Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych

W

dniach 15-16 lutego w Politechnice Opolskiej obrado
wa³a Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicz-

nych.
Dyskutowano nad aktualnymi problemami szkolnictwa wy¿szego, a przede wszystkim nad sprawami finansowania szkó³
wy¿szych (miêdzy innymi rekompensaty strat za rok 2000, finansowanie uczelni wy¿szych przez KBN oraz wdro¿enie Matury 2002). Podczas tego spotkania rektorzy podpisali Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie zapewniania jakoci kszta³cenia oraz Zasady i tryb postêpowania akredytacyjnego.
Podpisanie tych dokumentów stanowi³o podstawê do powo³ania  z dat¹ 17.02.2001 r.  przez KRTP Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KA) z siedzib¹ przy Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przewodnicz¹c¹ KA zosta³a
dr hab. in¿. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG. Komisja
rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoæ 15 marca 2001 r., a zakoñczy 14
marca 2003 r.
Tekst Porozumienia podpisany przez 24 rektorów wymaga
akceptacji senatów poszczególnych uczelni. Senat Politechniki
Gdañskiej 28 lutego 2001 r. zaakceptowa³ treæ Porozumienia.
Poni¿ej oba dokumenty w ca³oci.

Porozumienie Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych w sprawie
zapewniania jakoci kszta³cenia
Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie zapewniania jakoci kszta³cenia ma na celu:
- podnoszenie jakoci kszta³cenia,
- tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kszta³cenia oraz programów studiów uwzglêdniaj¹cych systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w
krajach Unii Europejskiej,
- tworzenie warunków u³atwiaj¹cych krajow¹ i miêdzynarodow¹ wymianê studentów,
- promowanie kierunków studiów spe³niaj¹cych wysokie standardy jakociowe.
§1
Za³o¿enia ogólne systemu akredytacji kierunków studiów
1. Polskie uczelnie techniczne przystêpuj¹ce do Porozumienia
stawiaj¹ sobie za cel utworzenie i uzgodnienie standardów
gwarantuj¹cych po¿¹dany poziom kszta³cenia oraz kryteriów
i procedur oceny jakoci kszta³cenia dla poszczególnych kierunków studiów.
2. Wprowadzony zostaje system akredytacji, której poddawane
bêd¹ kierunki studiów.
3. Akredytacja jest dobrowolna. Mog¹ siê o ni¹ staraæ szko³y
wy¿sze zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia jakoci
oferowanych przez siebie us³ug edukacyjnych.
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§2
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
1. Strony Porozumienia powo³uj¹ Komisjê Akredytacyjn¹
Uczelni Technicznych (KAUT), zwan¹ dalej Komisj¹, sk³adaj¹c¹ siê z przedstawicieli Sygnatariuszy oraz jednej osoby
desygnowanej przez Konferencjê Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych (KRPUT).
2. Sposób i zasady wy³onienia Komisji okrela KRPUT.
3. Do zadañ Komisji nale¿y w szczególnoci:
a) zapewnienie prawid³owego przebiegu procedury akredytacyjnej,
b) okrelenie wymaganej dokumentacji akredytacyjnej,
c) ustalenie ogólnych standardów jakoci kszta³cenia oraz
powo³ywanie zespo³ów specjalistów niezbêdnych do przeprowadzania procesu akredytacji,
d) podejmowanie decyzji o udzieleniu, odroczeniu, lub o odmowie udzielenia akredytacji dla danego kierunku studiów
w jednostce szko³y wy¿szej,
e) wystêpowanie do KRPUT z wnioskami dotycz¹cymi zasad i trybu postêpowania akredytacyjnego.
4. Od decyzji Komisji w sprawie postêpowania akredytacyjnego uczelnia, której ta decyzja dotyczy, mo¿e z³o¿yæ odwo³anie do KRPUT, w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji
Komisji.
5. Prace Komisji koordynowane s¹ przez jej Prezydium sk³adaj¹ce siê z przewodnicz¹cego i dwóch zastêpców. Sprawami
technicznymi zwi¹zanymi z przebiegiem akredytacji oraz
obs³ug¹ Komisji i jej zespo³ów zajmuje siê Biuro pod kierownictwem sekretarza Komisji.
6. Komisja sk³ada KRPUT roczne sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
7. Uczelnie techniczne  Sygnatariusze Porozumienia zobowi¹zuj¹ siê pokrywaæ koszty funkcjonowania Komisji.
§3
Procedura akredytacyjna
1. Warunkiem rozpoczêcia procedury akredytacyjnej jest zg³oszenie przez co najmniej piêæ szkó³ wy¿szych gotowoci
poddania okrelonego kierunku studiów procesowi akredytacji. W przypadkach szczególnych Komisja mo¿e odst¹piæ
od powy¿szego warunku.
2. Zasady i tryb postêpowania akredytacjnego okrela KRPUT.
s§ 4
1. Sygnatariusz Porozumienia mo¿e z niego wyst¹piæ.
2. Do Porozumienia mo¿e przyst¹piæ uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach i za zgod¹ KRPUT.
§5
Przyst¹pienie uczelni do Porozumienia wymaga akceptacji
Senatu.
Podpisuj¹c Porozumienie, zobowi¹zujemy siê do czynnego
uczestnictwa w realizacji misji z niego wynikaj¹cej oraz respektowania przyjêtych przez nie regu³ dzia³ania.
Opole, 17 lutego 2001 r.
Rektor Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie
Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
Rektor Politechniki Bia³ostockiej
Rektor Politechniki Czêstochowskiej
Rektor Politechniki Gdañskiej
Rektor Politechniki Koszaliñskiej
Rektor Politechniki Krakowskiej
Rektor Politechniki Lubelskiej
Rektor Politechniki £ódzkiej
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Rektor Politechniki Opolskiej
Rektor Politechniki Poznañskiej
Rektor Politechniki Radomskiej
Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Rektor Politechniki Szczeciñskiej
Rektor Politechniki l¹skiej
Rektor Politechniki wiêtokrzyskiej
Rektor Politechniki Warszawskiej
Rektor Politechniki Wroc³awskiej
Rektor Politechniki Zielonogórskiej
Rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Rektor Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdyni
Rektor Wy¿szej Szko³y Morskiej w Szczecinie

Zasady i tryb postêpowania
akredytacyjnego
Na podstawie Uchwa³y KRPUT pt. Porozumienie w sprawie zapewniania jakoci kszta³cenia Sygnatariusze Porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:
I. KOMISJA AKREDYTACYJNA UCZELNI
TECHNICZNYCH
§1
1. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (zwana dalej
Komisj¹) dzia³a na rzecz zapewniania jakoci kszta³cenia na
podstawie Porozumienia Polskich Uczelni Technicznych.
2. Celem Komisji jest ustalenie ogólnych standardów jakoci
kszta³cenia w wy¿szych uczelniach technicznych, stymulowanie podnoszenia jakoci kszta³cenia i stworzenie systemu
akredytacji kierunków studiów.
3. Dzia³alnoæ Komisji obejmuje polskie uczelnie techniczne,
Sygnatariuszy Porozumienia. Mo¿e tak¿e obj¹æ inne polskie
uczelnie po zg³oszeniu przez nie kierunków do akredytacji.
§2
1. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (zwana dalej KRPUT) powo³uje Komisjê Akredytacyjn¹ Uczelni
Technicznych.
2. W sk³ad Komisji wchodzi z ka¿dej uczelni przedstawiciel
rektora oraz dodatkowo jedna osoba desygnowana przez
KRPUT.
3. Kadencja Komisji trwa trzy lata.
4. Kadencja Komisji rozpoczyna siê 15 marca i koñczy 14 marca, z tym jednak, ¿e pierwsza Komisja zostanie powo³ana 15
marca 2001 na okres 2 lat.
5. Komisja sk³ada KRPUT roczne sprawozdania ze swojej dzia³alnoci w terminie do 14 marca ka¿dego roku wraz z rozliczeniem finansowym.
§3
1. Przewodnicz¹cego Komisji sporód jej cz³onków wybiera i
odwo³uje Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona
dwóch zastêpców przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej 50%
cz³onków Komisji.
4. Posiedzenia plenarne Komisji zwo³uje przewodnicz¹cy. Ponadto posiedzenia zwo³uje siê na wniosek przewodnicz¹cego KRPUT lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 sk³adu
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Komisji, nie póniej ni¿ w terminie 2 tygodni od dnia z³o¿enia wniosku. Pierwsze posiedzenie pierwszej Komisji zwo³uje rektor uczelni, w której Komisja ma swoj¹ siedzibê.
§4
Przewodnicz¹cy Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje j¹ na zewn¹trz oraz nadzoruje prace Biura Komisji.
§5
Siedzibê Biura Komisji okrela KRPUT.
§6
1. Prezydium Komisji tworz¹ przewodnicz¹cy i jego zastêpcy.
2. W posiedzeniach Prezydium Komisji uczestniczy sekretarz
Komisji.
§7
1. Komisja na posiedzeniach plenarnych:
a) powo³uje Grupy Ekspertów, Zespo³y Oceniaj¹ce wraz z
ich przewodnicz¹cymi,
b) okrela ogólne zasady tworzenia standardów jakoci kszta³cenia, wspólne dla wszystkich Grup Ekspertów,
c) ustala, na wniosek Grupy Ekspertów, standardy jakoci
kszta³cenia dla okrelonych kierunków studiów,
d) okrela wymagan¹ dokumentacjê akredytacyjn¹,
e) podejmuje decyzje o wszczêciu postêpowania akredytacyjnego dla zg³oszonego przez szko³ê wy¿sz¹ kierunku,
f) sprawuje nadzór nad przebiegiem konkretnych postêpowañ akredytacyjnych,
g) przyjmuje Raporty Zespo³ów Oceniaj¹cych,
h) podejmuje decyzje o udzieleniu, odroczeniu albo o odmowie akredytacji dla okrelonego kierunku w jednostce
szko³y wy¿szej,
i) podejmuje inne czynnoci niezbêdne do realizacji celów
swojego dzialania.
2. Decyzje, ustalenia, wnioski i opinie Komisji podejmowane
s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu tajnym, przy
obecnoci co najmniej po³owy cz³onków Komisji, w tym
przewodnicz¹cego b¹d jednego z jego zastêpców.
§8
1. Komisja, Grupy Ekspertów, Zespo³y Oceniaj¹ce obs³ugiwane s¹ przez Biuro Komisji.
2. Biuro Komisji tworz¹ sekretarz Komisji i nie wiêcej ni¿ 3
pracowników.
3. Sekretarza Komisji wybiera Komisja na wniosek przewodnicz¹cego.
4. Sekretarz Komisji i pozostali pracownicy Biura s¹ zatrudniani na czas okrelony na wniosek przewodnicz¹cego Komisji, przez rektora uczelni bêd¹cej siedzib¹ Biura Komisji.
§9
Do zadañ sekretarza Komisji nale¿y:
a) organizowanie bie¿¹cej pracy Komisji,
b) kierowanie pracami Biura,
c) utrzymywanie kontaktów ze szko³ami wy¿szymi zainteresowanymi akredytacj¹,
d) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków pracy Komisji, Grup Ekspertów, Zespo³ów Oceniaj¹cych,
e) realizowanie innych zadañ powierzonych przez przewodnicz¹cego Komisji.
II. GRUPY EKSPERTÓW I ZESPO£Y OCENIAJ¥CE
§ 10
1. Uczelnia zg³aszaj¹ca wniosek akredytacyjny dla okrelonego kierunku studiów przedstawia listê kandydatów do Grupy Ekspertów i Zespo³ów Oceniaj¹cych.
2. Lista kandydatów, specjalistów z zakresu danego kierunku
studiów, powinna sk³adaæ siê z dwóch nauczycieli akadestr. 4

mickich zatrudnionych w uczelni wnioskuj¹cej, trzech nauczycieli akademickich spoza tej uczelni oraz dwóch przedstawicieli pracodawców. Kandydaci ze rodowiska akademickiego musz¹ mieæ tytu³ naukowy lub stopieñ naukowy
doktora habilitowanego. Do listy kandydatów musz¹ byæ
do³¹czone zwiêz³e dane o ich dorobku wraz z ich pisemn¹
zgod¹ na kandydowanie.
§ 11
1. Komisja sporód wszystkich zg³oszonych kandydatów powo³uje Grupê Ekspertów, licz¹c¹ od piêciu do siedmiu osób,
w tym przewodnicz¹cego Grupy, oraz Zespo³y Oceniaj¹ce
w liczbie nie wiêkszej ni¿ liczba uczelni aplikuj¹cych o udzielenie akredytacji, w sk³adzie trzech osób, w tym przewodnicz¹cych. W pracach Zespo³u Oceniaj¹cego uczestniczy sekretarz wyznaczany przez Komisjê.
2. Kadencje Zespo³ów Oceniaj¹cych koñcz¹ siê po zakoñczeniu rozpoczêtych procedur akredytacyjnych.
3. Grupa Ekspertów i Zespo³y Oceniaj¹ce dla danego kierunku
studiów powo³ywane s¹ przez Komisjê po zg³oszeniu wniosków akredytacyjnych przez co najmniej piêæ uczelni.
§12
1. Zadaniem Grupy Ekspertów jest przygotowanie, w ci¹gu
dwóch miesiêcy od powo³ania, szczegó³owych standardów
jakoci kszta³cenia dla okrelonego kierunku studiów. Standardy s¹ zatwierdzane przez Komisjê.
2. Po zakoñczeniu procedury akredytacyjnej Grupa Ekspertów
dokonuje oceny standardów jakoci kszta³cenia i przedstawia j¹ Komisji.
§ 13
1. Do zadañ Zespo³u Oceniaj¹cego nale¿y:
a) zapoznanie siê z dokumentacj¹ akredytacyjn¹ wraz z Raportem Samooceny nades³anym przez szko³ê wy¿sz¹,
b) przeprowadzenie wszechstronnej oceny jakoci kszta³cenia na kierunku studiów w okrelonej jednostce szko³y
wy¿szej na podstawie standardów ogólnych oraz wizytacji uczelni,
c) sporz¹dzenie pisemnego Raportu z przeprowadzonej oceny
i przedstawienie go Komisji.
2. Od momentu powo³ania Zespo³u do dnia przed³o¿enia Raportu nie mo¿e up³yn¹æ wiêcej ni¿ 6 miesiêcy.
III. POSTÊPOWANIE AKREDYTACYJNE
§ 14
Przewodnicz¹cy pierwszej Komisji przele rektorom - Sygnatariuszom Porozumienia wzory dokumentów akredytacyjnych, nie póniej ni¿ w okresie trzech miesiêcy od powo³ania
Komisji. Wykaz dokumentów akredytacyjnych do³¹czony jest
do Zasad i trybu postêpowania akredytacyjnego.
§ 15
1. Wnioski akredytacyjne uczelnie sk³adaj¹ do przewodnicz¹cego Komisji.
2. W przypadku zg³oszenia przez co najmniej piêæ uczelni wniosków o udzielenie akredytacji wybranego kierunku studiów
w jednostce szko³y wy¿szej przewodnicz¹cy Komisji wyznacza uczelniom termin nades³ania zgodnego z wzorcem Raportu Samooceny jednostki (maksymalnie 1 miesi¹c).
3. Prezydium Komisji sprawdza dokumentacjê pod wzglêdem
formalnym i w przypadku stwierdzenia uchybieñ wyznacza
uczelniom termin ich usuniêcia.
4. Po z³o¿eniu przez uczelnie wymaganej dokumentacji, przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje posiedzenie plenarne Komisji
w sprawie wszczêcia postêpowania akredytacyjnego.
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5. Komisja mo¿e wszcz¹æ postêpowanie akredytacyjne w przypadku mniejszej od piêciu liczby wniosków o udzielenie
akredytacji.
§ 16
1. Procedura akredytacyjna obejmuje nastêpuj¹ce etapy:
a) zg³oszenie wniosku przez szko³ê wy¿sz¹ o udzielenie akredytacji,
b) powo³anie Grupy Ekspertów,
c) z³o¿enie przez szko³ê wy¿sz¹ Raportu Samooceny przygotowanego zgodnie z wzorcem Komisji,
d) powo³anie Zespo³u Oceniaj¹cego jakoæ kszta³cenia kierunku studiów w jednostce szko³y wy¿szej,
e) opracowanie Raportu przez Zespó³ Oceniaj¹cy,
f) przekazanie Raportu Zespo³u Oceniaj¹cego do Komisji,
g) przekazanie Raportu szkole wy¿szej, która mo¿e zg³osiæ
do niego swoje uwagi w terminie do 30 dni od daty otrzymania; po up³ywie wyznaczonego terminu i przy braku
uwag przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje posiedzenie plenarne,
h) rozpatrzenie przez Komisjê zg³oszonych uwag w terminie do 30 dni,
i) po wykonaniu czynnoci okrelonych powy¿ej zwo³anie
plenarnego posiedzenia Komisji, na którym Komisja podejmuje decyzjê o:
 udzieleniu akredytacji na 2 lata albo na 5 lat,
 odroczeniu akredytacji do czasu spe³nienia okrelonych
warunków, albo
 odmowie akredytacji.
j) poinformowanie KRPUT, a tak¿e zainteresowanych uczelni, o podjêtych decyzjach.
§ 17
1. Od decyzji Komisji, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt. i)
uczelnia mo¿e z³o¿yæ odwo³anie do KRPUT w terminie 30 dni
od jej dorêczenia. KRPUT rozpatruje odwo³anie na swoim najbli¿szym posiedzeniu.
§ 18
Dokumentacja, przebieg i wyniki postêpowania akredytacyjnego s¹ poufne. Zasady poufnoci nie stosuje siê wobec uczelni, której dotyczy postêpowanie akredytacyjne. Decyzja o przyznaniu akredytacji jest jawna.
IV. ZASADY FINANSOWANIA POSTÊPOWANIA
AKREDYTACYJNEGO
§ 19
1. Postêpowanie akredytacyjne jest odp³atne. Wysokoæ op³aty
akredytacyjnej, na wniosek Komisji, okrela KIRPUT. Op³aty
akredytacyjne s¹ wnoszone wraz z wnioskami o akredytacjê.
2. Koszty akredytacji kierunku uczelni, która nie jest Sygnatariuszem Porozumienia, wynosz¹ 1.5 kosztów uczelni Sygnatariuszy.
§ 20
Szczegó³owe zasady finansowania Komisji i jej Biura okrela umowa stron Sygnatariuszy Porozumienia.
Opole, 17 lutego 2001 r.
Podpisy Rektorów-Sygnatariuszy Porozumienia Polskich
Uczelni Technicznych w sprawie zapewniania jakoci kszta³cenia.
Rektor Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie
Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
Rektor Politechniki Bia³ostockiej
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Rektor Politechniki Czêstochowskiej
Rektor Politechniki Gdañskiej
Rektor Politechniki Koszaliñskiej
Rektor Politechniki Krakowskiej
Rektor Politechniki Lubelskiej
Rektor Politechniki £ódzkiej
Rektor Politechniki Opolskiej
Rektor Politechniki Poznañskiej
Rektor Politechniki Radomskiej
Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Rektor Politechniki Szczeciñskiej
Rektor Politechniki l¹skiej
Rektor Politechniki wiêtokrzyskiej
Rektor Politechniki Warszawskiej
Rektor Politechniki Wroc³awskiej
Rektor Politechniki Zielonogórskiej
Rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

G









Rektor Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdyni
Rektor Wy¿szej Szko³y Morskiej w Szczecinie
ZA£¥CZNIK
Wykaz dokumentów akredytacyjnych:
wniosek uczelni o udzielenie akredytacji dla okrelonego
kierunku studiów w okrelonej jednostce, kierowany do Przewodnicz¹cego Komisji Akredytacyjnej,
Raport Samooceny jednostki,
Raport Grupy Ekspertów dotycz¹cy standardów jakoci
kszta³cenia dla okrelonego kierunku studiów,
zawiadomienie o przyjedzie Zespo³u Oceniaj¹cego i wizytacji jednostki,
ramowy Raport Zespo³u Oceniaj¹cego,
zawiadomienie o wyniku postêpowania akredytacyjnego i
rekomendacji Komisji skierowane do przewodnicz¹cego
KRPUT,
certyfikat KRPUT.

RADA REKTORÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
obradowa³a w POMORSKIEJ AKADEMII PEDAGOGICZNEJ w S³upsku

ospodarzem kolejnego spotkania RRWP, które odby³o siê
19 stycznia 2001 r., by³ rektor PAP w S³upsku prof. Jerzy
HAUZIÑSKI. W spotkaniu  oprócz rektorów wy¿szych uczelni publicznych Pomorza  uczestniczyli: prof. Edmund WITTBRODT, Minister Edukacji Narodowej, Jan ZARÊBSKI,
Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Tomasz SOWIÑSKI,
Wojewoda Pomorski, Stanis³aw K¥DZIELA, Starosta S³upski i Jerzy MAZUREK, Prezydent miasta S³upska. W zwi¹zku z dyskusj¹ nad przygotowaniem szkó³ do Matury 2002 w
spotkaniu wziê³y udzia³: Iwona WOJCIECHOWSKA, dyrektor Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdañsku, El¿bieta
LAMPARSKA, wicekurator oraz prof. Alicja KONCZAKOWSKA, prorektor ds. kszta³cenia PG. Po prezentacji PAP
w S³upsku, której dokona³ jej rektor, wyst¹pi³ Minister Edukacji Narodowej. Stwierdzi³, ¿e dla szkolnictwa wy¿szego w Polsce najistotniejsz¹ spraw¹ jest uchwalenie nowego prawa o szko³ach wy¿szych. Ta ustawa bowiem powinna  miêdzy innymi 
uregulowaæ dysproporcje p³acowe wystêpuj¹ce miêdzy nauczycielami mianowanymi a asystentami i adiunktami. Obecnie nauczyciel mianowany zarabia rednio oko³o 2000 z³, podczas
gdy asystenci i adiunkci 1300 z³. Ustosunkowa³ siê równie¿ do
ciêæ bud¿etowych. Poinformowa³ zebranych , ¿e w bud¿ecie
pañstwa na rok 2000 zabrak³o 3,8 mld z³, co mia³o istotny, negatywny wp³yw na sytuacjê finansow¹ szkó³ wy¿szych. Krytycznie oceni³ problem jakoci kszta³cenia, szczególnie w uczelniach prywatnych. Marsza³ek Województwa Pomorskiego
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stwierdzi³, ¿e w strategii województwa pomorskiego pierwszym
priorytetem jest rozwój wiedzy i edukacji. W tym kontekcie
zaapelowa³ o szczególn¹ dba³oæ o te dziedziny w bie¿¹cej dzia³alnoci samorz¹dów wszystkich szczebli naszego województwa. Natomiast Wojewoda Pomorski podda³ ostrej krytyce dzia³alnoæ szkó³, które nie spe³niaj¹ wymogów ustawy o szkolnictwie wy¿szym, a wydaj¹ dyplomy ukoñczenia studiów wy¿szych.
Wymaga to cis³ego wspó³dzia³ania Ministerstwa Edukacji
Narodowej z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji, gdy¿ jest to fa³szowanie dokumentów. Ponadto w pe³ni
popar³ projekt utworzenia kierunku pielêgniarstwo na poziomie licencjackim, o utworzenie którego zabiega PAP w S³upsku. Dyskusja nad Matur¹ 2002" wskaza³a na potrzebê zorganizowania spotkania z prorektorami ds. kszta³cenia uczelni
naszego regionu. To zadanie powierzono prof. Alicji KONCZAKOWSKIEJ, prorektorowi z Politechniki Gdañskiej. Pomorskie gremium rektorskie jednomylnie popar³o inicjatywê powo³ania Fundacji Seniora Akademii Medycznej w Gdañsku.
Z upowa¿nienia by³ego rektora AMG, prof. Zdzis³awa WAJDY, z wnioskiem o poparcie tej inicjatywy wyst¹pi³ prof. Marcin PLIÑSKI, wiceprzewodnicz¹cy RRWP, JM Rektor UG.
Obrady w S³upsku prowadzi³ prof. Aleksander KO£ODZIEJCZYK, JM Rektor PG, przewodnicz¹cy RRWP.
Jerzy Kulas
Dzia³ Organizacyjno-Prawny
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NOMINACJE PROFESORSKIE I HABILITACJE
Jan Komorowski, ur. 14 lipca 1955
r., ukoñczy³ Szko³ê Podst. nr 44 i
klasê matematyczn¹ I Liceum Ogólnokszta³- c¹cego im. M. Kopernika
w Gdañsku. Jest absolwentem kierunku handel zagraniczny w Uniwersytecie Gdañskim (1979). Jako wyró¿niaj¹cy siê student podj¹³ równoleg³e studia na Wydziale Prawa UG.
W okresie studenckim aktywnie
uczestniczy³ w ruchu naukowym i
dzia³alnoci organizacji m³odzie¿owych. Kieruj¹c gdañskim oddzia³em Studenckiego Stowarzyszenia Przyjació³ ONZ, zorganizowa³ szereg konferencji o tematyce ekonomicznej, z których najwa¿niejsze, miêdzynarodowe, na temat wspó³pracy gospodarczej krajów nadba³tyckich,
odby³y siê 3-krotnie.
W roku 1981 podj¹³ studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdañskiego, a po ich ukoñczeniu rozpocz¹³ pracê na stanowisku asystenta w Zak³adzie
Ekonomii Politycznej Kapitalizmu UG. W okresie tym zainteresowania naukowe J. Komorowskiego koncentrowa³y siê na
podstawowych zagadnieniach teorii ekonomii. Ze wzglêdu na
wyuczon¹ specjalizacjê w zakresie ekonomiki handlu zagranicznego, wiele uwagi powiêca³ problematyce rynku miêdzynarodowego, szczególnie za interesowa³ siê miêdzynarodowym
rynkiem ropy naftowej, technikami zawierania kontraktów, operacjami terminowymi i sposobami prowadzenia rozliczeñ walutowych, traktuj¹c ten obszar jako przedmiot pracy doktorskiej.
Podczas pobytu w latach osiemdziesi¹tych na sta¿ach zagranicznych w firmach Shell, British Petroleum Institute oraz International Petroleum Exchange zdoby³ znaczn¹ wiedzê o rynku naftowym. Pracy doktorskiej jednak nie dokoñczy³, poniewa¿ problematyka ta wydawa³a siê coraz mniej wa¿na na tle
drugiego, bardziej praktycznego nurtu zainteresowañ naukowych, zwi¹zanego z programem reformowania polskiej gospodarki.
Jan Komorowski aktywnoæ naukow¹ w ca³ym okresie pracy na Uniwersytecie Gdañskim ³¹czy³ z dzia³alnoci¹ w charakterze konsultanta, pocz¹tkowo w stworzonym w 1982 roku przez
pracowników gdañskich uczelni Orodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego, jednej z pierwszych w kraju firm doradczych,
a w okresie póniejszym wspó³pracuj¹c z innymi instytucjami.
Poprzez prowadzenie treningów i szkoleñ dla kadry kierowniczej oraz opracowywanie projektów inwestycyjnych, biznesplanów i analiz ekonomicznych, mia³ mo¿liwoæ wzbogacenia
dowiadczeñ w dziedzinie zarz¹dzania i restrukturyzacji przedsiêbiorstw.
O kierunku jego naukowej specjalizacji w obszarze finansów organizacji gospodarczych ostatecznie przes¹dzi³o zapotrzebowanie przedsiêbiorstw na nowoczesne metody zarz¹dzania finansami stosowane w warunkach gospodarki rynkowej. Orientacjê tê wzmocni³y studia podyplomowe o profilu
Business Management, które odby³ w London School of Economics w Wielkiej Brytanii w latach 1990-91 w ramach stypendium British Council.
Wyzwania podlegaj¹cej procesowi transformacji gospodarki, potrzeby restrukturyzacyjne przedsiêbiorstw i deficyt spestr. 7

cjalistów, a zarazem znajomoæ metod finansowania i mechanizmu rynkowego, oraz w mniejszym, lecz istotnym stopniu, trudna sytuacja finansowa m³odych pracowników nauki  sk³oni³y
go, po przepracowaniu siedmiu lat, do odejcia z uczelni. cis³e zwi¹zki z praktyk¹ gospodarcz¹ stwarza³y okazjê do konfrontacji teorii z rzeczywistoci¹ oraz doskonalenia warsztatu
badawczego. Przez nastêpnych piêæ lat, w okresie 1991-96,
zdobywa³ dowiadczenie zawodowe na stanowiskach mened¿erskich, anga¿uj¹c siê g³ównie do przedsiêbiorstw du¿ych i podejmuj¹c konkretne zadania restruktury- zacyjne.
Zatrudniony w 1991 roku w Zak³adach Radiowych Radmor w Gdyni na stanowisku zastêpcy dyrektora ds. handlowych wspó³kszta³towa³ strategiê i przekszta³cenia przedsiê- biorstwa, w którym wiêzy przynale¿noci do sektora obronnego by³y
prze³amywane z du¿ym oporem. W roku 1992 wygra³ konkurs
Ministerstwa Przemys³u na dwumiesiêczny sta¿ w Japonii, organizowany przez tamtejsze Ministerstwo Przemys³u i Handlu
Miêdzynarodowego (MITI). Fascynuj¹ce dla ka¿dego mened¿era osi¹gniêcia i metody zarz¹dzania korporacji japoñskich
pobudzi³y jego zainteresowania planowaniem finansowym i
bud¿etowaniem, i ostatecznie wp³ynê³y na wybór naukowej
specjalizacji.
W koñcu 1992 roku podj¹³ pracê w Stoczni Gdynia SA z
zamiarem wprowadzenia procedury bud¿etowania w tym przedsiêbiorstwie. Organizuj¹c Dzia³ Polityki Finansowej i Analiz, a
nastêpnie kieruj¹c t¹ komórk¹, uczestniczy³ w przebiegu bankowego postêpowania ugodowego, w negocjacjach finansowania budowy statków, w przygotowaniu umów kredytowych i
gwarancji rz¹dowych na wielomilionowe kwoty. W przedsiêbiorstwie tym wdra¿a³ jeden z pierwszych w kraju system bud¿etowania. Zdobyte dowiadczenia zosta³y wzbogacone w innych przedsiêbiorstwach, w których realizowa³ zadania w charakterze konsultanta. Wiele zawodowej satysfakcji dostarczy³a
mu praca na stanowisku prezesa PHZ Baltona, gdzie w krótkim
okresie doprowadzi³ do restrukturyzacji znacznego zad³u¿enia,
i konsolidacji spó³ki.
W lipcu 1996 roku na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii
Politechniki Gdañskiej obroni³ pracê doktorsk¹ pod tytu³em
Bud¿etowanie jako metoda zarz¹dzania przedsiêbiorstwem na
przyk³adzie polskich stoczni i uzyska³ stopieñ doktora nauk
ekonomicznych. Promotorem pracy doktorskiej by³ prof. dr hab.
Henryk Zalewski.
Z pocz¹tkiem roku akademickiego 1996/97 podj¹³ pracê w
Katedrze Finansów na stanowisku adiunkta. Owocem pracy nad
doktoratem sta³a siê wydana w roku nastêpnym monografia pt.:
Bud¿etowanie jako metoda zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
(PWN, Warszawa 1997, s.202).
W latach dziewiêædziesi¹tych, równolegle do pracy zawodowej, Jan Komorowski podejmowa³ liczne zadania o charakterze doradczym i jednoczenie naukowym. Uczestniczy³ w
programie NFI, pracuj¹c dla Konsorcjum Reiffeisen Atkins
Centrobank. By³ sta³ym konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej, Polsko-Amerykañskiej Agencji Doradztwa, Fundacji
Doradztwa dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw oraz Instytutu Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym.
Jest wspó³autorem miêdzy innymi d³ugookresowej strategii rozwoju przedsiêbiorczoci w Gdañsku, projektu Wolnego Obszaru Celnego w Gdyni, autorem wielu ekspertyz i programów rePISMO PG

strukturyzacyjnych wdra¿anych w przedsiêbiorstwach i gminach
oraz autorem analiz finansowych i biznesplanów zwi¹zanych z
prywatyzacj¹ przedsiêbiorstw. Dowiadczenia te s¹ ród³em
przyk³adów i inspiracji wykorzystywanych podczas zajêæ dydaktycznych.
Zgromadzony dorobek, liczne publikacje i monografia pt:
Planowanie finansowe w przedsiêbiorstwie dzia³aj¹cym w
warunkach gospodarki rynkowej" zosta³y przedstawione w
postêpowaniu habilitacyjnym na Wydziale Zarz¹dzania i Finansów Szko³y G³ównej Handlowej, gdzie w padzierniku 1999
roku Jan Komorowski uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego
w dziedzinie ekonomii, specjalnoæ finanse.
W ramach zadañ dydaktycznych Katedry Finansów WZiE
prowadzi wyk³ady z przedmiotów: Zarz¹dzanie finansami
przedsiêbiorstwa, Rynki finansowe, oraz w zakresie specjalizacji naukowej  Planowanie finansowe i bud¿etowanie. Ten ostatni jest pierwszym i dot¹d jedynym wyk³adem monograficznym
w polskich uczelniach, powiêconym problematyce planowania finansowego.
Wa¿n¹ czêæ pracy Jana Komorowskiego stanowi¹ formy
aktywnoci naukowej, w ramach których wiele czasu powiêca
studentom. Prowadzi konwersatoria z przedmiotów finansowych
dla studentów zagranicznych naszej uczelni. Uczestniczy w programach studiów podyplomowych na Wydziale Zarz¹dzania

oraz w licznych konferencjach naukowych Katedr Finansów i
Bankowoci. Odby³ sta¿e naukowe w École Supérieure de Commerce w Rouen (Francja) oraz w Centrum Studiów Finansowych Uniwersytetu im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad
Menem.
Habilitant wypromowa³ ponad piêædziesiêciu magistrów. Jest
autorem trzech publikacji ksi¹¿kowych, czterdziestu artyku³ów
i opracowañ. Pracuje równie¿ na stanowisku profesora w Wy¿szej Szkole Morskiej. Za osi¹gniêcia w dzia³alnoci naukowej
zosta³ wyró¿niony indywidualnymi nagrodami Rektora Politechniki Gdañskiej. Szczególnie cennym dla niego wyró¿nieniem
jest wyra¿ona przez studentów WZiE najwy¿sza ocena pracy
dydaktycznej w roku 1999.
Jest mieszkañcem Gdyni. ¯ona Gra¿yna jest nauczycielk¹
przedmiotów ekonomicznych w szkole redniej, za syn Piotr
studiuje na II roku WZiE.
Jan Komorowski twierdzi, ¿e jest osob¹ dobrze zorganizowan¹ i bardzo lubi swoj¹ pracê, dziêki czemu mo¿e utrzymywaæ du¿¹ aktywnoæ zawodow¹. Jego recept¹ na regeneracjê
si³ s¹ forsowne przeja¿d¿ki rowerowe z synem po wzgórzach
morenowych, a w deszczowe dni - biesiady z przyjació³mi przy
piwie.
Habilitacja Jana Komorowskiego zosta³a zatwierdzona przez
Centraln¹ Komisjê ds. Tytu³u i Stopni Naukowych 28 lutego
2000 r.

Miêdzynarodowa konferencja Large scale urban developments
Lessons from harbor cities for Gdañsk Shipyard regeneration program

Otwarcie Konferencji przez JM Rektora PG,
prof. Aleksandra Ko³odziejczyka

W

dniach 8-9 grudnia 2000 r. na Wydziale Architektury
Politechniki Gdañskiej odby³a siê miêdzynarodowa konferencja powiêcona planowaniu i realizacji wielkoskalarnych
interwencji urbanistycznych. Zorganizowana wspólnie przez
Wydzia³ Architektury PG, Miasto Gdañsk i firmê Synergia 99 
w³aciciela kompleksu terenów postoczniowych w Gdañsku 
mia³a na celu zebranie dowiadczeñ i przedyskutowanie problemów zwi¹zanych z transformacj¹ dawnych obszarów portowych i przemys³owych, w szczególnoci na obszarach frontów
wodnych miast. Wziê³o w niej udzia³ ponad 80 osób, w tym
wielu goci z zagranicy.
W trakcie referatów, prezentacji i dyskusji szczególn¹ uwagê przywi¹zywano do mo¿liwoci zastosowania omawianych
koncepcji, metod dzia³ania i rozwi¹zañ projektowych w wa-
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runkach polskich. Integralnym elementem programu sta³ siê
szereg wypowiedzi powiêconych zagadnieniom transformacji ponad 70 ha terenów postoczniowych, ulokowanych w
centrum Gdañska. Uczestnicy konferencji mieli okazjê zapoznaæ siê ze struktur¹ tego obszaru, przygotowanymi ju¿ planami jego rewitalizacji oraz kontekstem regionalnym i lokalnym
projektu Nowe Miasto. Zaprezentowano m.in. wizjê urbanistyczn¹ terenu, przygotowan¹ przez SASAKI Associates z Bostonu we wspó³pracy z Wydzia³em Architektury PG.
Konferencja pozwoli³a na przybli¿enie miêdzynarodowego
kontekstu rewitalizacji tzw. frontów wodnych miast. Prof.
Rinio Bruttomesso  dyrektor miêdzynarodowego centrum
Citta dAcqua z siedzib¹ w Wenecji, od wielu lat zajmuj¹cy
siê problematyk¹ przekszta³cania miast portowych i autor wielu znacz¹cych publikacji w tym zakresie  przedstawi³ szereg
wniosków p³yn¹cych z analizy podobnych projektów, podejmowanych od szeregu lat na ca³ym wiecie. Najs³ynniejsze z
nich to London Docklands, obszary portowe w Rotterdamie i
Amsterdamie, a tak¿e Genui i Barcelonie.
Równie interesuj¹ce wypowiedzi dotyczy³y problemu nowoczesnego podejcia do realizacji skomplikowanych projektów
urbanistycznych. Akcentowano zarówno zagadnienia zwi¹zane z projektowaniem, planowaniem, jak i sposobami realizacji.
Prof. Han Meyer z Uniwersytetu Technologicznego w Delft
oraz prof. Zbigniew Zuziak z Politechniki l¹skiej w Gliwicach akcentowali kwestie planowania opartego na rozwoju przestrzeni publicznych miasta, przytaczaj¹c przyk³ady rozmaitych
warsztatów planistycznych i ich mo¿liwych zastosowañ w przypadku Gdañska. Z kolei prof. S³awomir Gzell z Politechniki
Warszawskiej zwraca³ uwagê na zmieniaj¹c¹ siê filozofiê planowania urbanistycznego i roli wielkoskalarnych przedsiêwziêæ
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Wyk³ad prof. Rudolfa Schaefera, dziekana Wydzia³u Architektury
Technische Universitaet Berlin

urbanistycznych we wspó³czesnych procesach rozwoju miast.
Akcentowano tak¿e  w wypowiedziach prof. Dennisa Frenchmana z MIT oraz prof. Niny Juzwy i dr. Krzysztofa Gasid³y
z Politechniki l¹skiej  kwestie dziedzictwa architektonicznego XIX-wiecznych za³o¿eñ przemys³owych i mo¿liwoci wykorzystania jego zasobów przy podejmowaniu programów przekszta³ceñ terenów takich jak Stoczni Gdañskiej.
W trakcie konferencji dyskutowano tak¿e o zagadnieniach
realizacyjnych. Szereg wypowiedzi i prezentacji dotyczy³ podobnej skali projektów, realizowanych w ró¿nych czêciach
Europy  w Rotterdamie, Hamburgu, Helsinkach, Malmoe
czy Goeteborgu. Analiza sposobu planowania, programowania i realizacji tych przedsiêwziêæ pozwoli³a na okrelenie wniosków dla Gdañska. W szczególnoci dotyczy³y one takich spraw,
jak:
 wspólne podejmowanie przedsiêwziêæ przez sektor publiczny i prywatny;
 relacjie pomiêdzy wizj¹ urbanistyczn¹, planem zagospodarowania przestrzennego a zagadnieniami realizacyjnymi;
 akcentowanie elementów wyj¹tkowych w projekcie  kom-

pleksu Placu Solidarnoci oraz dziedzictwa Stoczni Cesarskiej;
 koniecznoæ przygotowania kompleksowej strategii dzia³ania, nieograniczaj¹cej siê jedynie do spraw projektowych czy
realizacyjnych.
Konferencja pozwoli³a na rzeteln¹ dyskusjê merytoryczn¹,
dotycz¹c¹ kwestii planowania rozwoju terenów postoczniowych
w Gdañsku. Na uznanie zas³uguje tak¿e podjêcie  rzadkiej w
warunkach polskich  wspólnej organizacji przedsiê- wziêcia
przez w³adze miasta, w³aciciela terenów oraz rodowiska profesjonalne. Pozwala to mieæ nadziejê na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê zainteresowanych partnerów, czego efektem staæ siê mo¿e
szybka realizacja samego projektu.
Podsumowaniem konferencji stanie siê bêd¹ca w przygotowaniu publikacja, zawieraj¹ca zarówno wypowiedzi jej uczestników, jak i wnioski p³yn¹ce z dyskusji.
Piotr Lorens
Wydzia³ Architektury
(fot. A. B. Bohdziewicz)

Wycieczka uczestników Konferencji
na tereny postoczniowe w Gdañsku

Rozwa¿ania o to¿samoci

Motto
Zagêszcza siê przestrzeñ w wiecie zurbanizo- wanym.
Potykamy siê o budynki.

Z

agêszcza siê przestrzeñ w wiecie zurbanizowanym. ¯y
wio³ budowlany. Potykamy siê o budynki. Place budowlane jak grzyby po deszczu rosn¹ w wolnych punktach na mapie
wnêtrza miast! Kolorowe kubatury  na tle szarego polskiego
nieba. Zjawisko to równoczenie wszêdzie daje znaæ o sobie,
jest wynikiem fali dogêszczeniowej.
Dogêszczanie widaæ nie rozwija siê czêsto w zgodzie z jakimkolwiek za³o¿eniem planistycznym. Nie ma wiele wspólnego z szacunkiem dla proporcji ulic, ich szerokoci, stosunków s³oneczno-powietrznych  danych
kwarta³ów, elementów koduj¹cych dawne
proporcje w blokach, ci¹gach, pierzejach.
Dekada kolorowych  widocznych budynków. Nie licz¹ siê zastana kolorystyka ani
lokalne tradycje karty kolorów, zapach klimat, cieñ i cisza. Efekty  to obiekty du¿e,
szybko i sprawnie wbudowane, emocjonalnie obce dla miejsca, w którym wyros³y.
str. 9
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Góruj¹c kubatur¹, nie urzekaj¹ widza (i u¿ytkownika) urod¹,
ani u¿ytkownika komfortem.
Obce przeszczepy cytatów zunifikowanej architektury, wzbogacone ambicjami lokalnych twórców wyrzekaj¹ siê w³asnej
indywidualnoci, bo nie jest ona potrzebna w wycigu z konkurencj¹.
I co widzimy? ...
Przybywa domów, niekiedy lni¹cych i bardzo bogatych.
Coraz wiêcej samochodów, lepiej ubranych ludzi.
Towarzyszy temu jednak bylejakoæ, tymczasowoæ, brak
konsekwencji i zasad tworzenia jednoci estetycznej. Doznanie
chaosu, nieporz¹dku, braku harmonii i proporcji.
Wiêkszoæ pojedynczych nowych domów
naznaczona jest nowoczesnoci¹, niekiedy
bogactwem  lecz ich cech¹ charakterystyczn¹ pozostaje nijakoæ.
Mog³yby staæ gdziekolwiek i gdziekolwiek
nie znaczy³yby nic. To nic, to równie¿ obcoæ. S¹ one przewa¿nie ca³kowicie wyrwane z kontekstu. Wiem, wiem dobrze, ¿e strzeliste kloce lub rury, tak wysokie, i¿ nie widaæ

ich koñca, naznaczaj¹ moje miasto znowu brakiem to¿samoci.
Nie wi¹¿¹ siê z czymkolwiek, oprócz istniej¹cych zapewne
cis³ych relacji, które sprowadzaj¹ siê do
forsy wyciskanej z metra kwadratowego
powierzchni.
Przerost formy kubaturowej i
niedosyt koñcowego efektu
plastycznego
Nawigacja w zagêszczonym miecie
jest utrudniona. Zacieraj¹ siê dawne punkty odniesienia, nie tworzy w zamian nowych. Przestaje byæ czytelny rysunek sylwety, punkty namiarowe... Elementy dominant trac¹ nierzadko znaczenie wobec
nowych elementów wybudowanych konkurencyjnie.
Jest oczywiste, ¿e miasto i jego czêci
sk³adowe ulegaj¹ zmianom, ¿yj¹, niszcz¹ siê i musz¹ byæ dostosowywane do metabolizmu ich u¿ytkownika. Nowe, nowe,
unowoczenione  te s³owa wyzwalaj¹ oczekiwania zmian na
lepsze. Niekoniecznie na wiêksze, czy bardziej kolorowe! Tu
nastêpuje klasyczny konflikt ambicji jednostkowych
wybijaj¹cych siê ponad standard sensownej skromnoci i oczekiwañ odbiorcy.
Ambicje jednostkowe dotycz¹ inwestora, bo dysponuje pieniêdzmi i terenem, ale tak¿e i projektanta. Odniesieñ, poza odniesieniem do ceny gruntu, nie
ma. Wiêc zaczyna siê uk³ad kr¹¿enia w danym momencie, aby zbudowaæ NOWE  DU¯E  ZMUTOWANE KUBATURY, gdzie siê tylko da.
Nie ma widocznych odniesieñ do planu. Planu
uaktualnianego nie ma, nie ma spo³ecznego wgl¹du.
Inwestor wobec spo³ecznoci jest wiêc bezkarny. Nie
pyta nikogo o spo³eczn¹ ocenê! Nie jest ona w ogóle brana pod uwagê. Dryfujemy do kolejnej dekady
architektury rzucaj¹cej siê w oczy, ale w sposób negatywny.
Masa muru to nie masa argumentów za. Automatów projektuj¹cych nie ma. Problemy rosn¹ wraz
z nasyceniem wnêtrza kolejnymi obiektami. Coraz
wiêkszej kultury wymaga uzupe³nienie tkanki miejskiej.
Ocenianie to nie krytykowanie
Skojarzenie wywo³ane nowymi proporcjami jest prób¹ opisu wra¿eñ nasuwaj¹cych siê otaczaj¹cym artefaktem budowlano-architektonicznym.
Wszystko jest stawiane jakby przez kogo innego ni¿ przez
gospodarzy zwi¹zanych z tym miejscem. Gospodarzy, którzy
nadaliby budowaniu w³aciwy rytm. A mo¿e takich gospodarzy
nie ma? Miasto to nie beton, kamieñ, szk³o.
Miasto to ludzie. Ci, którzy troszcz¹ siê o
jego czystoæ, ¿yczliwoæ, funkcjonalnoæ.
Zwyk³y rytm tocz¹cych siê powszednich
zdarzeñ. To nie jest dobra sytuacja do skupionego i przenikliwego ogl¹du tego, co
nas otacza. Niekiedy wracamy z daleka, po
kilku dniach, tygodniach. Wtedy widzimy
wiêcej.
Próby uzdrowienia, to miêdzy innymi
uznanie nadrzêdnych wartoci  miejsca
krajobrazu, niepowtarzalnoæ klimatu wnêtrza miasta  skali.

Wypracowanie szacunku dla generalnie uznawanej wartoci
krajobrazu, nadrzêdnej koncepcji jednorodnoci przestrzennej.
Dlaczego jest tak, ¿e mimo ogromnego wysi³ku i nak³adów finansowych ca³y
czas mam poczucie ci¹g³ego kancerowania mojego miasta? Przyczyna tkwi chyba w nas. W nas wszystkich. W preferencjach, d¹¿eniach. Ale g³ównie w wiadomoci tych, co podejmuj¹ w naszym imieniu decyzje. Tych, co wyzwalaj¹.
Paradoksalnie, architektura i polityka
s¹ podobnie zagro¿one z jednej strony
przez koniecznoæ uczestniczenia w spektaklu, widowiskowoæ szybkiego odczytywania obrazu przedstawianego publicznoci, niematerialnoæ rodków przekazu,
a z drugiej  przez odsuniêcie od sfery ekonomicznej, od decyzji dotycz¹cych planów oraz strategii produkcyjnych i gospodarczych, a tak¿e od mo¿liwoci wp³ywania na rodki ekonomiczne niezbêdne do w³aciwego odegrania ról polityka i architekta.
W Polsce mamy okres docierania, gdy trzeba
nauczyæ siê poruszaæ w skali cen, jakoci przedsiêwziêæ, wartociowania kategorii budynku. To wymaga czasu. Jeli klient bêdzie móg³ przyjæ do architekta i razem z nim okreliæ wymogi funkcjonalne i techniczne oraz kategoriê finansow¹ realizacji,
wtedy nie bêdzie ¿adnych dramatów. Architektura
zbli¿y siê oczywicie do pojêcia produktu. To w³anie sprawia przykroæ architektom, czêsto bowiem
nie chc¹ siê z tym pogodziæ. Ca³y problem polega
na tym, ¿e trzeba siê zastanawiaæ, czy nasz zawód
jest rzemios³em czy sztuk¹. Ja jestem przekonana,
¿e rzemios³em.
Nie ma jednak powodu, ¿eby zanik³a wartoæ artystyczna czy kulturowa, któr¹ tworzymy dziêki naszej pracy. To jedynie kwestia naszej inwencji. Klient
nie mo¿e sobie pozwoliæ na niewiadome powiêcanie swoich pieniêdzy po to, aby dostosowaæ siê
do wiatowych pr¹dów estetycznych. To architekt
musi wejrzeæ w duszê tego, dla kogo pracuje, i skrycie, nic nikomu nie mówi¹c, sprawiæ, aby budynek sta³ siê oryginalny i nawi¹zywa³ do tego, co w umyle architekta powsta³o
jako jego koncepcja.
Najlepiej by³oby, gdyby architekt nie musia³ zastawiaæ pu³apek na klienta, lecz móg³ siê z nim porozumieæ na jednej
p³aszczynie kulturowej.
Krajobraz miasta jest tworzywem i dobrem architektonicznym  nie mo¿e byæ lekcewa¿ony, wymaga szacunku.
Dyktatura inwestora nie mo¿e byæ lini¹
wyznaczaj¹c¹ sposób patrzenia na teren w
miecie pod k¹tem ceny 1 m2 terenu.
Nowoczesnoæ i awangarda ma odwa¿nie dostosowaæ w³asne mo¿liwoci technologiczne i ambicje dominacji do odniesieñ
istniej¹cych.
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