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Pożegnanie dr hab. Dariusza 
Waldzińskiego 

Dnia 22 września 2011 odszedł dr hab. 
Dariusz Waldziński prof. nadzw. UWM. Pan 
profesor był przez kilka lat pracownikiem 
naszego wydziału. Dołączył do nas niedługo po 
uzyskaniu doktoratu, którego promotorem był 
prof. Andrzej Tubielewicz. Pracując na WZiE 
uzyskał stopień doktora habilitowanego. 
Wkrótce przeniósł się na Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, gdzie objął stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Specjalizował się 
w polityce regionalnej, zarządzaniu w 
samorządach lokalnych. Był znanym i 
cenionym ekspertem w tej dziedzinie. Odszedł 
przedwcześnie, po walce z ciężką chorobą. 
Pozostanie w naszej pamięci. 

 
Profesor Oliver E.Williamson – Lauret 

Nagrody Nobla na WZiE 
W dniu 30 września 2011, nasz Wydział miał 
wielką przyjemność i zaszczyt  gościć jednego 
z największych współczesnych 
ekonomistów – profesora Uniwersytetu 
Berkeley, laureata nagrody Nobla w 
dziedzinie ekonomii z 2009 roku – 
profesora Olivera Williamsona. Wykład, 
jaki poprowadził w auli Politechniki 
Gdańskiej - Understanding Complex 
Economic Organization:The Transaction 
Cost Economics Project zgromadził tłumy: 
naukowców uczelni trójmiejskich, 
biznesmenów, studentów, absolwentów 
naszego wydziału, a goście nie tylko zapełnili 
aulę, ale również hol przed aulą. Po 
wykładzie prof. odpowiadał na pytania 
uczestników. Na jakie problemy 
współczesnej gospodarki zwrócił uwagę prof. 
Williamson? „Żeby zrozumieć, jak działa 
gospodarka, trzeba podejmować badania 
interdyscyplinarne”-  to zdanie dziekana WZiE 
prof. Piotra Dominiaka, podobnie konkluduje 

dr hab.Julita Wasilczuk – wykład był „zachętą 
do interdyscyplinarnego podejścia w 
rozwiązywaniu problemów ekonomicznych”,  a 
dyr. studiów MBA B.Geniusz-
Stepnowska  zwróciła uwagę, że  profesor 
podkreślał, jak ważna jest empiryczna 
weryfikacja i jak trudne ale  konieczne 
jest  porozumienie między dyscyplinami. 
Trudno byłoby nie  zgodzić się z 
podsumowaniem profesora –   „Research 
needs and opportunities in the field of 
economic organization abound!”. Serdeczne 
podziękowania dla dr Ewy Hope oraz mgr 
Barbary Stepnowskiej-Geniusz za podjęcie 
trudu zorganizowania tego zaszczytnego 
wydarzenia.  
 

Dr inż. Krzysztof Leja w PAN-ie 
Dr inż. Krzysztof Leja, uchwałą Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk został powołany w 
skład Komitetu Naukoznawstwa PAN w 
kadencji 2011-2013. Serdecznie 
gratulujemy!. 
 
 
Stypendystka – dr inż. Aleksandra Parteka 
Dr inż. Aleksandra Parteka została 
stypendystką Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w ramach programu 
Mobilność Plus (I edycja). W ramach 
stypendium zostanie sfinansowany pobyt 
naukowy dr inż. A.Parteki Universitat Pompeu 
Fabra w Barcelonie, w terminie październik 
2011-lipiec 2012. Serdecznie gratulujemy!.  
 

Pierwszy patent WZiE – zgłoszony! 
Pracownik naszego Wydziału – mgr inż. 
Przemysław Kitowski, zgłosił do Urzędu 
Patentowego RP wzór użytkowy – innymi 
słowy patent. Przedmiotem wynalazku jest 
materiał przykryciowo-izolacyjny zwłaszcza 
do pokryć dachowych budynków, 
mieszkalnych, gospodarczych i podobnych 



budowli, element konstrukcyjny, element 
wygłuszający, element absorbujący energię 
uderzenia, a także, jako izolacyjny mający 
szerokie zastosowanie w różnych gałęziach 
gospodarki. Życzymy dalszych sukcesów! 
 

Nowy grant dr J.Wolszczak-Derlacz i dr 
inż. A.Parteki 

Dr J.Wolszczak-Derlacz oraz dr inż. A.Partece 
przyznano 3-letni grant dydaktyczny w 
ramach programu Lifelong Learning 
Programme (w ramach programu Erasmus) – 
Jean Monnet Teaching Module. Tytuł grantu 
to: Jean Monnet Studies on Economic 
Integration: within and beyond Europe. 
Koordynatorem grantu jest dr Joanna 
Wolszczak-Derlacz, zaś wykonawcami: dr 
J.Wolszczak-Derlacz oraz dr inż. A.Parteka. 
Grant obejmuje rozpowszechnianie wiedzy 
na temat integracji europejskiej w tym 
stworzenie dwóch kursów: początkowego i 
zaawansowanego dla studentów WZiE. 
Więcej informacji na stronie: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/. 
 

Lew PR dla dr Ewy Hope 
Dr Ewa Hope, otrzymała prestiżową nagrodę 
– Lwa PR. Nagroda jest przyznawana przez 
Polskie Stowarzyszenie Public Relations, i w 
tym roku przyznało pierwsze w swojej 
historii nagrody Lwy PR w trzech 
kategoriach. Lwa PR Sektora publicznego 
otrzymała dr Ewa Hope, Lew PR Biznesu 
został przyznany Jerzemu Ciszewskiemu, a 
Lew PR NGO Dagmarze Jaklewicz.  Ewa Hope, 
która otrzymała Lwa PR Sektora publicznego, 
została doceniona za konsekwentną pracę na 
rzecz etyki w public relations - za 
wykorzystywanie nowych mediów do 
upowszechniania dobrych praktyk, 
promowanie transparentnych działań i 
wskazywanie rozwiązań niezgodnych z 
zasadami profesjonalizmu PR. Serdeczne 
gratulacje! 
 
Nagrody Rektora dla pracowników WZiE 

Za wyróżniającą się pracę naukową w roku 
2010, Nagrody Rektora PG otrzymali:  
1) Nagrody indywidualne: dr hab. inż. 

C.Orłowski, prof. nadzw. PG – I stopnia; dr 
hab. K.Gomółka, prof. nadzw. PG – I 
stopnia; dr J.Wolszczak-Derlacz – I 
stopnia; prof. dr hab. inż. E.Szczerbicki – I 
stopnia; dr inż. A. Parteka – II stopnia; dr 

inż. T.Korol – II stopnia; dr E.Lechman – II 
stopnia; dr hab. inż. D.Dąbrowski – III 
stopnia; dr hab. E.Grzegorzewska-
Mischka, prof. nadzw. PG – III stopnia; dr 
inż. M.Brzozowska-Woś – III stopnia. 

2) Nagrody zespołowe: dr hab.J.Wasilczuk, 
prof. nadzw. PG, dr B.Prusak, dr 
A.Sobiechowska-Ziegert, dr inż. K.Zięba – 
III stopnia; prof. dr hab. P.Dominiak, prof. 
zw. PG, dr hab. N.Daszkiewicz, prof. 
nadzw. PG, dr hab. J.Wasilczuk, prof. 
nadzw. PG, dr A.Sobiechowska-Ziegert – 
III stopnia; dr inż. A.Parteka, dr 
J.Wolszczak-Derlacz, dr A.Kordalska, dr 
A.Sobiechowska-Ziegert, dr inż. 
K.Świetlik, dr J. Kujawska – III stopnia; 
prof. dr hab. L.Zawadzka, dr inż. A.Lis, dr 
inż. J.Łopatowska, dr inż. G.Zieliński, mgr 
inż. K.Oliński – III stopnia; prof. dr hab. 
inż. M.Szpakowska prof. zw. PG, dr inż. 
E.Mazurek-Krasodomska, dr M.Olczyk, dr 
inż. W.Szpakowski, dr inż. K.Zawadzki – 
III stopnia; prof. dr hab., inż. 
M.Szpakowska, prof. zw. PG, dr hab. 
J.Wasilczuk, prof. nadzw. PG, dr hab. 
N.Daszkiewicz, prof. nadzw. PG, dr inż. 
W.Szpakowski, mgr B.Stepnowska-
Geniusz NNA – III stopnia; dr hab. 
E.Grzegorzewska-Mischka prof. nadzw. 
PG, prof. dr hab. inż. M.Szpakowska prof. 
zw. PG, dr W.Wyrzykowski, dr P.Banasik, 
dr inż. W.Szpakowski – III stopnia; prof. 
dr hab. L.Zawadzka prof. zw. PG, dr inż. J. 
Łopatowska – III stopnia. 

Za wyróżniającą się pracę dydaktyczną w 
roku 2010 Nagrody Rektora PG otrzymali: 
1) Nagrody indywidualne: dr hab. inż. 

P.Grudowski – I stopnia; dr inż. K.Leja – II 
stopnia; dr inż. A.Szuwarzyński – II 
stopnia; dr inż. M.Zięba – III stopnia. 

2) Nagrody zespołowe: prof. dr hab. 
F.Bławat, prof. zw. PG, dr inż. P.Figura – II 
stopnia; dr hab. B.Garbacik prof. 
nadzw.PG, dr J.Jakubowski – III stopnia.  

Za wyróżniającą pracę organizacyjną w roku 
2010 Nagrody Rektora PG otrzymali: 
1) Nagrody indywidualne: prof. dr hab. inż. 

M.Szpakowska prof. zw PG – II stopnia; 
mgr inż. E.Tymoszuk – III stopnia; dr 
E.Gołąb-Andrzejak – III stopnia; dr B. 
Kraczyk-Bryłka – III stopnia. 

2) Udział w nagrodach zespołowych (na 
wniosek prorektora): dr inż. 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/


M.Brzozowska-Woś – I stopnia; dr 
M.Popowska – 2 nagrody II stopnia.  

 
„Blogi Wydziałowe” wyróżnione 

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni 
Polskich "PRom" przyznało Wydziałowi 
Zarządzania i Ekonomii wyróżnienie w 
konkursie na najlepszy projekt lub działanie 
promujące naukę oraz uczelnie. Była to 
pierwsza edycja tego konkursu, noszącego 
nazwę "proMYK", co - w opinii organizatorów 
- powinno kojarzyć się zarówno z nazwą 
Stowarzyszenia, jak i z walorami 
promocyjnymi konkursu.  
 
„Student Europeistyki wygrał stypendium 

na realizację pracy magisterskiej” 
Pan Kamil Naczk, student II roku 
Magisterskich Studiów Uzupełniających na 
kierunku Europeistyka wygrał 5 500 zł 
stypendium w Konkursie dla magistrantów 
na projekt pracy magisterskiej z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Praca magisterska pt. „Ochrona środowiska a 
dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej w 
województwie pomorskim” będzie 
realizowana w roku akademickim 
2011/2012 pod kierunkiem dr inż. Izabeli 
Borucińskiej-Dereszkiewicz. Studentowi 
Kamilowi Naczk gratulujemy sukcesu i 
życzymy powodzenia. 
 

Nowe staże zagraniczne 
Dr inż. Małgorzata Zięba otrzymała 
trzymiesięczne stypendium naukowe 
Dekaban-Liddle Junior Fellowship w 
Business School (Economics) na 
Uniwersytecie w Glasgow, oraz – w ramach 
tej samej uczelni - dr inż. Krzysztof Zięba 
otrzymał miesięczne stypendium naukowe 
Dekaban-Liddle Senior Fellowship w 
Business School. Staże zostały przyznane na 
rok akademicki 2011/2012. 
 

Wyjazdy Erasmus 
Dr inż. M.Rozkwitalska w dniach 13-17 
września 2011, przebywała w ramach 
program ERASMNUS w University of Applied 
Science w Stralsundzie w Niemczech. 
Przeprowadziła tam wykłady „International 
and Baltic Management” na zaproszenie prof. 
Schlomo Schafira z tamtejszej uczelni.  
 
 

Sprawy osobowe 
Z dniem 1 lipca 2011r., dr hab. Dariusz 
Dąbrowski objął stanowisko kierownika 
Katedry Marketingu. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w nowej roli!. Jednocześnie 
serdecznie dziękujemy dotychczasowemu 
kierownikowi prof. dr hab. Mariannie 
Daszkowskiej, za włożony trud i 
zaangażowanie w sprawy Katedry 
Marketingu.  W związku z zakończeniem prac 
remontowych w pomieszczeniach będących 
w gestii Wydziału położonych w budynku 
WZiE oraz Gmachu B PG  informujemy, że 
nastąpiły zmiany lokalowe. Aktualnie: NA 
Zakładu Ergonomii i Eksploatacji Systemów 
Technicznych zajmują pomieszczenia 704-
707 w Gmachu B PG; NA Zakładu Nauk 
Filozoficznych zajmują pomieszczenia 511-
513 w budynku WZiE; samodzielni 
pracownicy otrzymali następujące 
pomieszczenia: dr hab. inż. Piotr Grudowski, 
prof. nadzw. PG  - 703 w Gmachu B PG 
natomiast dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski -  
pokój 803 w Gmachu B PG; Biuro Projektów 
WZiE otrzymało pomieszczenie 407a 
(powierzchnia uzyskana od Biblioteki 
Głównej PG po zakupieniu przez Wydział ZiE 
nowych przesuwanych regałów 
bibliotecznych). 
 
Rada Wydziału w dniu 30 czerwca 2011:
  

1. Zatwierdzono wniosek o powołanie 
komisji ds. przewodu doktorskiego mgr 
Mariusza Zaborowskiego; 
przewodniczący komisji: dr hab. inż. 
P.Grudowski; 

2. Zatwierdzono wniosek o wyznaczenie 
egzaminów doktorskich oraz komisji 
egzaminacyjnych w przewodzie 
doktorskim mgr inż. Waldemara 
Pilarskiego; wyznaczono egzaminy z 
przedmiotów: Zarządzanie, Okrętowe 
Tłokowe Silniki Spalinowe, j.angielski; 

3. Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie 
dr hab. Bohdana Michalskiego na 
stanowisko prof. nadzw. PG w Katedrze 
Nauk Społecznych i Filozoficznych z dn. 
1.10.2011  na 5 lat;  

4. Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie 
Myles’a Gartlanda w wymiarze 1/3 
etatu na stanowisku profesora 
wizytującego w Katedrze Nauk 



Ekonomicznych, w terminie październik 
2011-wrzesień 2012;  

5. Pozytywnie zaopiniowano wniosek w 
sprawie powołania dr hab. inż. Dariusza 
Dąbrowskiego na stanowisko 
kierownika Katedry Marketingu do 
30.09.2013 r.;  

6. Powołano prof. dr hab. inż. M. 
Szpakowską na stanowisko kierownika 
Studiów Doktoranckich przy WZiE PG; 

7. Zatwierdzono wniosek o przyznanie 
stypendium habilitacyjnego na dalsze 6 
miesięcy dla dr Małgorzaty 
Rozkwitalskiej;  

8. Zatwierdzono zmiany w programie 
studiów I i II stopnia na kierunku 
Europeistyka;  

9. Przyjęto sprawozdanie dotyczące jakość 
dydaktyki na WZiE -  na bazie oceny 
zajęć w sem. zimowym;  

10. Przyjęto wniosek o uruchomienie 
studiów podyplomowych Zarządzanie 
projektem badawczym i komercjalizacja 
wyników badań; Kadry i Płace; 
Nowoczesne przedsiębiorstwo na rynku 
europejskim; Projekt europejski. 

 
Rada Wydziału 23 września 2011: 
1. Zatwierdzono wniosek o powołanie 

komisji ds. przewodu doktorskiego mgr 
inż. Artura Ziółkowskiego; na 
przewodniczącego komisji został 
powołany dr hab. P.Grudowski, prof. 
nadzw. PG; 

2. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 
stypendium habilitacyjnego dla dr Błażeja 
Prusaka na 6 miesięcy od dnia 1.10.2011; 

3. Zatwierdzono wniosek o udzielenie 
urlopu naukowego dla dr Aleksandry 
Parteki w roku akademickim 2011/2012; 

4. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 
urlopu bezpłatnego dla dr inż. Elżbiety 
Kapsy w okresie: 26.09.2011 – 
08.02.2011; 

5. Zatwierdzono wniosek o przedłużenie 
oddelegowania do ENISA (NATO) na 
dalsze 6 miesięcy dla dr inż. Rafała 
Leszczyny; 

6. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o 
powołanie dr hab. inż. C. Orłowskiego, 

prof. nadzw. PG na kierownika Katedry 
Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu 
na okres 2 lat  (1.09.2001 – 31.08.2013); 

7. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o 
rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie 
porozumienia stron z prof. dr hab. inż. M. 
Szpakowską, prof. zw. PG w związku z 
przejściem na emeryturę; 

8. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o 
zatrudnienie prof. dr hab. inż. M. 
Szpakowskiej, prof. zw. PG z dn. 
29.09.2011 na dotychczasowych 
zasadach; 

9. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o 
powołanie prof. dr hab. inż. M. 
Szpakowskiej, prof. zw. PG na kierownika 
Katedry Zarządzania Jakością i 
Towaroznawstwa; 

10. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o 
powołanie prof. dr hab. inż. M. 
Szpakowskiej, prof. zw. PG na kierownika 
Studiów Doktoranckich przy WZiE PG;  

11. Zatwierdzono zgodę RW na pełnienie 
funkcji promotora prac doktorskich przez 
dr hab. Julitę Jabłecką Prysłopską z UW; 

12. Zatwierdzono zgodę RW na pełnienie 
funkcji promotora prac doktorskich przez 
dr hab. Marka Grzybowskiego, prof. 
nadzw. AM Gdynia; 

13. Zatwierdzono wniosek o rozwiązanie 
umowy o pracę z mgr inż. Przemysławem 
Kitowskim z dn. 30.09.2011; 

14. Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie 
mgr inż. Przemysława Kitowskiego na 
umowę o pracę na 0.95 etatu z dn. 
1.10.2011; 

15.  Zatwierdzono wnioski o wznowienie 
studiów podyplomowych: 
Rachunkowości i Finansów SR-45; 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZZL-32; 
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w 
jednostkach sektora finansów 
publicznych A-3 – 3 edycja; 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BHP – 29; 
Zarządzania nieruchomościami – edycja 
10; 

16. Zatwierdzono wniosek o uruchomienie 
studiów podyplomowych p.n. Doradztwo 
podatkowe i podatki. 

 

Redaktor wydania: dr Ewa Lechman  

 
 


