od semestru letniego 
rozpocznie naukę na dziennych studiach MSU 
(trzy- cztero- i sześciosemestralnych) 462 
osób, a na zaocznych 70. Ponadto prowadzimy 
13 rodzajów studiów podyplomowych z łączną 
liczbą słuchaczy prawie 600 uczestników. 

2. Wizytację przeprowadzoną przez ekspertów 
PaKI (w naszym przypadku przewodniczą-
cym zespołu był prof. dr hab. Jerzy Dietl), 
weryfikującą stan faktyczny z opisem funk-
cjonowania jednostki, przedstawionym w 
raporcie. W trakcie wizytacji eksperci oce-
niają formalnoprawne i organizacyjne pod-
stawy istnienia kierunku, dydaktykę, kadrę 
naukowo-dydaktyczną, działalność nauko-
wo-badawczą i studencką, badania naukowe 
i współpracę z zagranicą, oraz bazę mate-
rialno-techniczną jednostki. 

 
ZMIANY OSOBOWE 
Z dniem 01.10.2003 r. przywitaliśmy w na-
szych szeregach nowych pracowników: prof. 
dr hab. Stanisława Macieja Kota w Katedrze 
Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, 
mgr Wiolettę Baran – asystentkę w Katedrze 
Finansów, mgr inż. Tomasza Sitka – asystenta 

3. Raport komisji, sporządzony po wizycie na 
wydziale odnoszący się do wszystkich prze-
analizowanych wcześniej zagadnień wraz z 
wnioskami końcowymi.  
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w Katedrze Zarządzania i Technik Informa-
tycznych. Od dnia 01 stycznia br. pracują na 
Wydziale: mgr inż. Jacek Rak oraz mgr Mał-
gorzata Rozkwitalska – asystenci w Katedrze 
Zarządzania i Technik Informatycznych.  
 
Z przyjemnością informujemy, że od ostatnie-
go numeru biuletynu powiększyła się liczba 
zatrudnionych na wydziale adiunktów. W gro-
nie tym witamy: dr Wojciecha Wyrzykowskie-
go z Zakładu Prawa Gospodarczego, dr Annę 
Szymczak z Katedry Ekonomii i Zarządzania 
Przedsiębiorstwem, dr Danutę Rusiecką z Ka-
tedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębior-
stwem, dr inż. Alicję Sekułę z Katedry Zarzą-
dzania i Technik Informatycznych, dr inż. Elż-
bietę Kapsę z Katedry Marketingu oraz dr 
Błażeja Prusaka z Katedry Ekonomii i Zarzą-
dzania Przedsiębiorstwem. 
 
Zmiany osobowe na Wydziale dotyczą nie 
tylko przyjęcia, ale i pożegnania długoletnich 
pracowników. Z dniem 31.12.2003 r. przeszła 
na emeryturę p. Katarzyna Zawadzka, a 
29.02.2004 r. odchodzi p. Irena Morawska. W 
związku z odejściem p. Kasi, sprawami oso-
bowymi zajmuje się p. Hanna Krasińska. Kwe-
stie studiów wieczorowych obecnie są w gestii 
Dziekanatu Studiów Dziennych. 
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
Mijający rok obfitował w nagrody i wyróżnie-
nia, które otrzymali pracownicy Wydziału. 
J.M. Rektor P.G. przyznał nagrodę indywidu-
alną I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 
roku akademickim 2002/2003 dr hab. Bolesła-
wowi Garbacikowi, prof. nadzw. P.G, nagrodę 
II stopnia dr inż. Andrzejowi Szuwarzyńskie-
mu, nagrodę III stopnia dr hab. Ewie Grzego-
rzewskiej-Mischka, prof. nadzw. P.G, dr Elż-
biecie Walkiewicz oraz mgr inż. Grzegorzowi 
Zielińskiemu. Ponadto nagrody zespołowe I 
stopnia otrzymali: dr inż. Andrzej Szuwarzyń-
ski oraz dr inż. Krzysztof Leja.  
 
KONFERENCJE, WYKŁADY 
W dniach 19-21.09.2003 r. w Centrum Hote-
lowo-Konferencyjnym, przy ul. Lazurowej 8 w 
Gdańsku-Sobieszewie (hotel ORLE) odbyła 

się, już druga z kolei, konferencja wydziałowa 
pt. Gospodarka i społeczeństwo w obliczu 
zmian. Wzięło w niej udział 137 uczestników, 
w tym 17 gości. Wygłoszono 106 referatów w 
4 sekcjach: Edukacja menedżerska, Gospodar-
ka Polski w okresie transformacji, Inżynieria 
zarządzania i technologie informacyjne oraz 
Prawno-finansowe i etyczne aspekty zarządza-
nia organizacją. Uczestnicy w rozmowach 
kuluarowych wyrazili przychylne opinie o 
takiej formule wymiany informacji na temat 
przedmiotu zainteresowań każdego z nas, stąd, 
zachęcone Państwa pozytywnym nastawie-
niem, Kolegium Dziekańskie rozważy konty-
nuację wydziałowych spotkań.  
 
W związku z dużym zainteresowaniem studen-
tów, Koło Naukowe Samorządu Terytorialne-
go zaprosiło na wykład osoby zajmujące się na 
co dzień rozwojem jednostek terytorialnych. 
Zaproszenie przyjęli: Pani Hanna Brejwo - 
wójt gminy Pszczółki oraz Pani Bogusława 
Zuba-Zabielska - Kierownik Referatu Analiz i 
Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta 
Gdańska. Goście przedstawili prezentację na 
temat planowania i wdrażania rozwoju w jed-
nostkach przestrzennych na przykładzie gmin, 
które reprezentowali. Słuchaczami byli studen-
ci drugiego semestru MSU o specjalności Za-
rządzanie Organizacją. 
 
Mgr inż. Władysław Stachowski 15 paździer-
nika ub. r. uczestniczył w prelekcji zorganizo-
wanej przez Szkołę Główną Handlową i polski 
oddział firmy Microsoft wygłoszonej przez 
Billa Gates’a – Prezesa Rady Nadzorczej 
Microsoft Corporation. Gratulujemy zaprosze-
nia! 
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W ramach obchodów X-lecia Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomii w dniach 24-27 czerwca 
ub.r. odbyło się First International NAISO 
Symposium on Information Technologies in 
Environmental Engineering (ITEE’2003). 
Konferencja zorganizowana została przez NA-
ISO (Natural and Artificial Intelligence Sys-
tems Organization) we współpracy z Wydzia-
łem Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej oraz Uniwersytetem w Newcastle z 
Australii. ITEE’2003 była pierwszą z cyklu 



 

konferencji łączących rozwiązania stosowane 
w ochronie środowiska oraz światowe tenden-
cje w projektowaniu rozwiązań informatycz-
nych wykorzystywanych w ekologii. Tematyka 
wiąże doświadczenia z zakresu sieciowych 
technik i metod pomiarowych z zagadnieniami 
modelowania i implementacji systemów in-
formatycznych oraz problematykę systemów 
wspomagania decyzji opartych na przetwarza-
niu wiedzy. Honorowym przewodniczącym 
konferencji był prof. Achim Sydow z GMD-
FIRST (Fraunhofer Institute) z Berlina, specja-
lista z zakresu modelowania procesów atmos-
ferycznych i zanieczyszczeń. Komitet organi-
zacyjny tworzyli: dr inż. Cezary Orłowski 
(Przewodniczący), prof. dr hab. inż. Edward 
Szczerbicki (Vice Przewodniczący), Jeanny 
Ryffel (NAISO – Kanada), Andrea de Vroeg 
(Conference Manager – Holandia), dr inż. 
Marcin Forkiewicz, dr inż. Zbigniew Tomczak 
oraz dr inż. Jacek Lipiec.  
 
W dniach 23–24.06.2003 r. odbyło się spotka-
nie końcowe projektu SUTRA (Sustainable 
Urban Transportation). Projekt realizowany 
był w latach 2000–2003 i finansowany z środ-
ków 5 Programu Ramowego Unii Europej-
skiej. Celem programu było tworzenie scena-
riuszy dla rozwoju miast przyszłości w oparciu 
o opracowane przez partnerów projektu mode-
le cząstkowe. Strona polska odpowiedzialna 
była za przygotowane danych dla Gdańska, 
opracowane modelu zdrowia oraz realizację 
systemu wspomagania decyzji. W skład zespo-
łu polskiego wchodzili: prof. Andrzej Tubie-
lewicz – koordynator, dr inż. Cezary Orłowski 
– koordynator techniczny, dr inż. Alicja Seku-
ła, dr Zbigniew Tomczak oraz mgr inż. Maria 
Sipowicz. W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele wszystkich partnerów tworzących kon-
sorcjum. Komisję Europejską reprezentował dr 
Eric Ponthiue, który dokonał oficjalnego od-
bioru projektu. 
 
PUBLIKACJE 
W minionym roku ukazały się następujące 
książki: F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii 
przedsiębiorczości i praktyce małych firm, A. 
Tubielewicz Zarządzanie strategiczne w bizne-
sie międzynarodowym, S. Zabieglik, Adam 

Smith, N. Daszkiewicz Internacjonalizacja 
małych i średnich przedsiębiorstw we współ-
czesnej gospodarce, L. Jędrzejewski, Polityka 
finansowa jednostek samorządu terytorialnego, 
K. Leja Instytucja akademicka. Strategia, efek-
tywność, jakość, E. Walkiewicz Elementy pra-
wa dla nauczycieli, W. Wyrzykowski Wynik 
finansowy a dochód podatkowy w okresie 
transformacji systemowej, P. Banasik Prawo 
pracy w praktyce i teorii. 
 
DOKTORATY 
Rozwój naukowy pracowników Wydziału 
przejawia się także w coraz większej liczbie 
doktorów. Rada Wydziału nadała ostatnio sto-
pień doktora: dr W. Wyrzykowskiemu (tytuł: 
Wynik finansowy a dochód do opodatkowania 
w świetle obowiązujących przepisów w Polsce 
w okresie transformacji systemowej, promotor: 
dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischa, prof. 
nadzw. P.G.) oraz B. Ramadanowi Alawfowi 
(tytuł: Rola instytucji rynku kapitałowego w 
procesie rozwoju gospodarczego Libii, promo-
tor: dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. 
P.G.). Dr A. Szymczak obroniła pracę pt. Rola 
stopy procentowej w kształtowaniu aktywności 
inwestycyjnej w Polsce w latach 1999-2002, 
napisaną pod kierunkiem dr hab. Franciszka 
Bławata, prof. nadzw. P.G. Promotorem pracy 
dr D. Rusieckiej był dr hab. Jan Komorowski, 
prof. nadzw. P.G. (tytuł: Finansowe aspekty 
wzrostu przedsiębiorstwa na przykładzie wy-
branych firm developerskich w Polsce), zaś dr 
inż. A. Sekuły prof. dr hab. Marianna Dasz-
kowska (tytuł: Strategie rozwoju lokalnego 
wybranych gmin województwa pomorskiego). 
Tytuł rozprawy doktorskiej dr inż. E. Kapsy 
brzmiał: Perspektywy żeglugi promowej w 
Polsce na tle rozwoju rynku bałtyckiego i pro-
mowana była przez dr hab. Andrzeja Tubiele-
wicza, prof. nadzw. P.G. Dr B. Prusak pracę 
doktorską pt. Ocena zagrożenia upadłością 
spółek kapitałowych w świetle uwarunkowań 
ekonomiczno-prawnych w Polsce, napisał pod 
kierunkiem naukowym dr hab. Franciszka 
Bławata, prof. nadzw. P.G., a dr M. Waszczyk 
pod kierunkiem dr hab. inż. Edwarda Szczer-
bickiego, prof. nadzw. P.G. Jej tytuł: Opisowy 
model detalicznych transakcji internetowych. 

 
Redakcja: dr inż. Alicja Sekuła 3



 

 
Redakcja: dr inż. Alicja Sekuła 4

 
ZMIANY ORGANIZACYJNE 
Dnia 01 września 2003 r. powstał na Wydziale 
Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją 
Naukowo-Techniczną, którego kierownikiem 
został dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. 
nadzw. PG. 
 
„Z PLACU BUDOWY” 
Wysiadając z windy na VII piętrze gmachu 
„B” widzimy stojące meble. To skutek remon-
tu, który trwa od końca czerwca ub.r. Założony 
zakres robót był taki sam jak na poziomie 800 i 
wykonany zgodnie z zaleceniami jednostek 
organizacyjnych znajdujących się na tym pię-
trze. Obejmował prace z zakresu remontu i 
malowania stolarki okiennej i drzwiowej, wy-
gładzenie, malowanie ścian i sufitów, wymianę 
dotychczasowej wykładziny na nową, naprawę 
oświetlenia, przegląd instalacji elektrycznej. 
Planowany czas zakończenia remontu to 14 
luty br. Po tym terminie czeka nas jeszcze 
remont korytarza obejmujący malowanie ścian 
i sufitu oraz wymianę posadzki. Pierwotnie 
założono, że prace zostaną przeprowadzone w 
przerwie międzysemestralnej, choć, ze wzglę-
du na procedurę zamówień publicznych, roz-
ważany jest także okres wakacyjny.  
 
STUDENCI 
Dwoje studentów Magisterskich Studiów Uzu-
pełniających (rok I, sem. II), będących człon-
kami Koła Naukowego Samorządu Terytorial-
nego, państwo Aleksandra Ludwikowska i 
Andrzej Ciereszko, uczestniczyło w dniach 9-
11.01.2004 w warsztatach organizowanych 
przez AGH i Fundację Sendzimira, pt. "Teoria 
i praktyka zrównoważonego rozwoju". Warsz-
taty skierowane były do studentów, wykła-
dowców, jak również do osób zajmujących się 
zawodowo planowaniem rozwoju czy ochroną 
środowiska. Tematyka obejmowała wykłady, 
dyskusje, gry symulacyjne, ćwiczenia m.in. na 
następujące tematy: Zrównoważony rozwój 
(teoria i praktyka), Problemy ekologiczne o 
charakterze lokalnym i globalnym, Zasoby 
odnawialne, Stan środowiska w Polsce i na 
świecie, Narzędzia wskaźnikowe, Odcisk eko-

logiczny. Opiekunem naukowym Koła jest dr 
inż. Alicja Sekuła. 
 
Z DUCHEM CZASU 
Wydział wzbogacił się niedawno o kolejne 
wideoprojektory, które dostępne są zarówno 
dla pracowników jak i studentów. Rezerwacji 
terminów wypożyczenia sprzętu dokonywać 
należy u panów: Jacka Stawianego i Romana 
Szkałuby, pokój 516, V piętro, w godzinach 
pracy.  
 
W przygotowaniu jest angielskojęzyczna wer-
sja strony internetowej Wydziału. Na razie 
dostępna jest pod adresem: 
www.zie.pg.gda.pl/english. Na wersję osta-
teczną trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. 
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 
Dnia 04.03.2004 r. odbędzie się wykład preze-
sa zarządu Pekao S.A., p. Jana Krzysztofa 
Bieleckiego – byłego premiera i dyrektora 
EBOiRu. Godzina, miejsce i temat wykładu 
zostaną podane do Państwa wiadomości w 
terminie późniejszym. Już teraz serdecznie 
zapraszamy. 
 
POŻEGNANIA 
Dnia 04 lipca ub. r. odszedł od nas nagle kole-
ga z Katedry Zarządzania i Technik Informa-
tycznych, dr inż. Wiesław Sipowicz.  
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