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^Jzllzbon oiotjny 
Bez ciebie nie byłabym sobą. Kiedy zjawiłaś się w domu, 

byłaś taka nie nasza. Często przyglądałam ci się z ukrycia - w 
kadrze oczu utrwalona szarość pochmurnego nieba, secesyj
na giętkość' zamknięta w smukłym ciele, wyraziście sklepiona 
wysokość', policzków. Dopiero teraz, po latach, wiem, że kiedyś 
na pewno byłaś modelką dla Modiglianiego. 

Słucham twoich opowieści, które płyną do mnie z iimego 
kraju kaskadą słów. Powtarzasz: nie rozumiem, przecież lo jest 
nielogiczne. A ja nic czuje się na siłach tłumaczyć1 absurdalno
ści świata i ludzkich postępków. 

Splatasz dwa języki w gruby warkocz znaczeń. Zyskałaś 
nową ojczyznę, nie wyrzekłaś sic; starej. Obie są dla ciebie ła
skawe. Zawsze chłonęłaś' życie, ciekawa wszystkiego, zmienia
łaś ludzi i miejsca, pełna wiary w swą szczęśliwą gwiazdę. W 
tym leż byłaś nic nasza. 

Poruszasz się swobodnie- w królestwie liczb, do którego ja 
nie mam dostępu. Z łatwością i zręcznością prestidigitatora 
odkrywasz ich znaczenia, łamiesz kody. jak wytrawny żongler 
zamieniasz miejscami. A one przemawiają do ciebie w tajem
nym języku, zdradzają swe sekrety, opisują nieznane lądy, tłu
maczą dalekie światy. Nie rozumiem tego obrządku, liczby były 
dla mnie zawsze- pustymi znakami - traktuję je po macosze
mu, więc i one mnie ignorują. Dlatego nie uczestniczę w mi
sterium - skazana na samotność'. 

Oddzielona ode mnie swymi marzeniami, jak tysiącem ki
lometrów - jednak jesteś moją siostrą. 
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Pierwszy pośród równych 

PIERWSZY POŚRÓD RÓWNYCH 
28 kwietnia w tajnym głosowaniu, w I I turze wyborów, 

Senat PO wybrał na stanowisko rektora w kadencji 1999-
2002 profesora Piotra Wacha, który obejmie swój urząd 1 
września. Po ogłoszeniu wyników rektor-elekt podziękował 
wyborcom i zobowiązał się dobrać odpowiednich współpra
cowników do realizacji swych celów. Wyznał, że kampania i 
sam przebieg wyborów, były dlań pouczające; z uwagą wy
słuchał wszystkiego, co mieli do zaproponowania jego kontr
kandydaci. Zastanawiał się także nad systemem wyłaniania 
kandydatów na rektora, nad tym, czy można by go uczynić 
mniej stresującym i emocjonalnym. Być może wyjściem by
łoby tworzenie tzw. długiej listy, potem krótkiej, która zawie
rałaby nazwiska osób predestynowanych do pełnienia tej god
ności. Obiecał postarać się o zwiększenie akceptacji u senato
rów, którzy nań nie głosowali, a także wprowadzić bardziej ko
legialne zarządzanie, niż miało to miejsce, gdy był rektorem. 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski, lat 58. Studia: 
budownictwo Pol. Gdańska (1964), dr n.t. Pol. Gdańska 
(1972), dr hab. n.t. Pol. Gdańska (1978), prof. WSI w Opolu 
(1989).Pełnił m.in., funkcje prorektora ds. nauki WSI (1981-
1984), dziekana WB (1987-1990, 1990-1993), kierownika 
Katedry Mechaniki Budowli (od 1981). Był stażystą w Phi-
lipp Holzmann - Technisches Buro, stypendystą rządu USA 
w Georgtown University i w University of California oraz 
rządu RFN (DAAD), rządu Japonii (w Building Research In-
stitut w Tsukuba), stypendystą Unii Europejskiej w Universi-
ty of Aalborg (Dania). Autor 12 książek, 60 artykułów i ko
munikatów naukowych, 45 ekspertyz, 35 projektów architek-
toniczno-budowlanych. Obecnie członek Sekcji Mechaniki 
Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Pol
skiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o/ 
Opole, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budow
nictwa. Wypromował 3 doktorów, recenzował rozprawy pro
fesorskie, habilitacyjne i doktorskie. 

Program 
1. Politechnika Opolska - stan obecny, ustalenie pla

nów działania na najbliższą przyszłość 
Politechnika Opolska jest średnią uczelnią techniczną w 

kraju, uczelnią pragnącą szanować tradycje akademickie, 
mającą ambicję pomnażania dorobku w zakresie kształcenia 
inteligencji technicznej i w zakresie badań naukowych. W 
ważnej chwili zmiany kadencji władz uczelni, w chwili for
mułowania programów działania przez kandydatów, uważam, 
że nasza społeczność akademicka jest zobowiązana do: 

• dokładnego zbadania kondycji uczelni, diagnozy jej sil
nych, a szczególnie słabych stron; 

• zbadania otoczenia społecznego, gospodarczego i poli
tycznego szkolnictwa wyższego, zmieniającego się szyb
ko w procesie transformacji; 

• sformułowania ogólnych i szczegółowych wniosków 
oraz podjęcia na ich podstawie działań, prowadzących 
do lepszego spełnienia misji społecznej i podnoszenia 
rangi uczelni. 

Rektor prof. Józef S. Suchy , oprócz gratulacji i ży
czeń, podziękował elektowi za deklarację kontynuowania 
działań Senatu, związanych z decentralizacją uczelni. Pod
kreślił, że były to przedsięwzięcia trudne i ryzykowne, 
ale można je zapisać po stronie sukcesów. W tej chwili 
politechnika ma dobrą pozycję, więc należy dbać o jej 
dalszy pomyślny rozwój. Ze swej strony, jako prezes Fo
rum Akademicko-Gospodarczego Śląska Opolskiego wy
raził chęć pomocy w konstruowaniu strategii naukowej 
i edukacyjnej, a także w budowaniu parku technologicz
nego. 

Przedstawiamy Czytelnikom (w porządku alfabetycznym) 
sylwetki kandydatów na stanowisko rektora Politechniki Opol
skiej oraz ich programy wyborcze. 

md 

Fot. S. Dubiel 

Koncepcję nowego stylu zarządzania uczelni zawiera ha
sło: lepiej, sprawniej i mądrzej. Jego uzasadnienie jest na
stępujące. Zadania sformułowane powyżej należy rozwiązać 
na spotkaniach w poszczególnych jednostkach naukowo-dy
daktycznych (wydziałach, instytutach) w ciągu trzech pierw
szych miesięcy urzędowania nowego rektora. Wspólne opra
cowanie szczegółowego programu działania oznacza lepiej, 
lepsze zrozumienie wspólnego programu oznacza sprawniej-
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sze zarządzanie, mądrzej oznacza korzystanie z mądrości 
społeczności akademickiej. 

2. Sprawy kadrowe 

Chciałbym podkreślić, że doceniam pracę pracowników: 
administracji, kwestury, biblioteki i pracowników technicz
nych. Uważam, że posiadają wysokie kwalifikacje i są głębo
ko zaangażowani w sprawy dobrego rozwoju uczelni. Wie
rzę, że oczekują od nowego rektora uszanowania ich pracy i 
dbanie o poprawienie uposażenia. 

Pragnę, aby nauczyciele akademicy cechowali się twórczym 
niepokojem, gdyż stagnacja na uczelni nie może mieć miej
sca. Dołożę starań, aby system wynagrodzeń nauczycieli 
akademickich miał charakter motywacyjny. Powinno się opła
cać dążenie do uzyskiwania tytułu naukowego profesora i stop
ni naukowych dr. hab. oraz doktora. Niech każdy nauczyciel 
akademicki dąży do "pomnożenia talentów", tak by żaden 
nimi obdarowany "ich nie zakopał". 

3. Działalność dydaktyczna 
i baza materialna uczelni 

Działalność dydaktyczna, główny rodzaj działalności każ
dej uczelni, wiąże się dzisiaj z dużymi napięciami. Znaczny 
wzrost liczby studentów i nie zmieniające się z roku na rok 
nakłady na kształcenie, ograniczoność bazy materialnej (lo
kale, aparatura) określają ramy tych napięć: 

Postuluję następujące drogi wyjścia z trudnej sytuacji: 
• racjonalizację programów i siatek dydaktycznych, od

chodzenie od nadmiernej specjalizacji, 
• racjonalizację liczebności grup studenckich, 
• dbanie o uposażenie pracowników, 
• priorytet inwestycji i prac remontowych, służących dy

daktyce; o kolejności prac remontowych powinna decy
dować "ostrość zagadnienia" (np. przeciekanie dachów, 
bezpieczeństwo ludzi i sprzętu), 

• poszukiwanie pozabudżetowych środków finansowych, 
wspierających dydaktykę. 

Podniesienie rangi pracy dydaktycznej wymaga: 
• aktywnego wprowadzenia nowych kierunków i specjal

ności interdyscyplinarnych, 
• wspólnych inicjatyw edukacyjnych z renomowanymi 

uczelniami (np. studiów doktoranckich, specjalistycz
nych wykładów), 

• uruchomienie studiów w języku obcym (np. wykłady 
monograficzne mogą być prowadzone w dwóch języ
kach). 

4. Działalność naukowa i techniczna 
Rozwój badań naukowych wymaga dużego wysiłku. Moż

na tego dokonać następującą aktywnością: 

Prof. dr hab. inż. Jan Kubik, 58 lat. Studia: Politechnika 
Śląska, Gliwice (1960-1966), dr inż. Pol. Śląska (1970), dr 
hab. Pol. Krakowska (1976). W latach 1965-68 odbył ekster
nistycznie uzupełniające studia matematyczne na UJ. W 1988 
otrzymał tytuł prof., w 1991 prof. zwyczajnego, od 1992 rów
nież prof. w Pol. Śląskiej. Jest autorem kilku monografii i 
ponad 100 publikacji z termodynamiki i reologii konstrukcji 

• pozyskiwaniem grantów krajowych i zagranicznych 
(KBN, V Program Ramowy UE), 

• rozwojem współpracy z jednostkami gospodarczymi 
(przemysł krajowy i zagraniczny), 

• dbaniem o dopływ aparatury naukowej dla najlepszych 
zespołów naukowych, 

• aktywnym uczestnictwem pracowników uczelni w pra
cach krajowych i zagranicznych organów zajmujących 
się organizacją badań naukowych (np. w pracach KBN). 

5. Współpraca uczelni z władzami 
samorządowymi i gospodarczymi regionu 
oraz z Uniwersytetem Opolskim 

Taką dobrą współpracę uznaję za priorytet. Formy współ
pracy należy wspólnie opracować. 

6. Języki obce i promocja 
współpracy międzynarodowej 
Uważam, że należy dążyć do: 
• podniesienia umiejętności poznania języków obcych 

przez studentów, ale także i pracowników uczelni, 
• promocji współpracy międzynarodowej w różnych for

mach: 
a) pozyskaniem stypendiów zagranicznych, 
b) zapraszaniem wybitnych naukowców zagranicznych, 
c) udziałem w programach międzynarodowych. 

7. Studenci 

Społeczność studencka, nadająca każdej uczelni sens ist
nienia, powinna być w nierozerwalny sposób włączona w jej 
życie na podstawie zasady partnerstwa. Zdaję sobie sprawę 
z wielu trudności życia studenckiego, t j . : z kłopotów mate
rialnych, niskich stypendiów, drogich domów akademickich, 
ciasnoty na zajęciach, czasem długich kolejek w dziekana
tach. Uważam, że wiele z tych zagadnień można wspólnie 
rozwiązać. To jedno z najpilniejszych zadań najbliższej przy
szłości. Dlatego zamierzam życzliwie wspierać i pomagać sa
morządowi studenckiemu i innym organizacjom studenckim w 
ich działalności dla dobra studentów, uczelni i regionu. 

8. Misja Uczelni 
Chciałbym podkreślić, że państwowa uczelnia nie jest zwy

kłą szkołą i nie jest przedsiębiorstwem, rozliczanym wyłącz
nie z zysku i efektywności finansowej - jest za to instytucją 
wyższej użyteczności społecznej, instytucją o wielu ce
chach, składających się na jej misję społeczną. Politechni
ka Opolska wraz z Uniwersytetem Opolskim stanowi zaple
cze intelektualne Opola. Niech obie uczelnie będą dumą 
mieszkańców Opolszczyzny i niech cieszą się ich prestiżem. 

prof. Tadeusz Chmielewski 

inżynierskich. Wypromował 8 doktorów, wśród nich kilku jest 
po habilitacji. W 1980 i 1981 był stypendystą Fundacji Hum
boldta na Uniwersytecie Ruhr w Bochum. Członek honoro
wy Slovenska Spolećnost pre Mechaniky pri Slovenskoj Aka
demie Ved. w Bratysławie, członek Komisji Inżynierii Lądo
wej i Wodnej PAN, przewodniczący Komisji Inżynierii Bu
dowlanej o/PAN Katowice, członek GAMM, członek Euro-
mech - European Mechanics Society. 
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Z prac Senatu 

Fot. S. Dubiel 

Program rozwoju uczelni w latach 1999-2002 

I. Stan wyjściowy 

Jesteśmy małą uczelnią, mającą w zasadzie trzy klasyczne 
wydziały o słabej bazie laboratoryjnej, na której kształci się 
około 7 tys. studentów. Do tego dochodzi Instytut Matematy
k i , Fizyki i Chemii, Instytut Zarządzania, Wydział Wychowa
nia Fizycznego i Fizjoterapii. 

Byliśmy do 1996 r. szkołą zawodową, kształcącą inżynie
rów na rzecz przemysłu, a staliśmy się politechniką, czyli 
techniczną uczelnią uniwersytecką, na której, m.in., obowią
zuje zasada jedności nauki i nauczania, oznaczająca, że wy
kładowcy mają obowiązek prowadzenia badań naukowych. 

Nie studiują u nas najlepsi absolwenci opolskich szkół śred
nich. 

Na naukę wydaje się w Polsce 0,5% PKB, czyli ok. 7 razy 
mniej niż w Niemczech. 

Fakty te tworzą stan wyjściowy uczelni w nowej kadencji. 

II. Cele 
1. Istnieje duża zgodność środowiska, deklarowana przynaj

mniej słownie, co do uzyskania w okresie 1-2 kadencji pełni 
praw akademickich, czyli praw habilitowania. Trzeba jednak 
przypomnieć, że prawa te posiada zespół ok. 15-20 mobilnych 
profesorów, który po 20 latach musi być odnowiony. Oznacza 

to, iż przeciętnie co roku przybędzie nowy profesor. Jeżeli 
uwzględnić, że jeden na siedmiu do dziesięciu doktorów jest w 
stanie sprostać wymogom habilitacji, to trzeba się liczyć z 5-7 
obronami prac doktorskich rocznie na każdym wydziale. Te 
wymagania można łagodzić importem, ale tylko jako uzupeł
nienie naszej pracy nad rozwojem własnej kadry. 

Koło się zamyka, chcąc być uczelnią akademicką, trzeba 
kształcić, oprócz typowych specjalności, grupę zdecydowa
nie lepiej przygotowanych do pracy naukowej absolwentów. 
Pomysł rozwiązania tego zadania polega na powołaniu kie
runku podstawowe problemy techniki, na którym, po dobrym 
przygotowaniu podstawowym z matematyki i fizyki, specjali
zowano by w mechanice stosowanej, elektrotechnice teore
tycznej, inżynierii materiałów budowlanych, komputerowej 
analizie konstrukcji. Ten ostatni program próbuję realizować 
obecnie na Wydziale Budownictwa, a jest realizowany z do
brym skutkiem na Pol. Śląskiej. 

To byłby pierwszy cel działania, nastawiony na pogłębia
nie więzi nauki z nauczaniem i wdrażaniem wyników nauko
wych w technice. Trudno oczekiwać natychmiastowej akcep
tacji tego punktu programu w naszej społeczności, gdyż wy
maga on dużego wysiłku pracowników. Ale trzeba się zdecy
dować: albo wygoda, albo uczelnia akademicka. 

2. Kontynuacja studiów doktoranckich na każdym wydzia
le, m.in., przyjmowanie do pracy asystentów tylko poprzez 
studia doktoranckie, tak aby w 3-4 lata po studiach uzyskali 
tytuł doktora. 

3. Działanie na rzecz utworzenia tzw. parku innowacyj-
no-technologicznego, t j . znalezienie f i rm, zapewniających 
transfer technologii i wyników naukowych u nas powsta
łych na rzecz przemysłu, rozwój laboratoriów. 

4. Współpraca z Uniwersytetem Opolskim w zakresie nauk 
podstawowych, tj . prowadzenie wspólnych studiów, np. z za
stosowań matematyki, fizyki ciała stałego, elektrodynamiki, 
technologii chemicznej, skoordynowane zakupy aparatury i 
czasopism naukowych. 

5. Robocza współpraca z uczelniami TU Brno, CTU Praha, 
STU Bratislava, Uni Żilina, VSB Ostrava, TU Dresden, TU 
Cottbus. Wspólne wystąpienia o międzynarodowe granty. 

6. Działanie na rzecz badań interdyscyplinarnych, do cze
go małe uczelnie mają dobre warunki. 

7. Współdziałanie z organizacjami studenckimi, jako bar
dzo istotnym, wręcz podstawowym elementem społeczności 
akademickiej. Stanowimy wspólnotę, w której wykładowcy 
powinni być przewodnikami w procesie kształcenia wyobraź
ni i zdobywania wiedzy. 

8. Decentralizacja zarządzania i finansowania badań. 
9. Granty z KBN, ale poparte wstępnymi osiągnięciami 

naukowymi. 
Program uczelni powinien by zaakceptowany przez całą 

społeczność akademicką, poczynając od studentów po rekto
ra, a po zakończeniu kadencji należy złożyć publiczne spra
wozdanie z jego realizacji. 

prof. Jan Kubik 
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Prof. dr hab. inż. Piotr Wach, 55 lat. Studia: Politechnika 
Śląska, Wydział Elektryczny (1968), dr nauk technicznych 
AGH (1974), dr hab. nauk techn. AGH (1983), tytuł profeso
ra nauk techn. Politechnika Opolska (1998). Pracował jako 
asystent na Politechnice Śląskiej i na Uniwersytecie Śląskim, 
potem w WSI w Opolu jako adiunkt, z opolską uczelnią zwią
zał się na stałe od 1975 r. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu 
Elektrotechniki (1984-1990), a także rektora WSI (1990-
1996). Jest członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso
wanej, Komisji Elektroniki o/Katowice PAN, Steering Com-
mittee programu PHARE „Cooperation in higher education" 
(1998). W latach 1980-1981 przebywał jako stypendysta rzą
du holenderskiego w TU Delft. Autor 3 monografii, 2 ksią
żek, 92 artykułów naukowych, 10 patentów, 43 ekspertyz i 
prac przemysłowych naukowo-badawczych. Wypromował 2 
doktorów, recenzował rozprawy habilitacyjne i doktorskie. 

Program 

Prof. P. Wach jako hasło wyborcze zaproponował: roz
wój, przygotowanie do wejścia w X X I wiek oraz przygo
towanie na rosnącą konkurencję. Zwrócił uwagę na pro
blemy, które staną w najbliższych latach przed uczelnią, a 
mianowicie na sytuację, gdy więcej przygotuje się miejsc 
na studiach niż absolwentów ukończy szkoły średnie. Sta
nie się tak za sprawą uczelni prywatnych, które będą dla 
politechniki konkurencją. Podkreślił chęć kontynuowania 

Fot. S. Dubiel 

dotychczasowych działań kierownictwa uczelni, jednak" z 
innym rozłożeniem akcentów". 

Zadeklarował pogłębianie decentralizacji zarządzania 
uczelnią, konsekwentną reformę dydaktyki, związaną z uela
stycznieniem studiów oraz wprowadzeniem systemu kredyto
wego. Podkreślił również ważkość jakości kształcenia, gdyż 
wkrótce rozpocznie działalność akademicką komisja akredy
tacyjna, która dokona oceny jakości studiów, a owa ocena 
może być powiązana z finansowaniem uczelni. Politechnika 
Opolska dysponuje szeroką ofertą kształcenia, jednak z tego 
powodu nie ma żadnych „nadwyżek kadrowych" dla danych 
kierunków studiów. Trzeba jeszcze sporo zrobić, by popra
wić jakość obsługi studentów, należy przygotować się na po
szerzanie oferty edukacyjnej, zgodnie z oczekiwaniami matu
rzystów, a także dołożyć wszelkich starań, aby poszczególne 
kierunki otrzymały kategorię B w klasyfikacji KBN. 

Kolejny priorytet to zwiększenie aktywności naukowej 
poprzez system rozliczeń oraz nagród. Prestiżową sprawą 
jest także składanie wniosków do KBN i pozyskiwanie 
grantów, choć tej sprawy w żaden sposób nie da się roz
wiązać nakazami. 

Istotą sprawnego funkcjonowania uczelni jest odpowied
nie zarządzanie finansami, dlatego prof. P. Wach wystąpił 
z propozycją utworzenia stanowiska trzeciego prorektora 
(np. ds. ogólnych, ds. rozwoju), który za jego kadencji 
zajmowałby się przede wszystkim sprawami finansowymi 
(28.04.br. Senat podjął uchwałę w tej sprawie i zaakcep
tował poprawkę do Statutu PO, uchwalającą powołanie 3. 
prorektora - przyp. red.). 

Sprawą, która pojawi się wraz z nową ustawą o szkolnic
twie wyższym będzie odpłatność za studia. Prawdopodobnie 
uczelnie zostaną w tej materii obdarzone pewną marginalną 
swobodą, jednak pobieranie opłat będzie miało wpływ na bi
lansowanie finansów, dlatego muszą one być pod skrupulatną 
kontrolą. 

Wiele kontrowersji wzbudzi wspomniana już ustawa, praw
dopodobnie będzie ona dotykała sprawy profesury, a w szcze
gólności tzw. I I etatów. Znajdą się w niej ustępy dotyczące 
kategoryzacji uczelni, akredytacji kierunków studiów, jak 
również elastycznego systemu płac. Uczelnia musi być do
brze przygotowana do wprowadzenia jej w życie. 

Swym wyborcom prof. P. Wach obiecał umacnianie więzi 
z regionem, do czego wykorzysta doświadczenie swych po
przedników, a także dobór odpowiedniego zespołu współpra
cowników, rozwiązującego problemy na bieżąco. 

Ważną dziedziną, którą uznał za priorytetową w swych 
działaniach, będzie rozwijanie współpracy międzynarodowej, 
promocję politechniki i profesorów. Nie bez znaczenia jest 
także udział w V Programie Ramowym, na razie szanse, ja
kie on ze sobą niesie, nie zostały wykorzystane, ale trzeba 
wyraźnie powiedzieć, że nie da się tego załatwić systemem 
nakazowym; tym bardziej przy postępującej decentralizacji 
uczelni. Jednak można prowadzić na szeroką skalę informa
cję, a także współpracować z uznanymi dużymi ośrodkami. 

[Opracowanie tekstu na podstawie mowy wygłoszonej przez 
Kandydata podczas prezentacji w auli WB 21 kwietnia br. 

M. Drzyzga] 
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• 22.04. w auli WB rektor powitał uczestników dwudniowe
go spotkania studenckich kół naukowych z Politechniki Opol
skiej i Politechniki Białostockiej. Organizatorem i gospoda
rzem było KN Biodom. Więcej na ten temat na str. 17. 

W tym samym dniu rektor spotkał się z wójtem Dąbrowy 
Niemodlińskiej - tematem rozmów był park technologiczny 
oraz możliwość akcesu gminy do tego przedsięwzięcia. 

• 29.04. w Krakowie rektor brał udział w zwołanym na ten 
dzień, walnym zebraniu członków Odlewniczej Izby Gospo
darczej, na którym dokonano wyboru prezesa na 4-letnią ka
dencję. 

• 3.05. z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wo
jewoda Adam Pęzioł wraz z marszałkiem Stanisławem Jało
wieckim i przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskie
go dr. Norbertem Krajczym zaprosili rektora na uroczysto
ści, które odbyły się na zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 

• 5.05. w Krakowie prof. J. S. Suchy uczestniczył w spo
tkaniu zarządu STOP. 

• 6.05. prof. J. S. Suchy uczestniczył w spotkaniu z delega
cją władz rektorskich uniwersytetów w Strasburgu, na któ
rym omawiano możliwości współpracy. Organizatorem była 
Regionalna Konferencja Rektorów pod przewodnictwem rek
tora UŚ prof. Tadeusza Sławka. 

• 11.05. rektor wyjechał do Metalodlewu w Krakowie, by 
wziąć udział w pracach kapituły ( przewodniczący), przyzna
jącej odznaczenia zasłużonym pracownikom zakładu z okazji 
jego pięciolecia. 

• Od 12.05. do 13.05. prof. J. S. Suchy prowadził wykłady 
dla studentów w Brnie. 

• 14.05. w sali Senatu PO miało miejsce podpisanie umowy 
pomiędzy naszą uczelnią a bankiem PKO SA. Bank PKO S. A. 
reprezentowała prezes zarządu tego banku Maria Wiśniewska. 

20.05. rektor otworzył targi Innowacyjność i transfer techno
logii, których organizatorem była nasza uczelnia. 

md 

3SŁ 

Zaproszenie do składania wniosków o umieszczenie na lisie 
ekspertów, oceniających propozycje, dotyczące szczegółowych 

programów 5 Ramowego Programu Unii Europejskiej 

W końcu ub. roku Komisja Europejska ogłosiła zaprosze
nie do składania wniosków (cali for applications) przez oso
by zainteresowane udziałem w pracach ekspertów oceniają
cych projekty, składane do programów szczegółowych 5PR. 
Pełny tekst zaproszenia wraz ze wskazówkami i formularzem 
wniosku ( w dwóch wersjach) znajduje się pod adresem http:/ 
/www. cordis. lu/expert-candidature/ 

Ze względu na fakt, że formularz, wymagany obecnie 
przez Komisję Europejską, jest znacznie obszerniejszy niż 
stosowany poprzednio - osoby, które zgłosiły do Komitetu 
Badań Naukowych chęć udziału w ocenie projektów 5PR, są 
proszone o indywidualne zgłoszenie swej kandydatury bez
pośrednio do Komisji Europejskiej. Należy podkreślić, iż 
chodzi tu o zgłoszenie indywidualne, a nie skierowane przez 
instytucję. 

Wnioski złożone przed 1 lutego 1999 będą uwzględnione 
przy tworzeniu grup ekspertów, oceniających projekty, które 
wpłyną w odpowiedzi na pierwsze cali for proposals w każdym 

programie szczegółowym, natomiast wnioski złożone po tym 
terminie będą uwzględniane w następnych cali for proposals. 

Według uzyskanej informacji i procedury, stosowanej przez 
KE, osoby, które z naszej uczelni nie wysłały jeszcze aktual
nych zgłoszeń, proszone są o powtórzenie formularza w no
wym brzmieniu i o przesłanie go pod wskazany przez Komi
sję adres, w zależności od-formy wysyłki. 

JF 

Nabór na studia doktoranckie 

Politechnika Opolska ogłasza nabór na dzienne i zaocz

ne środowiskowe studia doktoranckie na kierunku mechani

ka i budowa maszyn. 

Termin składania dokumentów - 15.09.1999 r. 

Wszelkich informacji udziela pełnomocnik ds. studiów 

doktoranckich dr. inż. Leszek Karczewski, Wydział Me

chaniczny Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5, pok. B 

213, łel. 4546041 wew. 255. 
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Z żyda Uczelni 

O Na walnym zgromadzeniu członków Odlewniczej Izby Go
spodarczej, które miało miejsce 29 kwietnia br. w Krakowie 
wybrano na czteroletnią kadencję prezesa, którym został prof. 
Józef S. Suchy. Zapowiedział on, że nadszedł czas na prze
prowadzenie reformy sposobu zarządzania gospodarką. Sa
morząd gospodarczy, a takim może i powinna być izba, sta
nie się najważniejszym partnerem rządu w kreowaniu poszcze
gólnych sektorów na miarę Unii Europejskiej. OIG przy po
mocy parlamentarnego zespołu branżowego, Stowarzyszenia 
Technicznego Odlewników Polskich, instytutu branżowego, 
a także uczelni mogą odpowiedzialnie pomagać polskim od
lewniom w rozwiązywaniu ich problemów, przygotowując je 
do wejścia w struktury UE. 

O Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN, prof. Andrzej M. Brandt oraz sekretarz naukowy ko
mitetu, prof. Wojciech Radomski, poinformowali, że w wy
niku ogólnopolskiej ankiety i decyzji przewodniczącego Wy
działu IV Nauk Technicznych PAN, profesor Jan Kubik zo
stał powołany na członka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wod
nej PAN w kadencji 1999-2002. Z tej okazji pogratulowali 
rektorowi, gdyż powołanie prof. J . Kubika do komitetu jest 
dowodem jego wybitnej pozycji w środowisku naukowym i 
technicznym w dziedzinie budownictwa w kraju. 

Ze swej strony Redakcja składa prof. Janowi Kubikowi 
serdeczne gratulacje i życzy kolejnych sukcesów. Wszystkie
go dobrego, Panie Profesorze! 

O Podajemy stanowiska prorektorów ds. kształcenia, podjęte 
na spotkaniu w Politechnice Gdańskiej 20 kwietnia 1999 r., 
dotyczące wdrażania systemu punktowego. 

1. W związku z ratyfikowaniem przez senaty wszystkich uczel
ni technicznych porozumienia rektorów KRPUT, dotyczącego 
wprowadzania systemu punktowego w elastycznym systemie stu
diów, prorektorzy ds. kształcenia widzą potrzebę podjęcia kom
pleksowych i skoordynowanych działań, związanych z opracowa
niem i wdrożeniem systemu komputerowego zarządzania dydak
tyką. 

Ponieważ uczelnie nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów 
takich działań, tzn. zakupu sprzętu komputerowego, zakupu nie
zbędnego sieciowego oprogramowania, opracowania programów, 
powołania jednostek niezbędnych do utrzymania i modernizacji w 
poszczególnych uczelniach, istnieje konieczność finansowego 
wsparcia tych działań przez MEN w formie dotacji celowej. 

2. Prorektorzy ds. kształcenia widzą potrzebę jak najszybsze
go podjęcia prac, związanych z wprowadzeniem systemu akredy
tacji środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrz
nej oceny jakości. W tym celu wnioskujemy o powołanie pod 
patronatem KRPUT komisji akredytacyjnej uczelni technicznych. 
Podstawowym zadaniem w w. komisji powinno być opracowanie 
zasad i kryteriów oceny wewnętrznej poszczególnych kierunków 
kształcenia, które będą mechanizmem zapewnienia jakości kształ
cenia. 

3. Prorektorzy ds. kształcenia zwracają się do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej o rozpatrzenie możliwości dostosowania 
wzoru indeksu do wymagań i specyfikacji systemu punktowego 
w elastycznym systemie studiów. 

O Informujemy, że redakcja „Wiadomości Uczelnianych" 
mieści się przy ul. S. Mikołajczyka 5, pok. 113 A, tel. 
4556041 w. 315. Zapraszamy do współpracyl 

md 

Park technologiczny 
Do budowania parku technologicznego potrzebni są inwe

storzy, także instytucje, które zechcą sponsorować badania 
naukowe. Jednym ze źródeł finansowania może być udział w 
V Programie Ramowym, dlatego nasi partnerzy z Ostrawy, 
którzy także tworzą u siebie park technologiczny, wystąpili z 
dwoma wnioskami do Brukseli. Podczas wizyty w Ostrawie 
prof. J . S. Suchy, sekretarz rektora Przemysław Burtny oraz 
specjalista ds. programów unijnych i kontaktów zagranicz
nych Janusz Fijak spotkali się ze specjalistami, zajmującymi 
się zagadnieniami ochrony środowiska, a w szczególności uty
lizacją odpadów. Ten temat mógłby stanowić jeden z projek
tów, koordynowanych przez oba parki, a partnerów znaleźli
byśmy wśród ośrodków austriackich i niemieckich. 

Drugi projekt, niezależnie przygotowywany przez oba 
ośrodki, opolski i ostrawski, to gospodarowanie energią elek
tryczną i cieplna w ramach regionu, makroregionu czy też 
kilku regionów. Kolejną inicjatywą, wspierającą park, jest 
poszukiwanie inwestora, który chciałby wykorzystać jego lo
kalizację do budowy ośrodka, w którym można prowadzić 
szkolenia, konferencje, kursy doskonalenia kadry. Jest to je
den z powodów, dla którego władze politechniki spotykają 
się 14 maja z prezes banku PKO SA. Bank zaproponował 
uczelni podpisanie umowy, w której określa ją mianem klien

ta strategicznego, czyli takiego który może ustalać bezpo
średnio z bankiem warunki i koszty obsługi operacji finanso
wych, ma możliwość korzystania z preferencyjnych kredy
tów. Rektor ma nadzieję, że bank PKO SA będzie zaintereso
wany koncepcją parku technologicznego i zdecyduje się na 
dofinansowanie remontu pałacu w Karczowie, który byłby 
centrum szkoleniowym. O efektach negocjacji z władzami 
banku poinformujemy w następnym numerze. 

Wizyta w Ostravie T 

Fot. P. Burtny 
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Sprawy nauki 

II KONFERENCJA KONSORCJUM BIBLIOTEK GÓRNOŚLĄSKICH 
W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

W dniu 21 kwietnia w Bibliotece Głównej Politechniki 
Opolskiej odbyła się I I Konferencja Konsorcjum Bibliotek 
Górnośląskich, w skład którego wchodzą biblioteki: Uniwer
sytetu Śląskiego, Akademii Medycznej, Ekonomicznej, Głów
nego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Uniwersytetu Opol
skiego, Politechniki Opolskiej i Instytutu Śląskiego. 

Konferencja w naszej uczelni rozpoczęła trzydniowe obrady, 
kontynuowane w dniach 22 i 23 kwietnia w Katowicach na Aka
demii Medycznej i Ekonomicznej. Swoją obecnością zaszczyci
l i obrady rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Józef 
Suchy i prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Wojciech Skow
roński, który dokonał oficjalnego otwarcia konferencji. 

Biblioteka elektroniczna dzisiaj - efektywne wykorzystanie 
potencjału CD-ROM-owych baz danych to temat przewodni 
trzydniowego spotkania ponad 50 bibliotekarzy środowiska 
naukowego Opola, Blachowni i Katowic. 

Zgodnie z programem referaty wygłosili: 
• prof. Grzegorz Racki z Uniwersytetu Śląskiego - Bazy 

CD-ROM jako podstawowe narzędzie badań naukome-
trycznych 

• mgr Urszula Polit z ICSO w Blachowni - Od biblioteki 
elektronicznej do biblioteki wirtualnej 

• mgr inż. Andrzej Koziara z Uniwersytetu Śląskiego -
Efektywne wykorzystanie potencjału CD-ROM-owych 
baz danych 

• mgr Jolanta Szemień ICSO w Blachowni - Obsługa 
informacyjna badań w Instytucie Ciężkiej Syntezy Or
ganicznej 

• mgr Elżbieta Kociołek z Uniwersytetu Opolskiego -
Sieciowe rozpowszechnianie baz InfoWARE CD./HD w 
regionie opolskim 

• mgr Wanda Dziadkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego -
Jak bazy CD-ROM zmieniły oblicze biblioteki 

• dr Elżbieta Czerwińska z Politechniki Opolskiej - Czy
telnik kreatorem nowej biblioteki uczelnianej 

• mgr Halina Szlejf z Politechniki Opolskiej - Obsługa in
formacyjna użytkowników biblioteki Politechniki Opolskiej 
z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji. 

Wszystkie referaty wzbudziły duże zainteresowanie uczest
ników konferencji, co znalazło oddźwięk w dyskusji. Tema
tyka wykorzystywania i funkcjonowania nowych źródeł in
formacji, przemiana bibliotek z tradycyjnych na elektronicz
ne i wirtualne okazała się żywym i ważkim problemem, do
tyczącym wszystkich bibliotek naukowych. U schyłku XX 
wieku w nauce, technice, biznesie liczy się bowiem ten, kto 
wykorzystuje informacje o osiągnięciach innych dla ulepsze
nia własnych osiągnięć, szczególnie w swojej specjalności. 
Informacja staje się więc poszukiwanym i cennym towarem. 
Osiągnięcia naukowe oraz zdobycze techniki, obejmujące 
również wynalazki, wiedzę technologiczną typu know-how 
oraz dokumentację techniczną, stają się samodzielnym przed
miotem wymiany. Tym samym, wszelkie rezultaty działalno
ści naukowej, badawczej i rozwojowej stanowią przedmiot 
informacji naukowo-technicznej. Tak więc biblioteki, chcąc 
stać się atrakcyjnym dostawcą ważnej, aktualnej informacji, 

podejmują się realizacji nowych zadań. Polegają one na wy
korzystywaniu i udostępnianiu nowych źródeł informacji: lo
kalnych, krajowych i światowych baz danych, tworzonych w 
bibliotekach i wyspecjalizowanych instytucjach. 

Wprowadzenie nowych zdobyczy techniki do codziennej pracy 
bibliotek naukowych staje się potrzebą chwili końca XX wieku. 

Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali dobre przygoto
wanie merytoryczne i organizacyjne, a także miłą atmosferę, pa
nującą w czasie jej trwania. 

22 i 23 kwietnia pracownicy naszej uczelni wzięli udział w 
obradach w Akademii Medycznej i Ekonomicznej w Katowicach, 
gdzie wysłuchali następujących referatów: 

• dr. Jerzego Nity i dr. Jana Wagi - Elektroniczne źró
dła w ekologii na przykładzie tworzonego systemu in
formatycznego Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego i Opolskiego 

• mgr. Krzysztofa Nogi ze Śląskiej Akademii Medycz
nej - Wyniki testowania baz CD-ROM-owych na przy
kładzie Biblioteki Akademii Medycznej 

• mgr Małgorzaty Zielińskiej z GIG - Bazy CD-ROM w 
Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicz
nej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 

• mgr Aleksandry Kaszper z Uniwersytetu Śląskiego -
Szkolenia w Uniwersytecie Śląskim warunkiem efektyw
ności wykorzystania baz danych 

• mgr. inż. Andrzeja Koziary - Przegląd systemów sie
ciowego rozpowszechniania baz danych na CD-ROM 

• mgr Aleksandry Majewskiej-Piątkowskiej, mgr Eu
genii Piotrowskiej ze Śląskiej Akademii Medycznej -
Pelnotekstowa baza ProQuest Medical Library: doświad
czenia okresu testowania w Bibliotece Głównej Śląskiej 
Akademii Medycznej 

• dr. Jerzego Dyrdy ze Śląskiej Akademii Medycznej - Kil
ka uwag odnośnie przygotowania i realizacji współpracy 
w ramach Tempus Phare Compact Measures Grand 

• mgr Barbary Zajączkowskiej z Akademii Ekonomicz
nej w Katowicach - Doświadczenia kontraktom projek
tu systemu sieciowego rozpowszechniania baz CD-ROM 
w konsorcjum bibliotek górnośląskich 

• dr. Jana Kozłowskiego z KBN - Efektywność admini
stracji publicznej a problem baz danych 

• dr. Dariusza Kuźmińskiego, Info Technology Supply 
LTD - Licencje sieciowe: istota - reguły - propozycje 

• mgr Ewy Krysiak z Biblioteki Narodowej - Konsor
cjum CDROMWAN 

• Reinera Klimesha z SilverLinker i Nicka Turnera 
z System SITEbuilder - IRYS -System sieciowego upo
wszechniania baz CD-ROM zaprojektowany przy zasto
sowaniu najnowszych technologii i z "okiem " na życze
nie użytkowników Info Technology Supply 

• mgr. Bartosza Gajdy, Sławomira Nizińskiego i Iwo
ny Pujanek - Sieciowe bazy danych, użytkownicy i ich 
szkolenie w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-
Sieciowym 

• mgr Magdaleny Kubisty-Wróbel i Janiny Otrębskiej 
- Wykorzystanie baz danych z dziedziny ekonomii w dzia-
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CYKL WYDAWNICZY PUBLIKACJI NAUKOWEJ -
CZYLI SŁÓW KILKA O PRZYJĘCIU PRACY DO DRUKU 

Poprzedni artykuł kończyło zaproszenie do Oficyny Wy
dawniczej, aby poznać nowości wydawnicze, tym razem chcia
łabym odpowiedzieć na pytanie, które prace mogą zostać opu
blikowane jako pozycje naukowe lub dydaktyczne Politechni
ki Opolskiej. Zanim przejdę do meritum, chciałabym przy
pomnieć jedynie, że klientem Oficyny Wydawniczej zostać 
może każdy, gdyż jednostka świadczy usługi - w oparciu o 
obowiązujący cennik - także dla zleceniodawców spoza uczel
ni. Prace te, których koszt ponosi zleceniodawca, nie muszą 
mieć charakteru naukowego bądź dydaktycznego, czego naj
lepszym dowodem wydany niedawno tomik poezji. 

Wróćmy jednak do sedna. Za dobór pozycji naukowych i 
dydaktycznych, które wydane mają być jako publikacje Poli
techniki Opolskiej odpowiedzialny jest Komitet Redakcyjny 
Wydawnictw, którego skład na daną kadencję zatwierdza Se
nat uczelni. W komitecie mają swoje reprezentacje wydziały 
i instytuty, a poszczególni redaktorzy odpowiedzialni są za 
serie wydawnicze. KRW ustala na dany rok plan wydawni
czy, który otrzymać musi akceptację senatu. 

Autorami pozycji z planu wydawniczego są pracownicy i 
studenci uczelni, jako współautorów dopuszcza się także pra
cowników spoza uczelni. Za zgodą rektora, jedynym auto
rem opracowania może być osoba nie będąca pracownikiem 
politechniki. 

Pozycje naukowe i dydaktyczne wydawane są jako: 
• studia i monografie, 
• zeszyty naukowe (artykuły i konferencje), 
• skrypty i pomoce dydaktyczne. 
Jako "studia i monografie" drukowane są obszerniejsze 

opracowania, dotyczące określonej dziedziny, w tym rozpra
wy habilitacyjne bazujące głównie na opracowaniach własnych 
autora. Nie dotyczy to prac doktorskich, których fragmenty 
mogą być drukowane jako "artykuły". 

Jako "artykuły" drukowane są prace oryginalne, zawierające 
element nowości naukowej i dotychczas nie publikowane. 

Jako "konferencje" drukowane są streszczenia bądź pełne 
referaty prac wygłaszanych na konferencjach organizowanych 
lub współorganizowanych przez uczelnię. 

Tematy prac naukowych zamieszczanych w ZN powinny 
mieścić się w tematyce wydawanych serii oznaczonej nume
rem ISSN, są to: budownictwo, inżynieria środowiska, elek
tryka, mechanika, matematyka, fizyka, chemia, nauki spo
łeczne, wychowanie fizyczne i fizjoterapia, 

Zalecane jest kompletowanie, w ramach poszczególnych 
serii, prac o zbliżonej tematyce. Tak zebrany zeszyt wyróżnić 
wówczas można dodatkowym podtytułem, np. Budownictwo 
- Budowle wieżowe. 

lalności informacyjnej Biblioteki Głównej Akademii Eko
nomicznej w Katowicach. 

Wszystkie referaty ukażą się w materiałach konferencyj
nych sfinansowanych przez Fundację Tempus. 

Mirosława Chmielnicka-Szymczak i Elżbieta Czerwińska 

Poszczególne serie, jak już wspomniano, mają stałych re
daktorów wchodzących w skład KRW. Żadne opracowanie 
naukowe i dydaktyczne nie może być przyjęte do druku z 
ominięciem redaktora serii. Co oznacza, że każda praca z 
planu, zanim trafi do wydawnictwa musi "przejść przez ręce" 
redaktora serii, który przedstawi ją przewodniczącemu KRW 
Również redaktor proponuje opiniodawców, a propozycję za
twierdza Komitet lub jego przewodniczący. Dopiero wtedy 
opracowanie trafia do wydawnictwa, które przygotowuje od
powiednią dokumentację (umowa, rachunek,, itp.) i wysyła 
do opiniodawcy. Materiały informacyjne, jak np. gazeta uczel
niana "Wiadomości Uczelniane" czy informatory o uczelni 
lub dla kandydatów na studia, wydawane są na zlecenie kie
rownictwa uczelni, wydziałów, instymtów, studiów lub biblio
teki, a do ich wydania nie jest potrzebna opinia recenzenta. 

Prace, przewidziane do wydania w określonym roku, na
leży zgłaszać u redaktora serii do końca października roku 
poprzedzającego. 

Jak przygotować pracę do druku? 
Do Oficyny Wydawniczej (OW) należy dostarczyć 2 egzem

plarze wydruku wraz z dyskietką. Materiał graficzny (wykresy, 
rysunki, zdjęcia) powinien być opracowany w postaci ogólnie 
stosowanych plików graficznych PCX, TIFF, EPS, BMP) lub 
wykonany czarnym tuszem na kalce technicznej lub białym pa
pierze - format max: 20 x 13 cm. Zdjęcia, jeśli takie mają 
znaleźć się w pracy, powinny mieć dobry kontrast. 

Publikacje naukowe PO przygotowywane są w formacie 
B5 (17 cm X 24 cm). 

Autor może sam przygotować wstępnie tekst do druku, a o 
tym, jak to zrobić, informują wskazówki wydawnicze, do
stępne w Oficynie. Dobrze przygotowane opracowanie do
starczone do oficyny skraca cykl wydawniczy, a ponadto trak
towane jest jako forma dofinansowania, co ma istotne znacze
nie, szczególnie wtedy, kiedy limit arkuszy wydawniczych 
przydzielany każdej jednostce jest już wyczerpany. 

Tekst na stronie zajmować winien obszar 12,5 cm - szero
kość i 18,5 cm wysokość - dla zeszytów naukowych oraz 
12,5 X 19 dla skryptów i monografii. Wielkość liter przyjąć 
należy 11 pkt., w podpisach pod rysunkami - 10 pkt. Odstęp 
międzyliniowy pojedynczy, a numery stron umieszczać u góry 
strony lem powyżej górnej krawędzi tekstu. Rozdziały za
czynać muszą się od stron nieparzystych. 

Jeśli autor korzysta z innych edytorów niż MS Word (do
wolna wersja) należy dołączyć treść pracy w formacie RTF, 
ewentualnie TXT, przy czym powinien być dołączony także 
plik w formacie własnym edytora. 

W dniu 24 kwietnia w Bibliotece Głównej Politechniki 
Opolskiej gościliśmy Pilar Vergara administratorkę zasobów 
komputerowych z biblioteki Uniwersytetu im. Carlosa I I I z 
Madrytu. Pilar Vergara zapoznała się z działalnością biblio
teki oraz z naszymi bazami komputerowymi. 

WIADOMOŚCI UCZELNIANE 7(78) maj 1999 11 



Sprawy nauki 

W pracy, w której występuje dużo wzorów matematycz
nych, nie zaleca się korzystania z MS Word 97 -I- MS Equ-
ation 3.0, a zalecany jest MS Word 7.0 + MS Eąuation 2.0. 

Gdy do tekstu dołączone są wykonane komputerowo ilu
stracje, należy wówczas dostarczyć pliki tych ilustracji, zale
cany jest format EPS lub COR, ew. WMF lub inny format 
wektorowy. Jeżeli rysunek musi być mapa bitową, to jej roz
dzielczość powinna wynosić co najmniej: 300 dpi - dla czar
no-białej grafiki (line-art.); 150 dpi, dla obrazów półtonal-
nych, jak np. fotografie. Powyższe wielkości podane są dla 
grafik, mieszczących się na kolumnie B5, tzn. o szerokości 
8-10 cm. Należy dołączyć także plik w formacie własnym 
danego programu graficznego. 

W przypadku skomplikowanych lub nietypowych prac 
wskazana jest konsultacja z wydawnictwem w sprawie wybo
ru programu. 

Należałoby także odpowiedzieć na pytanie, czy praca do
starczona może być w formie rękopisu. W zasadzie tak, choć 
takich prac do oficyny trafia już bardzo niewiele. Zdecydowa
na większość autorów przygotowuje swoje prace komputero
wo i w wydawnictwie następuje ich redakcja techniczna, skład 
i łamanie oraz inne prace edytorskie. Oficyna świadczy 
u wszelkie usługi, w tym i przepisywanie tekstu, choć nie ma 
już stanowisk, na których wyłącznie przepisywano prace, jak 
było to jeszcze w nieodległej przeszłości. Zlecenie do przepi
sywania pracy z planu wydawniczego wydłuża znacznie cykl 
wydawniczy i pociąga za sobą dodatkowe nakłady finansowe. 

Jeśli spełnione zostały warunki, o których wcześniej była 
mowa, oraz praca uzyskała pozytywną recenzję, a autor do
konał zleconych przez recenzenta i redaktora serii poprawek i 
zmian lub uzasadnił ich pominięcie, następuje przyjęcie pra
cy do druku. 

Na pracę, przyjętą do druku, zawierana jest z autorem 
umowa wydawnicza. Na tym nie kończy się rola autora, gdyż 
zobowiązany jest on do dokonania szczegółowej korekty au
torskiej. Po wydaniu pracy autor otrzymuje ponadto 10 nie
odpłatnych ezgemplarzy. Od decyzji autora zależy przekaza
nie egzemplarza opiniodawcy. 

Za prace naukowe publikowane jako artykuły studia i mo
nografie oraz prace dydaktyczne (skrypty, pomoce dydaktycz
ne) autor otrzymuje honorarium, a jego wysokość reguluje 
zarządzenie rektora. Nie dotyczy to prac publikowanych jako 
referaty konferencyjne. 

Jak już wspomniano, powyższe zalecenia i wskazówki odno
szą się do pozycji naukowych, ujętych w planie wydawniczym. 
Nieco inaczej przebiega proces edycyjny w przypadku zlecenia 
pozaplanowego czy innego nietypowego zlecenia. Zaintereso
wanych także tą sprawą, zapraszam po informacje do Oficyny. 

Krystyna Duda 

Ukazało się kolejne wydanie Ogólnopolskiej dysponendy 
wydawnictw uczelnianych edytorów zrzeszonych w Stowarzy
szeniu Wydawców Szkół Wyższych z siedzibą w Lublinie. 
Edycję dysponedy obejmującej rok 1998 przygotowało Wy
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Nakład w wysoko
ści pięciu tysięcy egzemplarzy rozesłany został bezpłatnie do 
bibliotek, instytucji naukowych, szkół wyższych i średnich, 
hurtowni i księgarń. Pozwoliło na to wsparcie finansowe Ko
mitetu Badań Naukowych i życzliwość Ministerstwa Edukacji 
Narodowej - jak czytamy w słowie od wydawcy. Ogólnopol
ska dysponenda pozwala zapoznać się z dorobkiem oficyn 

związanych z nauką i dydaktyką akademicką. Egzemplarz 
dysponendy dostępny jest także w Bibliotece Głównej oraz w 
Oficynie Wydawniczej PO. 

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych z siedzibą w 
Lublinie nadesłało do Oficyny Wydawniczej PO podziękowa
nie za udział w Wystawie Książki Naukowej w Londynie 
(patrz WU 6/99) informując jednocześnie o podobnej impre
zie wystawienniczej, która ma odbyć się w listopadzie we 
Lwowie. Patronat nad wystawą objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, a prezentowane tam książki przekazane zostaną 
po zamknięciu wystawy w darze Bibliotece Głównej Uniwer
sytetu Lwowskiego. Organizatorom szczególnie zależy na 
pozycjach powstałych we współpracy polsko-ukraińskiej. OW 
podobnie jak i w marcu, zamierza skorzystać z zaproszenia i 
przygotować do Lwowa pakiet publikacji naukowych autor
stwa naukowców z Politechniki Opolskiej wydanych w uczel
nianym wydawnictwie. 

Z ostatniej chwili 
21 maja podpisana została umowa dostawy na risograf wraz 

z łączem komputerowym, czyli cyfrowej drukarki z rucho
mym skanerem do formatu A3 wykonującej 120 kopii na mi
nutę. Oznacza to, iż jeszcze w maju Oficyna Wydawnicza 
wzbogaci swoje wyposażenie o kolejne nowoczesne urządze
nie przeznaczone do druków niskonakładowych Powielacz 
cyfrowy sprawdził się już w wielu wydawnictwach, kilka lat 
temu nabyło go wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 
Akademii Rolniczej i wielu innych . Zaletą tego urządzenia 
jest szybkość i niezwykle niska - w stosunku do tradycyjnych 
maszyn drukarskich - cena kopii. O innych zaletach urządze
nia i wynikających stąd skutkach dla działalności wydawni
czej w kolejnym numerze WU. 

kd 

Do wszystkich zainteresowanych 
projektami w ramach 5 PR Unii Europejskiej 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 
Politechniki Opolskiej. 

Lokalny Punkt Kontaktowy 5 PR 

Nasz Lokalny Punkt kontaktowy 5PR otrzymuje bo
gatą pocztę elektroniczną - listy, skierowane głównie 
przez partnerów zachodnich do Krajowego Punktu Kon
taktowego, które są zarazem propozycją uczestnictwa w 
projektach programu tematycznego II pt. Tworzenie przy
jaznego społeczeństwa informacyjnego. 

Dystrybucja tych propozycji dokonuje się poprzez ich 
przesłanie na serwer info.polo 

W najbliższym czasie spodziewamy się również pro
pozycji, dotyczących projektów w ramach innych pro
gramów tematycznych i horyzontalnych. 

Pragniemy zachęcić państwa do zainteresowania się, 
zarówno tymi, jak i przyszłymi propozycjami. Włącza
nie się do istniejącego konsorcjum, zawiązanego przez 
partnerów z innych ośrodków krajowych lub zagranicz
nych, jest dobrą strategią uczestnictwa w 5 Programie 
Ramowym. 
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Pierwsze rozdanie w V Programie Ramowym 
Ogłoszono już otwarcie konkursu dla wszystkich progra

mów tematycznych oraz programów horyzontalnych jego 
pierwszej fazy. 

Zgodnie z procedurą, wnioski zawierające projekty badaw
czo-rozwojowe (RTD) jak i rozwojowo-wdrożeniowe (demon-
stration) można składać w ramach konkursów ogłaszanych 2-
3 razy w roku. Obecnie dokonał się I konkurs (zamknięcie 
następuje w połowie czerwca br.). 

I I konkurs będzie zamknięty w październiku br. Komisja 
Europejska publikuje zaproszenia do składania propozycji 
projektów (cali for proposals) i od tego momentu pozostaje 
zwykle trzy miesiące na złożenie wniosku do UE w nieprze
kraczalnych terminach. Niestety, nie wszystkie tematy badaw
cze są otwarte w każdym konkursie - dlatego trzeba je spraw
dzać w harmonogramie (road map). Wnioski dotyczące sty
pendiów charakteryzują się formułą continuous submission -
co oznacza, że można je składać w dowolnym czasie. 

Podsumujmy zatem dotychczasowe publikacje w " W U " 
oraz opracowania Dni WZ, dotyczące 5 Programu Ramowe
go Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europej
skiej . 

Tematy badawcze są zawarte w czterech tzw. Programach 
tematycznych oznaczonych: 

PTI - Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami 
PT2 - Przyjazne środowisko informacyjne 
PT3 - Konkurencyjny i zrównoważony wzrost 
PT4 - Energia, środowisko i zrównoważony rozwój. 
Programy tematyczne dzielą się na akcje kluczowe i akcje 

ogólne (RTD of generic naturę) -rozróżnienie pomiędzy ak
cjami kluczowymi i ogólnymi nie jest istotne. Przy dalszym 
podziale akcji otrzymujemy kierunki lub obszary działań (ac-
tion lines, areas, objectives). 

Tematy badawcze, dotyczące socjoekonomicznych i poli
tycznych aspektów nauki, można znaleźć w programach ho
ryzontalnych: 

PHI - Utwierdzanie międzynarodowej roli wspólnotowych 
badań naukowych 

PH2 - Promocja innowacji oraz udział małych i średnich 
przedsiębiorstw 

PH3 - Zwiększanie ludzkiego potencjału i podstaw wie
dzy socjoekonomicznej. 

Do powyższych programów dochodzi jeszcze program 
EUROATOM, z którym nie jesteśmy stowarzyszeni. Możemy 
jednak brać w nim udział, "jeśli leży to w interesie Unii Eu
ropejskiej" - korzystając ze środków KBN. 

Naszym zadaniem jest zaproponowanie projektu, obejmu
jącego jeden kierunek działania (action line) lub obszar (area) 
bądź też kilka kierunków działań, ale z wyraźnym punktem 
ciężkości w jednym z nich. Możliwe jest również złożenie 
pakiem kilku projektów (cluster). 

Powyższe stwierdzenia są kluczowymi hasłami ułatwiają
cymi wypełnienie formularza poszukiwania par tnerów 
(Partner Search Form). 

Formularz ten wypełnia się drogą elektroniczną pod adre
sem: www.npk.gov.pl. Informacje o tematach badawczych za
warte są w poszczególnych planach pracy (work programme) 

dostępnych na stronie http://www.npk.gov.pl/calls/calls-
5pr.html Wszystkie informatory i formularze projektowe są 
dostępne jedynie w formie elektronicznej i można je skopio
wać ze strony odpowiedniego programu tematycznego. 

Projekty, opracowane ściśle według precyzyjnie sformuło
wanych zasad, przedkłada się w języku angielskim. 

Dla każdego programu tematycznego są opublikowane na
stępujące dokumenty: 

Cali for proposals - część informacyjna o konkursie 
Workprogramme - najważniejsza część pakiem 
Guide for proposers - potrzebny przewodnik, zawierają

cy wskazówki, jak przygotować wniosek projektowy (części: 
A, B i C) oraz I , IIA i IIB 

Forms - formularze dla części A wniosku projektowego 
Evaluation manuał - kryteria oceny propozycji, do wy

korzystania jako checkłist. 
Zasobnym źródłem informacji na temat 5PR są strony in

ternetowe IPPT PAN oraz KBN, a także cykle Dni informa
cyjnych i warsztaty, wprowadzone w końcu ub. roku i odby
wające się jeszcze w czerwcu br. Informacje znajdują się na 
wymienionych stronach pod hasłem szkolenia. Strona KBN: 
www.kbn.gov.pl/VPR/contact/koor publikuje listę koordyna
torów programów szczegółowych w Polsce. Sporym zaso
bem informacji dysponuje także Dział Nauki i Współpracy z 
Zagranicą Politechniki Opolskiej. 

Jako minimalny czas, potrzebny na przygotowanie dobre
go wniosku projektowego, przyjmuje się okres 3 miesięcy. 
Musimy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką mamy 
szansę powodzenia rozpoczynając w danej chwili przygoto
wania? Zależy to od przyjętej strategii. Jeśli samodzielnie 
przygotowujemy projekt i chcemy być jego koordynatorem, 
to możemy myśleć o terminie październikowym lub konkur
sach w roku 2000. Dogodne dla siebie terminy można spraw
dzić w road map. W ubiegłym roku pisaliśmy o egzotycznie 
brzmiących strategiach "pawia", "leniwca", "lwa" - właśnie 
tych terminów używa się organizując sobie udział w 5PR. 
Tak np. przyjęcie dwóch pierwszych strategii wymaga 2-3-
tygodniowego wysiłku przy wysokim prawdopodobieństwie 
sukcesu, bowiem należy starać się dołączyć do utworzonego 
już konsorcjum zachodniego. Będziemy wówczas partnerem 
pomocniczym, ze skromnym budżetem 150-200 tys. euro 
(przy skali projektu 3-4 mlneuro. Wniesiemy do projektu 
naszą technologię, wprowadzimy (koniecznie) jedno lub dwa 
małe przedsiębiorstwa z Polski, nasze uczestnictwo zwiększy 
szansę sukcesu, a my zdobędziemy potrzebne doświadczenie 
i niebagatelne w sumie wynagrodzenie w okresie trwania pro
jektu. 

Oczywiście, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
stworzenie międzynarodowego konsorcjum (4-6 partne
rów), które podejmie prace badawczo-rozwojowe, zmie
rzające do rozwiązania priorytetowych problemów, zdefi
niowanych przez Komisję Europejską, a rezultaty prac 
muszą mieć znamiona innowacji i stwarzać możliwości 
szerokiego "unijnego" zastosowania. Dobrze widziany jest 
udział potencjalnego odbiorcy opracowanej technologii, 
a partnerzy powinni się wzajemnie uzupełniać, charakte-

WIADOMOŚCI UCZELNIANE 7(78) maj 1999 13 

http://www.npk.gov.pl
http://www.npk.gov.pl/calls/calls-
http://www.kbn.gov.pl/VPR/contact/koor


Sprawy nauki 

ryzować się różnym stopniem rozwoju oraz mieć jasno i 
nieprzypadkowo sformułowane zadania. 

Ważne elementy, dotyczące zawartości przewodnika dla 
składających propozycje, procesu przygotowania i planowa
nia projektu, planu przygotowywania wniosku oraz kryteriów 
oceny przedstawione zostały ostatnio w opracowaniu: Jak z 
powodzeniem przygotować propozycje do Programu Badań 
Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. 

Na zakończenie tej sekwencji, chciałbym przytoczyć zna
mienny fragment wypowiedzi Andrzeja Siemaszki, zawarty 
w Biuletynie Informacyjnym o Programach Badawczych KE. 

"Z całej, ogromnej masy "kandydatów" (mowa o partne
rach z Europy Środkowej - przyp. J.F.) w naturalny sposób 
wyselekcjonowane będą ośrodki i laboratoria, i zintegrowane 
w jednolitą europejską strukturę. Przy braku czasu i silnej 
konkurencji "kandydatów", najlepsze może często oznaczać 
najbardziej aktywne i dynamiczne. Statystyka uczestnictwa w 
4 Programie Ramowym pokazuje, że Polska jest jednym z 
najsłabszych krajów, i to głównie ośrodki czeskie i węgier
skie mają szansę stać się w znacznej części centrami europej
skimi. Pozostałym ośrodkom przypadnie rola marginalna lub 
powolny zanik. Należy podkreślić, że powyższe zagrożenia 
nie są zdeterminowane i we wszystkich dokumentach trakto
wani jesteśmy jako pełnoprawni partnerzy. To od nas, i od 
naszej aktywności zależy, w jakim stopniu dotkną nas nega
tywne zjawiska. 

Decyzją KBN otrzymaliśmy potężne wsparcie - możliwość 
prawie podwojenia naszych środków projektowych (dofinan
sowanie SPUB). W sensie praktycznym daje to możliwość 
podwojenia naszych wynagrodzeń, a w rezultacie osiągnięcia 
poziomu dysproporcji wynagrodzeń, proporcjonalnego do 
dysproporcji produktów globalnych brutto. Zabieg ten powo
duje zrównanie naszych szans, bo pomimo, że wynagrodze
nie partnera np. niemieckiego jest kilkakrotnie wyższe od 
naszego, to trzeba uwzględnić, że Niemcy wpłacają propor
cjonalnie wyższą składkę do budżetu 5PR. 

Oferując "podwójne" wynagrodzenia, możemy więc sku
tecznie przeciwdziałać drenażowi mózgów. 

Należy też ostrożnie korzystać z funduszy stypendialnych. 
Przy dotkliwej luce pokoleniowej szerokie propagowanie wy
jazdów młodych polskich naukowców na zachodnie stypen
dia Marii Curie należałoby zastąpić ofertą ciekawej i dobrze 
płatnej pracy w projektach badawczych na terenie Polski. Co 
więcej, to polscy naukowcy powinni zaoferować setki stypen
diów (miejsc studiów finansowanych przez KBN) dla dokto
rantów z całej Europy. Pozostałe zagrożenia możemy poko
nać tylko naszą aktywnością w programach europejskich, 
składaniem jak największej liczby projektów i wprowadza
niem do projektów polskiego przemysłu jako partnerów koń
cowych (end users). Musimy wykorzystać wszystkie ofero
wane nam możliwości finansowe, odnoszące się nie tylko do 
projektów badawczo-rozwojowych (RTD projects), ale też 
projektów badawczo-wdrożeniowych (demonstration, combi-
ned projects), sieci naukowych (research and training ne-
tworks) i działań harmonizujących (concerted actions). Pol
scy naukowcy powinni w szczególny sposób korzystać z moż
liwości stypendialnych, obejmujących, między innymi, do
stęp do unikalnych laboratoriów europejskich. Powinniśmy 

rozważać możliwości długoterminowych staży i wizyt badaw
czych we Wspólnym Centrum Badawczym (JRC). 

Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa (mniej niż 250 za
trudnionych) powinny korzystać z grantów eksploracyjnych 
czyli grantów wspomagających przygotowania do uczestnic
twa w projektach europejskich (grant w wysokości 22,5 tys. 
euro). Jeżeli badania w projektach badawczych przerastają 
potencjał małego przedsiębiorstwa, to może ono zdecydować 
się na prostszą formę projektów tzw. CRAFT (cooperative 
research). 

Z budżetu 5 PR wspierane będą polskie centra doskonale
nia (PHI), infrastruktura badawcza, konferencje europejskie 
oraz działania,umacniąjące naukę europejską. Ponieważ je
steśmy już częścią UE, to na polskich naukowców spada też 
obowiązek pomocy kolegom z krajów rozwijających się (Ame
ryki Płd., Afryki, Azji); do każdego projektu badawczego 
możemy dodać stanowisko dla młodego naukowca na okres 6 
miesięcy (bursaries). 

Polscy naukowcy mają też obowiązek wspomagać działa
nie Komisji Europejskiej poprzez aktywny udział w jej pra
cach. KE oczekuje, że kilkadziesiąt polskich naukowców 
wyrazi zgodę na udział w gremiach oceniających projekty, w 
komitetach doradczych, nadzorujących i wspomagających re
alizację 5PR." 

Bieżący numer biuletynu Komisji Europejskiej "CORDIS 
fucus" (3 maja 1999) zawiera - jak zwykle, bogaty materiał 
dotyczący 5PR. W artykule wstępnym pisze się o podejmo
waniu kroków - w ramach programu - na rzecz wyelimino
wania nielegalnych i szkodliwych zawartości sieci kompute
rowej. Przedmiotem dokonań projektowych powinno być 
"planowe promowanie bezpiecznego użycia Internetu." Cele 
tych działań, sformułowane w Dyrekcji Generalnej XI I I Ko
misji Europejskiej, zamierza się osiągnąć w ciągu czterech 
lat, przeznaczając na to budżet 25 min euro. Komisja prowa
dzi szeroką akcję propagandową i gorąco zachęca specjali
stów do składania propozycji projektowych. 

Kolejny tekst zwraca uwagę na problematykę osiągania 
rzeczywistych korzyści z badań rozwojowych i ich przepły
wu w struktury społeczeństw. Twórcy 5PR kładą większy, 
niż kiedykolwiek, nacisk na problematykę praktycznego za
stosowania i innowacji opracowań projektowych w życiu co
dziennym. Głównie chodzi o taką zmianę społecznego nasta
wienia i mechanizmów, aby szybciej i łatwiej czerpać korzy
ści z nowych badań i technologii. 

Dzień 14 kwietnia br. był pierwszym terminem zgłoszeń 
małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) na granty eksplo
racyjne (22,5 tys. euro), wspomagające przystąpienie do pro
jektów badawczych w 5PR. W odpowiedzi na ogłoszenie Ko
misja otrzymała 329 propozycji. Większość propozycji po
szukuje wsparcia dla prac w obszarze "konkurencyjny i zrów
noważony wzrost" (PT3), drugim w kolejności jest obszar 
tematyczny "poprawa jakości życia i gospodarowanie żywy
mi zasobami" (PTI), następnie "energia, środowisko i zrów
noważony rozwój" (PT4) i na końcu "tworzenie przyjaznego 
społeczeństwa informacyjnego" (PT2). Komisja otrzymała 
również cztery propozycje projektów w formule "współpra
cy" (CRAFT). Następny termin przedkładania projektów 
upływa 15 września br. 

Janusz Fijak 
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NASI PARTNERZY W ERASMUSIE 
Na wstępie kilka słów o charakterze ogólnym, dotyczą

cych założeń samego programu, w którym - mamy nadzieję 
w pełni partycypować w roku akademickim 2000/2001. Przy
pomnijmy, że program SOCRATES (i jego komponent ERA-
SMUS) jest programem partnerskiej współpracy krajów Unii 
Europejskiej - nie jest programem o charakterze pomocy oraz 
nie dopuszcza występowania długotrwałej nierównowagi we 
współpracy między partnerami. W swej istocie program SO
CRATES dotyczy szeroko definiowanej sfery nauczania, a 
jednym z jego najważniejszych elementów jest właśnie pod
program wymiany akademickiej ERASMUS (szczegółowo 
przedstawiony w numerze 5, luty-marzec '99 "WU") . Pod
stawowa formułą realizacji programu jest tzw. Kontrakt uczel
niany zawierany między wnioskującą uczelnią a Komisją Eu
ropejską. Kontrakt jest zbiorem umów bilateralnych, zawie
ranych na poziomie wydziałów uczelni i musi być sporządzo
ny oraz wysłany do 15 listopada br. 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą opracował projekt 
uczestnictwa naszej uczelni w programie SOCRATES. Jed
nak jednostkami podstawowymi w tych działaniach pozostają 
wydziały, bowiem to na poziomie wydziałów wiadomo, z ja
kimi uczelniami zagranicznymi podpisuje się umowę o współ
pracy, ilu studentów zechce i może wyjechać, jaki można 
przyjąć program wymiany nauczycieli, w których z dziesię
ciu działań będziemy współpracować. 

Jednak po to, by móc realizować program ERASMUS wy
działy (uczelnia) muszą spełnić kilka podstawowych wymogów. 
Są one prawie identyczne z tymi, które stawiane są partnerom 
zachodnim; niejednokrotnie wymaga to znacznych wysiłków 
dostosowawczych z obu stron, a nawet głębokich reform. Musi
my przedyskutować w najbliższych dniach problemy wynikają
ce z ewentualnej (ba! czekającej nas) współpracy w ramach pro
gramu SOCRATES, jak również różnych innych programów 
Unii Europejskiej. Zaniedbanie tej sfery działania strategiczne
go uczelni przyniosłoby nieobliczalne straty. 

Od uczestników programu wymaga się spełnienia nastę
pujących warunków podstawowych: 

- wprowadzenia systemu transferu punktów kredytowych 
(ECTS). Bez systemu transferu punktów wymiana stu
dentów (i jej rozliczanie/zaliczanie) nie jest możliwa, 
zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i praktycz
nego. Rozwiązaniem towarzyszącym może być przecho
dzenie studentów na indywidualny tok studiów, nie jest 
to jednak działanie, które może zastąpić ECTS; 

- wprowadzenia do swej oferty dydaktycznej pewnej mi
nimalnej liczby zajęć (wykładów, seminariów) prowa
dzonych w językach obcych - zwłaszcza w języku an
gielskim - tak, aby możliwe było przyjmowanie studen
tów zagranicznych. Z praktyki innych uczelni wynika, 
że powinno to dotyczyć zajęć na I I I - IV latach studiów 
- na tych latach odbywa się zwykle wymiana studen
tów. Docelowo, powinno to być kilkanaście odrębnych 
jednostek dydaktycznych - znanych z wyprzedzeniem i 
oferowanych w stabilny sposób. Jest to niezbędne dla 
normalnego planowania wymiany studentów; 

- udzielania studentom pomocy w mobilizowaniu dodat

kowych środków finansowych, komplementarnych wo
bec funduszy własnych programu SOCRATES. Proces 
selekcji studentów, wyjeżdżających za granicę, nie po
winien polegać na kompromisie między poziomem na
ukowym studenta a jego zasobami finansowymi. Wy
mogi naukowe, stawiane zazwyczaj przez partnerów 
zagranicznych, są dość wysokie. 

Za podsumowanie tego zagadnienia niech posłuży fragment 
wypowiedzi, sformułowanej bodaj dwa lata temu, na jednym 
z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. 

W podjęciu natychmiastowych kroków akcentowano, obok 
szybkiego wprowadzenia systemu kredytowego i pakietu in
formacyjnego - także konieczność opracowania i wprowadze
nia do programu dydaktycznego odpowiedniej liczby kursów 
w językach obcych już w nadchodzącym roku akademickim. 
Stopniowo mogłyby być dodawane nowe kursy, osiągając w 
ciągu dwóch, trzech lat docelowy pułap kilkunastu wykła
dów. Przykładowym rozwiązaniem może być decyzja, iż każ
dy profesor bądź katedra w ciągu dwóch lat opracuje i zaofe
ruje jeden lub dwa kursy w języku obcym. 

Dotychczas, najbardziej zaawansowane przygotowania, 
uwieńczone podpisaniem umowy bilateralnej z IUT de Saint 
Denis Universite Paris X I I I , poczynione zostały w Instytu
cie Zarządzania - planuje się, iż do Francji wyjedzie dziesię
ciu studentów (zaplanowano także wymianę nauczycieli). W 
trakcie przygotowania jest umowa z Fachhochschule Stutt
gart - Hochschule fur Technik. Pierwotnie z tą uczelnią 
była planowana wymiana jedynie na Wydziale Budownictwa, 
jednak wizyta w Stuttgarcie zaowocowała rozszerzeniem moż
liwości również na inne kierunki, bowiem program kształce
nia na FHT może być interesujący dla studentów budownic
twa, zarządzania i marketingu oraz informatyki. Spodziewa
my się również zawarcia umowy z Fachhochschule Koblenz. 
Propozycja umowy bilateralnej z UUI Inverness College jest 
obecnie przedmiotem rozważań strony szkockiej. Wyjazd do 
Szkocji będzie zapewne atrakcyjny dla szerszego kręgu stu
dentów pod względem przedmiotowym. 

Wciąż jednak czekamy na ostateczną odpowiedź ze strony 
rzymskiego Universitf Degli Studi Roma Tre oraz Univer-
sity College, Cork w Irlandii. Rozszerzanie kontaktów, które 
zaowocowałyby podpisaniem"umowy bilateralnej, nie jest 
sprawą łatwą. Wiele uczelni polskich czyni to na podstawie 
wręcz prywatnych lub osobistych znajomości oraz jasno sfor
mułowanej "strategii geograficznej" oraz preferencji przed
miotowych danego wydziału uczelni. 

Niestety, minął marzec i kwiecień, mija maj..., a liczba 
naszych partnerów jest dość skromna. 

Dzięki aktywności pracowników Studium Języków Obcych 
PO opracowane zostały programy specjalistycznych kursów 
językowych (niemiecki, angielski) o profilu, przygotowują
cym studentów do studiów za granicą. Opracowania te będą 
zapewne służyć do rozszerzenia współpracy z uczelniami za
granicznymi o działania w programie ERASMUS nad "roz
wijaniem zintegrowanych kursów językowych - ILS". 

Należy jednak pamiętać, iż do tego typu współpracy po
trzebna jest umowa pomiędzy trzema partnerami, np. uczel-
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nia z Polski, Czech i Francji lub wspólne programy polsko-
-niemiecko-francuskie. 

Tą publikacją Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą pra
gnie rozpocząć prezentację partnerów, z którymi planowane 
jest uczestnictwo w programie ERASMUS. 

Stuttgart - miasto Hegla i rowerów 
Fachhochschule Stuttgart - Hochschule fur Technik 

Używając polskiej terminologii uczelnia w Stuttgarcie nosi 
nazwę - Uniwersytet Nauk Stosowanych. Szczególny nacisk 
kładzie się na międzynarodowy i interdyscyplinarny aspekt 
programu studiów, prowadzących do uzyskania dyplomu in
żyniera. Szeroka wymiana zagraniczna, zarówno wśród stu
dentów, jak i kadry - trwałe kontakty i wymiana profesorów 
przede wszystkim z uniwersytetami brytyjskimi i francuski
mi, a także współpraca z międzynarodowymi przedsiębior
stwami tworzą ofertę atrakcyjnego programu kształcenia oraz 
odbywania praktyk studenckich. 

Tradycje HfT sięgają pierwszej połowy XIX wieku. W 
1832 roku uruchomiono zimową szkołę budowlaną, która 
później stała się Szkołą Budowlaną Dynastii Wiirttemberg. 

Stuttgart - stolica Badenii-Wurttembergii, liczący dziś po
nad 600 tys. mieszkańców, jest kulturalnym i polityczno-eko
nomicznym centrum regionu. Funkcjonuje tu wiele sławnych 
kompanii przemysłowych, takich jak: Daimler Benz, Bosch, 
Porsche, IBM Germany, Hewlett Packard, SEL, Kodak i in. 
Stuttgart jest również siedzibą dwóch uniwersytetów, trzech 
uczelni Fachhochschule oraz centrum innowacji i placówek 
naukowo-badawczych. 

Kiedy po raz pierwszy ogląda się to miasto, szczególnie 
zaskakuje jedna rzecz, to nie przemysł, tak bardzo tutaj roz
winięty rzuca się w oczy, ale wzgórza, okoliczne winnice, 
tereny agrarne, sady, parki i obszary leśne. Miłe wrażenie 
robi centrum kulturalne (w sąsiedztwie głównego traktu han
dlowego) z teatrem, filharmonią, siedzibą orkiestry kameral
nej, centrum kongresowym, gdzie odbywają się również kon
certy muzyki rockowej oraz centra sportowe z kompleksem 
stadionów i kortów tenisowych. 

Uczelnia usytuowana jest niemal w samym sercu miasta, 
pośród zielem parków i ogrodów. 

Dom Hegla T 

Program nauczania Fachhochschule Stuttgart zbudowany 
został na trzech dziedzinach: środowisko, architektura i bu
downictwo. Pełne studia inżynierskie (osiem semestrów), 
oferowane są na sześciu wydziałach, a zarazem kierunkach 
studiów: architekturze, budownictwie, fizyce budowli, projek
towaniu wnętrz, matematyce stosowanej, geodezji i geoinfor-
matyce. W programie studiów zawarty jest dwusemestralny 
okres praktyki, zwykle odbywanej na 5. i 6. semestrze. Wy
dział Matematyki oferuje studia magisterskie. We wrześniu 
br. otwarty zostanie kierunek studiów magisterskich (o cha
rakterze międzynarodowym) zfotogramometrii i geoinforma-
tyki. Jedną z charakterystycznych innowacji w kształceniu jest 
seminaryjny sposób prowadzenia zajęć w grupach ćwiczenio
wych nie przekraczających 32 osób. 

Uczelnia w Stuttgarcie T 

Fot. J. Fijak 

O międzynarodowy wymiar kształcenia zadbano tu już w 
połowie lat 70. pierwszymi umowami z uczelniami francuski
mi. W ramach programu Fachhochschule 2000 - proklamowa
nego w 1996 roku, Senat HfT uznał za priorytet dążenie do 
umiędzynarodowienia wszystkich kierunków studiów, a stałe 
unowocześnianie programu uznano za wyznacznik dla przyszło
ści uczelni. Na wszystkich kierunkach studiów oferuje się regu
larne wykłady, różne kursy intensywne i seminaria, prowadzo
ne przez profesorów wizytujących. Dziesięć procent kadry pro
fesorskiej tej uczelni posiada stopnie naukowe, uzyskane na 
uczelniach Wielkiej Brytanii, Francji i USA. 

Uczelnia posiada kilkadziesiąt umów o współpracy w róż
nych programach europejskich oraz kontakty naukowo-badaw
cze i wymiany studentów z kilkunastoma krajami. 

Każdy z Wydziałów HfT udostępnia studentom nowocześnie 
wyposażony kompleks laboratoriów i warsztaty ćwiczeniowe. 

Studia na Fachhochschule Stuttgart podzielone są na dwa 
semestry, które de facto dają możliwość studiowania w seme
strze letnim: 1 marca - 31 sierpnia lub zimowym: 1 września 
- 28/29 lutego. Formalności aplikacyjne załatwia się odpo
wiednio do 15 stycznia (semestr letni) oraz do 15 lipca (se
mestr zimowy). 

Więcej informacji i rad na temat studiów w programie ERA
SMUS i możliwości, rysujących się dla studentów Politechniki 
Opolskiej udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą PO. 

Janusz Fijak 
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INDEKS dla studenta 
15 kwietnia w sali Senatu KU NZS zorganizował uroczy

ste otwarcie Biura Pośrednictwa Pracy INDEKS. Zebranych 
powitał rektor prof. J . S. Suchy, przewodniczący NZS Da
riusz Madera, a wśród gości znaleźli się, m.in. : wicewoje
woda opolski Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy Małgorzata Czupik, prorektorzy naszej uczelni prof. 
Wojciech Skowroński oraz prof. Bolesław Dobrowolski . 

Koordynator BPP INDEKS D. Madera przedstawił cele 
biura: ma ono przede wszystkim przeciwdziałać bezrobociu 
- taki program zainicjował NZS, a zaakceptował i wsparł Kra
jowy Urząd Pracy oraz urzędy wojewódzkie. Efekt działań to 
regionalna sieć biur pośrednictwa, które pomagają w znale
zieniu pracy bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni, ale 
nie tylko im. Opolskie biuro dysponuje komputerem wypo
sażonym w odpowiednie oprogramowanie, bazą danych o pra
codawcach i poszukujących pracy, posiłkuje się Internetem, 
ma telefon i faks. Dzięki wielu możliwościom komunikowa
nia się z innymi biurami, przepływ informacji przebiega bez 

zakłóceń, co warunkuje sprawne i skuteczne działanie. Obie
cana pomoc dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jej 
zastępcy pozwoli na organizowanie szkoleń, obejmujących 
prawo pracy, umiejętność prowadzenia rozmów z pracodaw
cą, fachowe doradztwo oraz pośrednictwo pracy. D. Madera 
wyraził nadzieję, że INDEKS już wkrótce osiągnie poziom 
profesjonalnego biura, a akceptację i chęć wspomożenia stu
denckiej inicjatywy zadeklarował wojewoda J . Suski. 

Prof. Robert Rauziński w krótkim wystąpieniu podzielił 
się informacjami na temat prognoz demograficznych oraz 
potrzeb rynku pracy na Opolszczyźnie, co powinno uświado
mić wszystkim tym, którzy zajmują się sprawami pracy skalę 
problemu w najbliższej przyszłości. 

Uroczystego otwarcia biura (na parterze gmachu PO przy 
ul. S. Mikołajczyka) - przecinając wstęgę - dokonali wojewo
da, rektor oraz dyrektor WUP, a lokum poświęcił ksiądz Ja
rosław Szeląg, duszpasterz akademicki. 

Gratulujemy pomysłu i życzymy, by z pomocą INDEKSU 
wielu studentów znalazło atrakcyjną, pozwalającą na samore
alizację pracę. 

Marianna Drzyzga 

Nauko kołem się toczy 
22 kwietnia br. w auli Wydziału Budownictwa odbyło się 

spotkanie, na które członkowie KN Biodom (główny organi
zator imprezy) zaprosili studenckie koła naukowe Arafin, 
Ekomatbud, Ekspert z naszej uczelni, a także koła Drogo
wiec oraz Konstruktor z Białegostoku. Spotkanie otworzył 
opiekun Biodomu prof. Wojciech Skowroński, witając gości 
i życząc im wspaniałego pobytu, mimo niesprzyjającej aury. 
Rektor PO prof. J . S. Suchy wyraził uznanie gościom i go
spodarzom, których nie odstraszyła od zawierania kontaktów 
(nie tylko naukowych) odległość, dzieląca oba miasta. Szcze
gólne podziękowania skierował do opiekunów kół naukowych, 
którzy, nie bacząc na mizerię szkolnictwa i "opór materii" 
zarazili swym entuzjazmem studentów. Dzięki temu mogą oni 
realizować swe ambicje naukowe, poznawać kolegów z in
nych ośrodków akademickich i kończyć studia nie jak każdy 

Politechnika Wrocławska - laboratorium konstrukcji 
żelbetowych i konstrukcji sprężonych T 

absolwent, ale jak członek elitarnej grupy, przygotowany do 
samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów 
oraz do efektywnej pracy zespołowej, co nie jest bez znacze
nia dla przyszłego pracodawcy. 

Dziekan Wydziału Budownictwa prof. Jerzy Wyrwał krót
ko zaprezentował jednostkę, którą kieruje, po czym zaprosił 
wszystkich do zwiedzania laboratoriów. Następnie poprosze
ni zostali o głos opiekunowie poszczególnych kół. I tak osią
gnięciami Ekomatbudu "chwaliła się" mgr inż. Halina Sło-
dzińska (koło prezentujemy w tym numerze WU), Arafinu -
dr Krzysztof Malik, a Biodomu - prof. W. Skowroński. 
Opiekunowie zgodnie podkreślali, że pracują ze zdolnymi, 
pełnymi pomysłów i ochoty do pracy studentami, którzy swą 
postawą zarażają kolegów, dzięki czemu studencki ruch na
ukowy zyskuje nowych członków i sympatyków. Z ciepłych 
słów opiekunów pod adresem swych podopiecznych można 
wnosić, iż przed młodymi ludźmi otwierają się wspaniałe 
perspektywy, a uczelnia może wśród nich upatrywać przy
szłych pracowników naukowych. 

Autostrada - laboratorium dróg • 
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Sprawy studenckie i dydaktyczne 

Autostrada A-4 T 

Portrety kół z Białegostoku zaprezentowały również opie
kunki: Drogowca dr Bożena Kierus, a Konstruktora mgr 
Marta Kosior. To koło jest najmłodsze - jego członkowie 
interesują się różnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, kon
strukcjami budowlanymi i inżynierskimi dróg. 

Program spotkania był bardzo bogaty, jednak udało się go 
bez przeszkód zrealizować. Studenci obejrzeli budowę auto
strady A-4 wraz z laboratorium dróg, zwiedzili nasze miasto, 
po czym bawili się przy ognisku w Turawie. Następnego dnia, 
w Politechnice Wrocławskiej mieli okazję obejrzeć laborato
rium konstrukcji żelbetowych i konstrukcji sprężonych oraz 
laboratorium mostów z unikatowymi stanowiskami badawczy
mi, nacieszyć się pięknem wrocławskiej starówki oraz Pano
ramy Racławickiej. 

Wręczanie odznak „Biodomu" T 

Nad gośćmi wszechstronną opiekę roztoczyła mgr inż. Elż
bieta Miśniakiewicz, która włożyła niemały trud w zorgani
zowanie imprezy, za co należą się jej szczególne podziękowa
nia, co niniejszym czynimy. 

Marianna Drzyzga 

Z działalności studenckich kół naukowych 
Koło Naukowe EkoMAT - BUD przy Zakładzie Materia

łów Budowlanych rozpoczęło swą działalność w październi
ku 1996 roku z inicjatywy mgr inż. Haliny Słodzińskiej, 
która jest jego opiekunem. Członkami koła jest 12 studentów 
II - V roku Wydziału Budownictwa. Głównym celem ich pra
cy jest poszerzanie wiedzy o materiałach budowlanych oraz o 
technologii betonu, co realizują poprzez: 

• bieżący przegląd literatury technicznej, wydawanej w 
kraju i za granicą, 

• przygotowywanie i wygłaszanie referatów problemo
wych, 

• badanie podstawowych właściwości materiałów budow
lanych, 

• badania, związane z utylizacją popiołów lotnych, 
• publikacje wyników własnych badań, 
• uczestnictwo w konferencjach studenckich kół nauko

wych. 
Spotkania odbywają się regularnie, co 2 tygodnie i mają 

charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny - porusza się 
ekologiczne i ekonomiczne aspekty utylizacji odpadów prze
mysłowych oraz prowadzi badania, związane z utylizacją po
piołów lotnych. Wyniki tych badań zostały przedstawione po 
raz pierwszy na XX Międzynarodowym Sympozjum Nauko-

CYPLOM 
m i e j s c e | \ 

otrzymuje 

ZA ZAJĘCIE IJ^ MIEJSCA 
W KONKURSIE NA NAJLEPSZY REFERAT 

STUDENCKI 

20. MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM 
NAUKOWEGO STUDENTÓW I MŁODYCH 

PRACOWNIKÓW NAUKI 

7ielon.i Góra, dnia I 2 ma|a roku 
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Sprawy studenckie i dydaktyczne 

Członkowie koła z opiekunem przy pracy • 

Fotografie pochodzą ze zbiorów koła 

wym Studentów i Młodych Pracowników Nauki w Zielonej 
Górze w maju 1998 r. Referat studenta ówczesnego I I roku 
Grzegorza Lehmanna pt. Wpływ popiołów lotnych z węgla 
brunatnego na właściwości zaczynu cementowego wyróżnio
ny został I I nagroda w konkursie na najlepszy referat stu
dencki w sekcji tematycznej Inżynieria procesów budowla
nych (zdjęcie obok). Obecnie studenci przygotowują się do 
kolejnego wystąpienia, tym razem w Białymstoku na Ogól
nopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Mło
dych Pracowników Nauki. 

Halina Slodzińska 

Z działalności Koła Naukowego AKTON 
Pączki i przebierańcy 

Choć od tłustego czwartku minęło już wiele czasu i woko
ło czuć wiosnę, to zapach pączków, które miałyśmy okazję 
skosztować w Czarnowąsach już na dwa dni przed "świętem 
obżarstwa", do tej pory nawiedza nas w snach. 

Pewnie chcielibyście nas teraz zapytać o adres tej wspania
łej cukierni? Niestety o nim wiedzą tylko wybrani - pięć osób 
z Kola Naukowego Akton, których personalia są zastrzeżone 
w obawie o ich bezpieczeństwo. My jednak, autorki tego ar
tykułu, zdołałyśmy się co nieco dowiedzieć. 

Podobno nadzwyczajny talent cukierniczy posiadają sio
stry św. Jadwigi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarno
wąsach. Właśnie tam 9 lutego 1999 roku odbył się wspaniały 
bal przebierańców dla podopiecznych tego domu. Koło Na
ukowe Akton dostało specjalne zaproszenie, z którego z rado
ścią skorzystało, ponieważ wszyscy lubimy się bawić. Dlate
go też wtorkowym rankiem Indianin, Robotnik, Pipi, Jacek i 
Placek zapukali do bram sali balowej. Przywitał ich ów cu
downy zapach i bajkowe postacie w kolorowych, pomysło
wych strojach. Kogo tam nie było? W tłumie można było do
strzec: Nietoperza, Czerwonego Kapturka, Diabła, Damę 
Dworu, Pingwina, Papugę, Strażaków, Smerfa i jeszcze wie
le, wiele innych przedziwnych stworków. 

Tańce, muzyka i korowody tak nas pochłonęły, że gdy na
deszła pora obiadu, to dla nas było znakiem opuszczenia balu, 
a była to godzina dwunasta (czy zauważyliście podobieństwo 
do bajki o Kopciuszku ?), byłyśmy zmęczone, jak po naj
dzikszych swawolach w noc sylwestrową. Na szczęście żadna 
z nas nie zgubiła pantofelka i nie została w łachmanach, bo 
dzień był mroźny, a my nieźle zdyszane. Jednakże został po 
nas mały ślad - cukierki, papierki i miłe wspomnienie wśród 
dzieci (już mamy kolejne zaproszenie na plener malarski). 

Och! Dałyśmy się ponieść słodkim wspomnieniom. Wy
baczcie, że już musimy kończyć, ale przez te myśli obudziła 
się nasza zmysłowa pamięć (zmysł smaku) więc pędzimy na 
pączki. 

K&M 

Nowe "foteliki" w przedszkolu 
na ul. Mickickiewicza 

Od kilku tygodni członkowie Koła Naukowego Akton co 
czwartek zmieniają się w foteliki, koniki, tunele, płotki, wiel
błądy... . Są "mamami" dla Julii, Marcina, Łukasza, Wioli, 
Wiktorii, Mateusza, Piotrka, Ewy. 

Zaintrygowani ? Spieszymy więc z wyjaśnieniem. 
Ta metamorfoza następuje w czasie wspólnej zabawy z dzieć

mi z przedszkola w Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Poraże
niem Mózgowym, a metoda, według której prowadzona jest 
terapia to ruch rozwijający dla dzieci Weroniki Sherborne. 
"Doświadczenia ruchowe mają podstawowe znaczenie dla roz
woju wszystkich dzieci, ale szczególnie istotne są dla dzieci, 

Ciąg dalszy na str. 26 
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Wlew z wydziałów 

Wydział Budownictwa 
• Prof. Zbigniew Zembaty w dniach 26.04. - 23.05. na 
zaproszenie National Building Research Institute przebywał 
w Izraelu. Wspomniany instytut wchodzi w skład TECH-
NION - Israel Institute of Technology, zajmuje się badaniami 
z dziedziny budownictwa. W czasie pobytu prof. Z . Zemba
ty przedstawił cykl wykładów na temat dynamiki budowli i 
inżynierii sejsmicznej oraz kontynuował współpracę z prof. 
Rutenbergiem z Wydziału Budownictwa TECHNION. 

Prof. Jerzy Wyrwał, na wniosek przewodniczącego Ze
społu Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) został 
powołany (ponownie) do składu Sekcji Budownictwa i Mate
riałów Budowlanych (T07E). 

Serdecznie gratulujemy! 

• 13 maja odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
pt. Analiza statyczna powłoki hiperboloidalnej - ujęcie nieli
niowości geometrycznej, w wyniku której mgr inż. Wiesław 
Baran otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych! 

md 

Wydział Mechaniczny 
W ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vin

ci, zespół pracowników Katedry Mechaniki i PKM pod kie
rownictwem prof. Ewalda Machy opracował i wysłał 
23.03.1999 r. wniosek grantowy do Brukseli. Kategoria wnio
sku: DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZEL
NIAMI A LOKALNYM PRZEMYSŁEM W DZIEDZINIE 
KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW; cel: zacieśnienie współpracy 
pomiędzy uczelniami wyższymi kształcącymi konstruktorów 
i eksploatatorów maszyn a regionalnym przemysłem. 

Cel będzie realizowany poprzez: 
• rozwijanie studiów zaocznych w specjalnościach, od

powiadających potrzebom lokalnego przemysłu z silnym 
akcentem na opanowanie nowoczesnych technik kom
puterowego wspomagania projektowania i badania ma
szyn, 

• podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wykładowców i 
pracowników naukowo-badawczych oraz poprzez wy
mianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, 

• promocję intensywnych kursów i szkoleń dla młodych 
ludzi i przygotowanie ich do pracy zawodowej z wyko
rzystaniem współczesnych technologii, uwzględniając 
wymagania społeczne i dokonujące się zmiany technicz
ne i technologiczne, 

• popieranie równych możliwości podjęcia pracy przez 
absolwentów uczelni, osób bezro- botnych, poszukują
cych pracy (szczególnie kobiet) i ludzi już zatrudnio
nych w przemyśle przez organizowanie otwartych semi
nariów na uczelni ze swobodnym dostępem do nowo
czesnych technik komputerowych (w tym do Internetu), 

• organizację branżowego seminarium dla rozpowszech
niania innowacji i wyników prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie budowy maszyn. 

Przewiduje się następujące działania: 
• utworzenie nowej specjalności konstrukcja i badanie 

maszyn w programie inżynierskich studiów zaocznych 
na Wydziale Mechanicznym, 

• organizację otwartych seminariów na uczelni, których 
celem jest rozpowszechnianie innowacji technicznych, 

• intensywne kursy dla nauczycieli szkół zawodowych 
oraz przedstawicieli przemysłu, 

• zorganizowanie branżowego seminarium Problemy roz
woju maszyn w celu rozpowszechnienia osiągnięć w tej 
dziedzinie oraz rezultatów projektu. 

Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy. Główne, 
przewidywane, rezultaty projektu to: 

• opracowanie programów nauczania nowej specjalności 
konstrukcja i badanie maszyn na inżynierskich studiach 
zaocznych, 

• opracowanie notatek autorskich i instrukcji laboratoryj
nych dla studentów, 

• rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć technologicz
nych w mechanice zmęczenia i pękania materiałów pod
czas otwartych seminariów organizowanych na uczelni 
(przewiduje się uczestnictwo około 40 przedstawicieli z 
przedsiębiorstw Opolszczyzny), 

• zorganizowanie 2 intensywnych kursów dotyczących 
metod elementów skończonych i brzegowych oraz me
chaniki pękania i zmęczenia materiałów (przewidywa
ny udział przeszło 50 osób), 

• opracowanie materiałów z kursów (notatki autorskie), 
• wydrukowanie materiałów seminarium Problemy roz

woju maszyn, które będą zawierać około 80 referatów 
(przewiduje się udział przeszło 120 osób w semina
rium), 

• unowocześnienie oprogramowania, stosowanego w la
boratorium CAD/CAM Politechniki Opolskiej, 

• 3 spotkania Executive Committee w Opolu, Lyonie i 
Nottingham. 

Partnerami Politechniki Opolskiej są: 
FAMAK Kluczbork; jest to jedna z największych fabryk 

województwa opolskiego, produkująca, m.in. urządzenia 
transportowe dla górnictwa odkrywkowego, suwnice, urzą
dzenia przeładunkowe, konstrukcje stalowe. Wiele produk
tów jest eksportowanych za granicę. Fabryka posiada certyfi
katy wydawane przez: Germaniścher Lloyd, Polski Urząd Do
zoru Technicznego, SLV Duisburg GmbH, Biura Veritas, Det 
Norske Veritas, QSC ISO 9001, IQNet, EFQM. 

Uniwersytet Nottingham; należy on do najlepszych uni
wersytetów w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat personel Wy
działu Mechanicznego jest bardzo aktywny w procesie dy
daktycznym i badaniach naukowych. Bardzo mocno rozwija
na jest współpraca z brytyjskim przemysłem i wieloma part
nerami w krajach EU. 

INSA LYON; Narodowy Instytut Nauk Stosowanych pro
wadzi wyższe studia nadzorowane przez francuskie Minister
stwo Edukacji, Badań i Technologii. Jest to aktywny ośrodek 
dydaktyczny i naukowy. INSA jest instytutem technologicz
nym na skalę europejską. 

Maria Mazur 
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Wieści z wydziałów 

Instytut Zarządzania 
• Instytut Zarządzania Politechniki Opolskiej pod nauko
wym patronatem Wydziału Inżynierii Produkcji Politech
niki Warszawskiej uruchamia z dniem 1 października 1999 
roku studia doktoranckie, prowadzone w trybie dzien
nym i zaocznym w specjalności naukowej zarządzanie 
produkcją, transfer technologii, produktywność, innowa
cje technologiczne. 

Nazwa specjalności nie ogranicza tematyki rozpraw dok
torskich. Obszar, w którym mogą mieścić się tematy prac 
doktorskich jest bardzo szeroki, ponieważ związany jest z dys
cypliną nauk o zarządzaniu. 

Uczestników studiów będzie obowiązywał regulamin sto
sowany w Politechnice Warszawskiej oraz program zatwier
dzony przez tę uczelnię. 

Studia doktoranckie trwają cztery lata i obejmują 420 
godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w czasie sze
ściu semestrów. Program przewiduje wybór opiekuna na
ukowego w trakcie pierwszego semestru, ustalenie tematu 
rozprawy przed zakończeniem pierwszego roku, otwarcie 
przewodu doktorskiego najpóźniej przed zakończeniem 
drugiego roku oraz obronę pracy w czasie trwania czwar
tego roku studiów lub - za zgodą rektora - przed upły
wem dziesiątego semestru. 

Doktoranci będą mieli możliwość wysłuchania wykła
dów z podstaw organizacji i zarządzania, wybranych dzia
łów matematyki współczesnej, organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem, ekonomii oraz elementów prawa go
spodarczego. Ponadto, każdy uczestnik zobowiązany jest 
w ramach samodzielnych studiów indywidualnie zaliczyć 
cztery (lub trzy w przypadku studiów zaocznych) przed
mioty obieralne z otwartego zbioru, który obejmuje, 
m. in . : zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, informatyczne systemy zarządzania, systemy za
pewnienia jakości, marketing przemysłowy czy też orga
nizację i zarządzanie produkcją. 

Program studiów przewiduje egzaminy doktorskie z języ
ka nowożytnego - po repetytorium w semestrze czwartym, z 
ekonomii - po wysłuchaniu wykładu w semestrze piątym oraz 
z przedmiotu kierunkowego, ściśle powiązanego z tematem 
rozprawy, w semestrze szóstym. 

Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich zobowiązani 
są do realizacji praktyki dydaktycznej w wymiarze 30 godzin 
w semestrze. Trwa ona w czasie całych studiów doktoranc
kich, aż do obrony pracy doktorskiej. 

Uczestnicy zaocznych studiów doktoranckich mają wydłu
żone o semestr repetytorium z języka nowożytnego, a także 
są zwolnieni z odbycia praktyki dydaktycznej. 

Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich otrzymają 
stypendium w wysokości średniego uposażenia asystenta. 
Odpłatność dla uczestników zaocznych studiów doktoranc
kich wynosi 2800 zł/rok. Istnieje możliwość ubiegania się o 
dofinansowanie przez wojewodę opolskiego w wys. do 50% 
opłaty za studia. 

• Na podstawie art. U ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych oraz § 11 

ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych, na wniosek 
przewodniczącego Zespołu Mechaniki, Budownictwa i Archi
tektury (T-7) KBN prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala został 
powołany do sekcji Technologii i Automatyzacji Maszyn i 
Produkcji (T07D) oraz - tym samym - poproszony o uczestni
czenie w jej pracach w czasie trwania X V I I konkursu projek
tów badawczych. 

Serdecznie gratulujemy! 

Rafał Matwiejczuk 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
wraz z 

POLITECHNIKĄ OPOLSKĄ 

zapraszają absolwentów studiów technicznych i eko
nomicznych na dzienne lub zaoczne 

STUDIA DOKTORANCKIE 

w specjalności 

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, 
TRANSFER TECHNOLOGII, PRODUKTYWNOŚĆ, 

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE 

Program i regulamin studiów doktoranckich można 
otrzymać w Katedrze Inżynierii Produkcji Instytutu Za
rządzania - 45-036 Opole, ul . Luboszycka 3 (budynek 
EDEN), pok. 203, tel./fax: 453 64 58. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u prof. dr. 
hab. inż. Ryszarda Knosali (w poniedziałki i piątki pod 

ww. adresem). 

Awans siatkarzy opolskiego AZS 

W finałowym turnieju, który rozgrywano w hali Gwardii 
siatkarze AZS, trenowani przez Pawła Czerepoka, zaję
li II miejsce, przegrywając jedynie z OKSiW Warka (2 : 
3), a tym samym awansowali (po raz trzeci w ciągu ostat
nich lat) do II ligi. Opolska drużyna była najmłodszym i 
najmniej doświadczonym zespołem wśród uczestników 
turniej u, jednak dzięki ciężkiej pracy udało się mu osią
gnąć zasłużony sukces. 
W jego skład wchodzą: Piotr Jankowski, Piotr Gacek, 
Tomasz Reczuch, Grzegorz Boroń, Bartłomiej Marci
nów, Paweł Ciemny, Piotr Stachura, Marek Kuchar
ski, Piotr Śniatowski, Mariusz Sawlewicz, Szymon 
Sikora, Marcin Dybka. 
Mamy nadzieję - podobnie jak trener Paweł Czerepok, 
że I I liga na dłużej zagości w Opolu. Drużynie i trenero
wi serdecznie gratulujemy i życzmy kolejnych wygra
nych, a wiceprezesowi Janowi Baniakowi dziękujemy 
za wkład pracy w organizację turnieju. 

md 
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Wieści z wydziołów 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA 

zaprasza w roku akademickim 1999/2000 
na dwusemestralne 

STUDIA PODYPLOMOWE pt.: 
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE 

Studia podyplomowe są adresowane przede wszystkim do 
osób, zamierzających prowadzić, jak i już prowadzących biu
ra rachunkowo-finansowe oraz prowadzących finanse i rachun
kowość w organizacjach gospodarczych i samorządowych oraz 
instytucjach non-profit.* 

Program studiów obejmuje następujące zajęcia wykłado
we, seminaryjne i laboratoryjne: 

1. Ekonomia 
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
3. Podstawy rachunkowości 
4. Systemy rachunkowości informatycznej 
5. Rachunek kosztów 
6. Prawo gospodarcze 
7. Rachunkowość finansowa i sprawozdawcza 
8. Analiza finansowa 
9. Systemy podatkowe 
10. Seminarium dyplomowe 
Łączna liczba godzin: 280 
Warunki uczestnictwa: 
1. Wykształcenie wyższe /potwierdzone dyplomem ukończenia studiów 

wyższych/ 
2. Złożenie w okresie 2 sierpnia - 24 września 1999 r. następujących 

dokumentów (dokumenty będą przyjmowane w budynku Politechniki Opol
skiej przy ul . Luboszyckiej 7, pok. 201, od poniedziałku do piątku, w godz. 
8.00 - 15.00): 
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe /adresowane na Politechnikę 

Opolską/ 
• 2 aktualne fotografie 
• odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wy

ższych 
3. Odpłatność 1100 zł / semestr + opłata rekrutacyjna 55 zł 
* Dyplom ukończenia studiów umożliwia uzyskanie świadectwa kwali

fikacyjnego ministra finansów, uprawniającego do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych na podstawie art. 81, ust. 3, pkt. 4 i 4a ustawy z 29 
września 1994 o rachunkowości (Dz. U . nr 121, poz. 591 z późniejszymi 
zmianami). 

Bliższych informacji udziela dziekanat 
Instytutu Zarzqdzania 

ul. L. Waryńskiego 4, II piętro, 
tel. 454 35 33 lub 453 04 72). 

0* 

ZARZĄDZANIE I MARKETING 
Studia podyplomowe są adresowane do wszystkich absol

wentów szkół wyższych. Osoby posiadające tytuł zawodowy 
inżyniera, które ukończą nasze studia podyplomowe, mają 
prawo podjąć uzupełniające studia magisterskie (zaoczne) na 
kierunku zarządzanie i marketing. 

Program studiów obejmuje następujące zajęcia wykłado
we, seminaryjne i laboratoryjne: 

1. Podstawy organizacji i zarządzania 
2. Ekonomia 
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
4. Zarządzanie personalne 
5. Metody i techniki negocjacji 
6. Zarządzanie marketingowe 
7. Badania rynkowe i marketingowe 
8. Podstawy rachunkowości 
9. Zarządzanie finansami 
10. Prawo handlowe 
11. Laboratorium analiz ekonomicznych 
12. Seminarium dyplomowe 
Łączna liczba godzin: 280 
Warunki uczestnictwa: 
1. Wykształcenie wyższe /potwierdzone dyplomem ukończenia studiów/ 
2. Złożenie w okresie 2 sierpnia - 24 września 1999 r. następujących 

dokumentów (dokumenty będą przyjmowane w budynku Politechniki Opol
skiej przy ul . Luboszyckiej 7, pok. 201, od poniedziałku do piątku, w godz. 
8.00-15.00): 
• podanie o przyjęcie na studia /adresowane na Politechnikę Opolską/ 
• 2 aktualne fotografie 
• odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów 

3. Odpłatność 1100 zł/semestr + opłata rekrutacyjna 55 zł 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
Studia podyplomowe są adresowane przede wszystkim do 

menedżerów i specjalistów ds. personalnych, którzy pragną 
poszerzyć swoje wiadomości oraz do osób, które zamierzają 
zdobyć wiedzę niezbędną w pracy menedżera personalnego 
organizacji gospodarczych i samorządowych. 

Program studiów obejmuje następujące zajęcia wykłado
we i seminaryjne: 

1. Rynek pracy 
2. Analiza finansowa a koszty pracy 
3. Socjologia zarządzania 
4. Zarządzanie personelem 
5. Prawo pracy 
6. Etyka w zarządzaniu 
7. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów 
8. Marketing personalny 
9. Seminarium dyplomowe 
Warunki uczestnictwa: 
1. Wykształcenie wyższe /potwierdzone dyplomem ukończenia studiów/ 
2. Złożenie w okresie 2 sierpnia - 24 września 1999 r. następujących 

dokumentów (dokumenty będą przyjmowane w budynku Politechniki Opol
skiej przy u l . Luboszyckiej 7, pok. 201, od poniedziałku do piątku, w godz. 
8.00-15.00): 
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe /adresowane na Politechnikę 

Opolską/ 
• 2 aktualne fotografie 
• odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych 

3. Odpłatność 1100 zł / semestr + opłata rekrutacyjna 55 zł 
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Marian Ciepaj 

NOWA KODYFIKACJA KARNA (CZ. IV) 
Życie każdego człowieka ma dwie strony: życie osobiste, 
które jest tym swobodniejsze, im bardziej są abstrakcyjne 
zainteresowania człowieka, oraz życie żywiołowe, 
życie roju, w którym człowiek zmuszony jest 
postępować wedle narzuconych mu praw. 
Lew Tołstoj, "Wojna i pokój" 

Oto twarde pęta, co winny dzierżyć was 
w granicach prawa. 
Dante, "Boska komedia" 

Gdyby się nikt nie buntował przeciwko prawu, 
nie byłoby w ogóle postępu. 
John Barth, "Koniec drogi" 

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (nazwa
ne niekiedy przestępstwami gospodarczymi) są ściśle powią
zane z charakterem ustroju gospodarczego danego państwa. 
Dlatego ze względu na zmianę sytuacji społeczno-gospodar
czej w Polsce, jaka nastąpiła po roku 1989, większość typów 
przestępstw zawartych w rozdziale XXX k.k. z 1969 r. zaty
tułowanym " Przestępstwa gospodarcze", bądź utraciła swe 
ustawowe znamiona (np. cechę społecznego niebezpieczeń
stwa ) badź przestała praktycznie występować (np. przestęp
stwo spekulacji). Przepisy tego rozdziału chroniły ustrój spo
łeczno-gospodarczy okresu tzw. realnego socjalizmu, a zgod
nie z zasadą szczególnej ochrony mienia społecznego w wy
ższym stopniu penalizowały czyny godzące w to mienie, niż 
w mienie prywatne. Wprowadzenie do ustroju gospodarczego 
państwa zasad wolnego rynku spowodowało, z jednej strony, 
utratę karalnego charakteru wielu czynów będących przestęp
stwami przeciwko gospodarce socjalistycznej, a z drugiej stro
ny, wystąpienie nie znanych wcześniej zjawisk patologicznych 
właściwych gospodarce wolnorynkowej, wymagających kar
noprawnej ingerencji (np. tzw. pranie brudnych pieniędzy, 
doprowadzenie do bankructwa). 

Nowe przepisy, dotyczące przestępczości gospodarczej 
wprowadzono ustawę z 12 X 1994 r. o ochronie obrotu go
spodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego 
(Dz. U . Nr 126, poz. 615). Ustawa ta przewidywała nowe 
typy przestępstw gospodarczych, charakterystycznych dla go
spodarki wolnorynkowej; zrównywała karnoprawną ochronę 
wszystkich podmiotów gospodarczych; zaostrzała odpowie
dzialność karną za oszustwa i przywłaszczenie mienia znacz
nej wartości; wprowadzała rozwiązania, u podstaw których 
leży idea nieopłacalności popełnienia przestępstwa gospodar
czego. 

Z chwilą wejścia w życie kodeksu karnego z 6.06.1997 r. 
straciły moc przepisy dotyczące przedmiotów unormowanych 
w kodeksie karnym z 1969 r. oraz przepisy ustawy o ochro
nie obrom gospodarczego. Kodeks karny unormował prze
stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozdz. 
X X X V I . A oto niektóre przestępstwa tej grupy. 

1. Przestępstwo nadużycia zaufania i niegospodarności (art. 
296 k.k.). Przedmiotem tego przestępstwa są interesy ma

jątkowe osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyj
nej nie mającej osobowości prawnej. Podmiotem przestęp
stwa może być tylko osoba, która na podstawie przepisu praw
nego, decyzji właściwego organu lub umowy obowiązana jest 
zajmować się sprawami majątkowymi lub działalnością go
spodarczą wskazanych powyżej podmiotów (może to być np. 
pełnomocnik, członek zarządu spółki kapitałowej, dyrektor 
przedsiębiorstwa, syndyk). Przestępstwo polega na wyrządza
niu znacznej szkody majątkowej wskutek nadużycia przez 
sprawcę udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążą
cego na nim obowiązku. Szkoda obejmuje zarówno rzeczy
wisty uszczerbek w majątku, jak też utracone korzyści. 

Przestępstwo nadużycia zaufania i niegospodarności zagro
żone jest pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do lat 5; je
żeli jednak sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści ma
jątkowej, to podlega karze pozbawienia wolności od 6 mie
sięcy do lat 8; gdy natomiast sprawca wyrządził szkodę ma
jątkową w wielkich rozmiarach - to karą jest pozbawienie 
wolności w granicach od 1 roku do lat 10. Nie podlega karze 
sprawca, który przed wszczęciem postępowania karnego do
browolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę. 

2. Oszustwo kredytowe, dotacyjne, subwencyjne (art. 297 
k.k.) . Sprawca tego przestępstwa musi działać w celu uzy
skania kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, 
dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, a jego za
chowanie ma polegać na: a) przedkładaniu fałszywych doku
mentów, b) przedkładaniu dokumentów stwierdzających nie
prawdę, c) przedkładaniu nierzetelnych oświadczeń, dotyczą
cych okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania 
takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, 
dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego. Przestępstwo 
to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. 

Tej samej karze podlega osoba, która wbrew ciążącemu na 
niej obowiązkowi nie powiadamia właściwego organu lub in
stytucji o powstaniu okoliczności, mogących mieć wpływ na 
wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego kredy
tu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, sub
wencji lub zamówienia pubłicznego. To przestępstwo może 
być popełnione tylko przez zaniechanie. Obowiązek powia
domienia może wynikać z ustawy (np. powiadomienie o nie
wypłacalności), decyzji właściwego organu lub umowy. 

Wymienione przestępstwa mogą być popełnione tylko 
umyślnie. Dla zaistnienia przestępstwa oszustwa kredytowe
go, dotacyjnego, subwencyjnego nie jest konieczne wystąpie
nie skutku w postaci uzyskania kredytu, pożyczki bankowej, 
gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji albo zamówienia 
publicznego. Społeczna szkodliwość zachowania się sprawcy 
polega na stworzeniu zagrożenia dla dóbr prawnych, chro
nionych tym przepisem: bezpieczeństwa obrom gospodarcze
go, związanego z funkcjonowaniem kredytów, dotacji, sub
wencji, zamówień publicznych. 

W art. 297 § 3 zawarta jest klauzula, uchylająca karalność 
wobec sprawcy, który przed wszczęciem postępowania karne-
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go dobrowolnie zapobiegał wykorzystaniu kredytu, pożyczki 
bankowej, gwarancji kredytowej, subwencji lub zamówienia 
publicznego. Ustawowe znamię "zapobiegł wykorzystaniu" 
może oznaczać niepodjęcie przyznanego kredytu lub jego 
zwrot przed wykorzystaniem; to samo dotyczy dotacji, sub
wencji itd. 

3. Oszustwo asekuracyjne (298 k.k.) . Przestępstwo to jest 
jednym z najstarszych typów oszustw gospodarczych, zna
nych kodeksom karnym Europy. Sprawca tego przestępstwa 
może być każdy, kto powodując zdarzenie, będące podstawą 
do wypłaty odszkodowania, a więc zarówno ten, kto będąc 
stroną umowy ubezpieczenia, dąży do uzyskania odszkodo
wania dla siebie, jak i ten, kto nie będąc stroną umowy ubez
pieczenia, doprowadza do zdarzenia stanowiącego podstawę 
do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia dla innego 
podmiotu. Zachowanie przestępne obejmuje wszelkie działa
nie lub zaniechanie, prowadzące do powstania szkody w ubez
pieczonym mieniu. Dla zaistnienia przestępstwa nie jest wy
magane wystąpienie skutku w postaci wypłacenia odpowied
niego odszkodowania. Przestępstwo oszustwa asekuracyjne
go może być popełnione tylko umyślnie, ponadto sprawca 
musi działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Oszu
stwo asekuracyjne zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5, jednakże nie podlega karze sprawca, 
który przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie 
zapobiegł wypłacie odszkodowania. 

4. Przestępstwo "prania brudnych pieniędzy" (art. 299 
k.k.) . Istota przestępstwa polega na wprowadzeniu do legal
nego obrom środków płatniczych, papierów wartościowych 
lub wartości dewizowych, pochodzących ze zorganizowanej 
przestępczości. W doktrynie prawa karnego przez zorganizo
waną przestępczość rozumie się dokonanie przynajmniej ki l
ku przestępstw w ramach struktury organizacyjnej, łączącej 
większą liczbę osób i cechującej się hierarchicznością, po
działem ról, koordynacją działań, nastawianiem na dłuższe 
trwanie, a także stosowaniem wewnętrznych sankcji. Wymie
nione w kodeksie wartości majątkowe (środki płatnicze, pa
piery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe, 
mienie ruchome lub nieruchome) muszą pochodzić ze zorga
nizowanej przestępczości powiązanej z: a) obrotem środkami 
odurzającymi lub psychotropowymi, b) fałszowaniem pienię
dzy lub papierów wartościowych, c) rozbojem, d) wymusza
niem okupu, e) handlem bronią. Zachowanie przestępne 
sprawcy polega na celowym wprowadzeniu do legalnego ob
rom wartości majątkowych, pochodzących z wymienionych 
rodzajów przestępczości zorganizowanej poprzez: a) przyj
mowanie ich, b) przenoszenie własności lub posiadania, c) 
przekazywanie lub wywóz za granicę, d) inne działanie, któ
re może udaremnić stwierdzenie ich przestępczego pochodze
nia, wykrycie albo orzeczenie przypadku. Dla wyjaśnienia 
procederu zwanego "praniem brudnych pieniędzy" należy 
dodać, że pieniądze pochodzące z przestępczości zorganizo
wanej nazywane są "brudnymi", a wprowadzanie ich do ob
rom ma je niejako "oczyścić", nadać im cechy legalności, 
stąd zwrot - pranie brudnych pieniędzy. Przestępstwo "prania 
brudnych pieniędzy" ma charakter umyślny. Umyślność musi 
obejmować wszystkie znamiona określone w art. 299 § 1 k.k. 
"Pranie brudnych pieniędzy" zagrożone jest karą pozbawie
nia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nie podlega jednak ka

rze sprawca, który dobrowolnie ujawnił wobec organu, po
wołanego do ścigania przestępstw informacje, dotyczące osób 
uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczno
ści jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego 
przestępstwa. Jeżeli sprawca czynił starania zamierzające do 
ujawnienia tych informacji i okoliczności, sąd stosuje nad
zwyczajne złagodzenie kary. 

Kodeks karny przewiduje również kwalifikowany typ prze
stępstwa " prania brudnych pieniędzy". Występuje on wtedy, 
gdy sprawca dopuszcza się "prania brudnych pieniędzy", dzia
łając w porozumieniu z innymi osobami lub gdy za pomocą 
takiego czynu osiąga znaczną korzyść majątkową. Ten typ 
przestępstwa zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 
roku do lat 10. 

Art. 299 § 2 k.k. penalizuje przyjmowanie w gotówce, 
wbrew przepisom, pieniędzy lub innych wartości dewizowych. 
Sprawcą przestępstwa może być tylko pracownik banku, in
stytucji finansowej lub kredytowej. Przepis ten odwołuje się 
do aktów prawnych, normujących obrót bezgotówkowy. Przy
kładem może tu być ustawa o działalności gospodarczej z 
23.12.1988r. (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z póź. zm.), która w 
art. 3 ust. 3 stanowi, że transakcje o jednorazowej wartości, 
przekraczającej 3000 lub 1000 ECU (euro ) muszą być prze
prowadzone przez bank. Kto, wbrew obowiązkowi określo
nemu w art. 3 ust.3, realizuje należności lub zobowiązania 
podlega, zgodnie z art. 25f ustawy o działalności gospodar
czej, karze grzywny w wysokości od 10 000 do 100 000 zł. 
Również przepisy bankowe wprowadzają obowiązek monito
rowania operacji finansowych dotyczących pieniędzy lub in
nych wartości dewizowych, co do których zachodzi uzasad
nione podejrzenie o ich przestępczym pochodzeniu. 

5. Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300-302 k.k.). 
Przedmiotem ochrony w przepisach art. 300 - 302 k.k. jest 
prawidłowość obrom gospodarczego w warunkach gospodar
ki wolnorynkowej. W szczególności chodzi tu o ochronę in
dywidualnych interesów majątkowych uczestników tego ob
rom, będących wierzycielami, a z drugiej strony, o ochronę 
życia gospodarczego i interesów majątkowych całego społe
czeństwa. Przestępstwa na szkodę wierzycieli mają bowiem 
znaczenie szersze ujemne następstwa społeczno-gospodarcze, 
niż tylko uszczerbek, jakiego w sferze majątkowej doznają 
poszczególne podmioty stosunków obligacyjnych. Np. nie
wypłacalność wielkiej firmy może powodować upadek innej, 
to z kolei może zwiększać bezrobocie i prowadzić do innych 
niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Dlatego również pra
wo karne chroni interesy majątkowe wierzycieli, wymienia 
przestępstwa godzące w interesy wierzycieli i określa tryb 
ich ścigania. 

Art. 300 § 1 k.k. wymienia przestępstwo umyślnego uda
remnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela przez 
sprawcę, któremu grozi niewypłacalność lub upadłość. Dzia
łanie sprawcy może polegać na: usuwaniu, ukrywaniu, zby
waniu, uszkadzaniu albo rzeczywistym lub pozornym obcią
żaniu składników swego majątku. Należy dodać, że niewy
płacalność odnosi się do osób fizycznych, jak i podmiotów 
gospodarczych, podczas gdy upadłość dotyczy wyłącznie pod
miotów gospodarczych. "Grożąca" niewypłacalność lub upa
dłość to stan poprzedzający rzeczywistą i nieuchronną nie-
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wypłacalność lub upadłość. Przestępstwo to zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności do 3 lat. 

Kwalifikowany typ tego przestępstwa przewidziany jest w 
art. 300 § 2 k.k. W tym wypadku sprawca dopuszcza się 
określonego powyżej czynu w stosunku do mienia zajętego 
lub zagrożonego zajęciem, a jego działanie ma na celu uda
remnienie wykonania, związanego z działalnością gospodar
czą orzeczenia sądu lub innego organu państwowego. Grozi 
za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Drugi typ kwalifikowany tego przestępstwa występuje w 
wypadku wyrządzenia szkody wielu wierzycielom. Za ten 
czyn grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 301 § 1 k.k. przewiduje przestępstwo udaremnienia 
lub ograniczenia zaspokojenia kilku wierzycieli przez ich 
dłużnika w ten sposób, że dłużnik ten tworzy w oparciu o 
przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią 
składniki swojego majątku (tzw. oszukańczy transfer mająt
ku). Między utworzeniem nowego podmiotu gospodarczego i 
przeniesienia na niego składników swego majątku a udarem
nieniem lub ograniczeniem zaspokojenia należności wierzy
cieli musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Dzia
łanie sprawcy musi być umyślne. Sprawca podlega karze po
zbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

W art. 301 § 2 i § 3 k.k. przewidziane są dwie odmiany 
przestępstwa bankructwa: bankructwo umyślne ( § 2) i lekko
myślne bankructwo (§3) . 

Bankructwo umyślne polega na tym, że sprawca będący 
dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej niewy
płacalności lub upadłości. Przez niewypłacalność dłużnika 
należy rozumieć taki stan, gdy jego majątek nie wystarcza na 
pokrycie długów; natomiast upadłość jest to szczególna sytu
acja prawna dłużnika, która powstaje po wydaniu przez sąd 
gospodarczy postanowienia o ogłoszeniu upadłości, zgodnie 
z przepisami prawa upadłościowego. Doprowadzenie do upa
dłości zachodzi już wtedy, gdy dłużnik stworzy materialne 
przesłanki ogłoszenia swej upadłości, a nie dopiero wtedy, 
gdy sąd ogłosi jego upadłość. Bankructwo umyślne zagrożo
ne jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Bankructwo z lekkomyślności ( § 3 ) zachodzi wtedy, gdy 
sprawca, będący dłużnikiem kilku wierzycieli lekkomyślnie 
(nieumyślność jest tu ograniczona tylko do "lekkomyślności", 
a więc bez "niedbalstwa") doprowadza do swojej upadłości 
lub niewypłacalności. "Doprowadzenie" do bankructwa jest 
formułą bardzo pojemną; przepis wymienia przykładowo: 
trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowią
zań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasa
dami gospodarowania. "Lekkomyślne" bankructwo zagrożo
ne jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawie
nia wolności do lat 2. 

Art. 302 k.k. statuuje trzy typy przestępstw na szkodę wie
rzycieli: faworyzowanie wierzyciela (§ 1), przekupstwo wie
rzyciela (§2), sprzedajność wierzyciela (§3). 

Przestępstwo faworyzowania wierzyciela może popełnić 
tylko dłużnik, który nie będąc w stanie zaspokoić wszystkich 
wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza wbrew przepisom ustawy 
tylko niektórych wierzycieli i przez to działa na szkodę po
zostałych. Faworyzowanie wierzyciela jest występkiem zagro
żonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawie
nia wolności do lat 2. 

Przestępstwo, zwane przekupstwem wierzyciela, polega na 
udzielaniu przez dłużnika wierzycielowi korzyści majątkowej 
lub obietnicy udzielania takiej korzyści; wszystko to w za
mian za działanie tegoż wierzyciela na szkodę innych wierzy
cieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmie
rzającym do zapobieżenia upadłości. Przekupstwo wierzycie
la jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Przestępstwo, zwane sprzedajnością wierzyciela, może 
popełnić wierzyciel, który w sytuacji opisanej powyżej, przyj
muje korzyść majątkową w zamian za działanie na szkodę 
wierzycieli albo takiej korzyści żąda. Sprzedajność wierzy
ciela zagrożona jest taką samą karą jak przekupstwo wierzy
ciela. 

W art. 303 kodeks karny określa przestępstwo nieprowa-
dzenia lub nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działal
ności gospodarczej. Istota przestępstwa polega na wyrządza
niu szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jedno
stce organizacyjnej, nie mającej osobowości prawnej przez 
nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo 
prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z praw
dą. Przepis przykładowo wymienia formy popełnienia takie
go przestępstwa, a mianowicie: niszczenie, usuwanie, ukry
wanie, przerabianie lub podrabianie dokumentów, dotyczą
cych tej działalności. Jest to przestępstwo umyślne, zagroże
nie karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Jeżeli jednak sprawca przestępstwem tym wyrządza znacz
ną szkodę majątkową, to podlega karze pozbawienia wolno
ści od 3 miesięcy do 5 lat. W wypadku mniejszej wagi spraw
ca tego przestępstwa podlega karze grzywny, karze ograni
czenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

6. Lichwa ( art. 304 k.k.). Lichwa polega na wyzyskaniu 
przymusowego położenia innej osoby fizycznej, prawnej albo 
jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (np. 
ubóstwa, zagrożenia niewypłacalnością) przez zawarcie z nią 
umowy, która nakłada na nią obowiązek świadczenia nie
współmiernego ze świadczeniem wzajemnym. Przymusowe 
położenie to okoliczności, w których dana osoba, nie mając 
możliwości wyboru, zgadza się na zawarcie niekorzystnej dla 
siebie transakcji ( np. sprzedaje klejnot rodzinny za połowę 
jego wartości); natomiast niewspółmierność świadczenia cha
rakteryzuje to, iż świadczenia wzajemne nie są wobec siebie 
ekwiwalentne. Lichwa jest przestępstwem umyślnym: spraw
ca musi mieć świadomość przymusowego położenia swojego 
kontrahenta i położenie to świadomie wykorzystać, natomiast 
zgoda pokrzywdzonego nie uwalnia sprawcy od odpowiedzial
ności karnej. Lichwa zagrożona jest karą pozbawienia wolno
ści do lat 3. 

7. Przestępstwo udaremnienia lub utrudniania przetargu 
publicznego (art. 305 k.k.).Przedmiotem ochrony jest prawi
dłowość przetargu publicznego. Przetarg publiczny jest for
mą konkursu, związanego ze składania ofert na wykonanie 
określonych robót lub usług. Jest on organizowany przez 
przedsiębiorstwa lub instytucje administracyjne w celu uzy
skania najkorzystniejszych warunków wykonywania tych ro
bót lub usług. Przetarg publiczny to także publiczna sprzedaż 
nieruchomości lub ruchomości, w której nabywcą zostaje oso
ba oferująca najwyższą cenę. 

Kodeks karny w art. 305 penalizuje wiele zachowań, które 
mają udaremnić lub utrudnić przetarg publiczny albo w istot-
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ny sposób wpłynąć na jego wynik. Zachowanie przestępne 
polega albo na udaremnieniu przetargu, czyli niedopuszcze
niu do jego dojścia (np. poprzez błędne poinformowanie za
interesowanych o terminie i miejscu przetargu, jego warun
kach itp.) lub jego utrudnianiu (np. poprzez stworzenie prze
szkód zakłócających przebieg przetargu). Utrudnienie lub uda
remnienie ma się dokonywać na szkodę właściciela mienia 
albo osób lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokony
wany. Sankcją karną objęte są tylko te czynności, z których 
mogła wyniknąć szkoda; ustawa nie wymaga zatem powsta
nia rzeczywistej szkody. Przestępstwo może być popełnione 
tylko umyślnie, a warunkiem odpowiedzialności sprawcy jest 
działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (chociaż ko
rzyść ta nie musi być osiągnięta). Przestępstwo to zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym 
przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza 
istotne okoliczności, mające znaczenie dla zawarcia umo
wy, będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w poro
zumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela 
mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg 
jest dokonywany. 

8. Przestępstwo fałszowania znaków identyfikacyjnych 
(art.k.k.). Polega ona na usuwaniu, podrabianiu lub przera
bianiu znaków identyfikacyjnych, daty produkcji lub daty 
przydatności towaru lub urządzenia. Przestępstwo zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Marian Ciepaj, prawnik, politolog, 
prof. w Zakładzie Nauk Humanistycznych IZ 

Ciąg dalszy ze str. 19 

które często mają trudności w kontaktach z własnym ciałem oraz 
innymi ludźmi. Ruch rozwijający może stać się bazą, dzięki któ
rej dzieci będą odkrywały nowe formy aktywności. " 

A oto co o tej metodzie opowiedziała nam pani Iwona -
opiekunka z Centrum: 

"Ruch rozwijający to przede wszystkim zabawa, baraszko
wanie, radość, uśmiech i poczucie bezpieczeństwa. Jest to 
praca dziecka z partnerem. Najlepszą osobą byłaby mama lub 
tato, ale może to być również siostra, brat, przyjaciel, znajo
my, a nawet obcy. Najważniejsza jest bowiem więź i poczucie 
bliskości, które tworzą się pomiędzy dzieckiem a jego opie
kunem. Zalecane jest, aby była to zawsze ta sama osoba. 
Metoda nawiązuje do porozumiewania się językiem ciała. Jej 
celem jest nabranie poczucia pewności, zaufania przez dziec
ko do samego siebie i do drugiej osoby. Ważne jest przekazy
wanie uczuć i emocji. Chciałabym podkreślić, że najważniej
sze jest samopoczucie dziecka. Może ono bez obaw powie
dzieć, że się boi, że nie chce brać udziału w danej zabawie, 
ale także zaproponować swoją ulubioną. Do zabawy potrzeb
ny jest tylko kawałek podłogi, druga osoba, trochę ochoty i 
wyobraźni. Oczywiście, to nie dokładnie tak, ale rzeczywi
ście wykorzystujemy wiele pomysłów z życia wziętych (np. 
pieczemy ciasto, pizzę na plecach dziecka, jeździmy konno, 
chodzimy do ZOO). Znaczącą rolę w rozwoju dzieci odgry
wa wyobraźnia. Najlepszym przyrządem gimnastycznym jest 
ciało dorosłego. Pomocne są również materace, koce i uwiel
biany przez dzieci spadochron. 

26 Politechnika Opolska 

Spadochron można wykorzystać na wiele różnych sposo
bów, robiąc z niego tunele, karuzelę, chmury, morze, samo
lot i ... pierzynkę. Jest to bardzo atrakcyjne. 

Zajęcia w tej grupie prowadzę już od roku, początkowo 
dzieci były nieśmiałe, nieufne, niechętnie i z oporem pod
chodziły do zabaw. Obecnie większość z nich polubiła te ćwi
czenia. Zauważyłam, że stały się one bardziej naturalne i 
spontaniczne w kontakcie ze swoim opiekunem, tulą się do 
niego, uśmiechają i baraszkują z nim. Zachęcałabym do ko
rzystania z tej metody, gdyż jest ona bardzo prosta, łatwa i 
daje korzyści obu stronom. Z jednej - dziecku, stymulując 
jego rozwój emocjonalny, fizyczny i psychiczny, a z drugiej -
opiekunowi, doskonaląc w nim takie cechy, jak dbałość i tro
ska o innych, odpowiedzialność, świadomość, spostrzegaw
czość, a obserwacja czynionych przez dziecko postępów do
starcza wiele radości i satysfakcji. 

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dowiedzieć się 
więcej o metodzie W. Sherborne odsyłamy do przeczytania 
następujących książek: 

Sherborne W : Ruch rozwijający dla dzieci. PWN, W-
wal997. 

Bogdanowich M . , Kisiel B., Przasnyska M . : Metoda We
roniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. 
WSiP, W-wal998. 
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1. Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej/ aut.Ryszard Dyoniziak 
[i in . ] . - Kraków [i in .] : ZCO, 1997.- 336 s. Sygnatura: 97025 Cz 

"Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich interesu
jących się socjologią współczesną.!.. .] Praca ta z jednej 
strony dostarcza wiedzy już sprawdzonej (w oparciu o dane 
empiryczne i prace teoretyczne) ale także wnosi szereg no
wych interpretacji, analiz, pomysłów i uogólnień, co czyni 
ją interesującą nie tylko dla studentów, lecz w ogóle dla 
szerszej publiczności czytelniczej, która pragnęłaby się do
wiedzieć czegoś interesującego i istotnego z naukowego 
punktu widzenia ( . . . ) . 

Wada dotychczasowych podręczników polegała na po
dawaniu do wierzenia określonych stwierdzeń, które nale
żało po prostu zapamiętać jako niepodważalne "prawdy". 
Ta praca zrywa z tą manierą. Poszczególne problemy i opi
sy są tak przedstawione, że Czytelnik może je traktować 
jako próby wyjaśnień, jako propozycję interpretacyjne, 

wreszcie jako problemy do dyskusji" (z okładki) 
"Autorzy pracy pragną w jednym opracowaniu przedstawić elementy socjologii ogól

nej [ . . .] na tle przemian współczesnego społeczeństwa polskiego, które od 1989 roku 
znajduje się w okresie przełomu w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej." (z 
Wprowadzenia) 

2. Pawlikowska-Piechotka Anna: Gospodarka nieruchomościami: prawo, rynki, 
pośrednictwo, development, zarządzanie, analizy.- Warszawa: PCB, 1999.- 285 s. Sy
gnatura: 97003 Cz 

"Książka [...] przybliża Czytelnikowi problematykę ob
rotu i zarządzania nieruchomościami, które jako lokata ka
pitału, przedmiot inwestowania kredytów i hipotecznego za
bezpieczenia kredytów, stały się ważną dziedziną gospodar
ki w Polsce. Publikacja jest cennym źródłem informacji dla 
pośredników nieruchomości, zarządców, developerów, rze
czoznawców majątkowych, pracowników samorządu teryto
rialnego oraz dla wszystkich osób zamierzających w przy
szłości zawodowo zajmować się obrotem nieruchomościami. 

Książka pomoże zrozumieć specyfikę i trendy rozwojo
we rynku nieruchomości w Polsce, zarówno w wielkich 
aglomeracjach miejskich, jak również na terenach wiejskich 
i uzdrowiskowych. 

Autorka w sposób przystępny wyjaśnia podstawowe po
jęcia i terminy dotyczące nieruchomości. Zamieszczony na 

końcu książki słownik pojęć oraz zbiór obowiązujących aktów prawnych pozwoli Czy
telnikowi szybko dotrzeć do potrzebnej informacji, (z okładki) 

3. Weiner January: Życie i ewolucja biosfery: podręcznik ekologii ogólnej.- War
szawa: WN PWN, 1999.- 590 s. Sygnatura: Książka jest dostępna w czytelni Wydziału 
Mechanicznego 

"Książka stanowi próbę przedstawienia głównych zagadnień współczesnej ekologii, 
rozumianej jako program badawczy biologii, z naciskiem na tematy z zakresu ekologii 
globalnej i ekosystemowej, wraz z historią biosfery i biogeochemią oraz problemy zwią

zane z kształtowaniem różnorodności biotycznej [ . . . ] . 
Nacisk położono na problemy metodologii nauk przy

rodniczych i krytycyzm na to, że ekologia przeżywa obec
nie okres burzliwego rozwoju, kiedy formułuje się więcej 
pytań niż odpowiedzi, a utarte poglądy, często stają się nie
aktualne. Nowatorstwo polega na próbie wyjaśnienia, jak 
zjawiska na poziomie lokalnych ekosystemów, jednogatun-
kowych populacji i osobników wynikają z wielkoskalowych 
procesów termodynamicznych, przebiegających od miliar
dów lat w całej biosferze, na skutek działania praw termo
dynamiki i doboru naturalnego." (z okładki) 

[.. .] Książka jest napisana z myślą o studentach biologii 
i ochrony środowiska szczebla uniwersyteckiego[...] 
(z przedmowy) 

Opracowały: Barbara Oleksowicz i Małgorzata Wach 
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Studia i Monografie nr 105 - M . A. Partyka. 

Logika systemów projektowania na przykładzie 
CAD układów maszynowych. Wyd. III. Praca do
tyczy nowoczesnej i aktualnej techniki projektowa
nia, szczególnie dużych, złożonych systemów prze
mysłowych. Zawiera opis teoretyczny i praktyczny 
tablic decyzyjnych i morfologicznych oraz praktycz
ne przykłady obliczeniowe związane z tymi tabli
cami (w druku). 

z. 105 

Marian A. Par tyka 
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PROJEKTOWANIA 
NA PRZYKŁADZIE CAD 
UKŁADÓW MASZYNOWYCH 
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Skrypt nr 217 - C. Pazoła. Podstawy konstru
owania. Przekładnie mechaniczne. Skrypt jest zwię
złym ujęciem opisu i analizy geometrii, kinematy
ki i dynamiki podstawowych typów przekładni me
chanicznych uwzględniającym aktualny program 
nauczania z przedmiotu podstawy konstruowania 
obowiązujący na kierunku budowa maszyn prowa
dzonym na Wydziale Mechanicznym (w druku). 
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