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Działalność Instytutu Ekonomicznego w Państwowej WyŜszej Szkole 
Zawodowej w Elblągu w latach 1999–2005 

 
      Zarządzeniem rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu (nr 20\99) z dnia 28 
maja 1999 r. został utworzony Instytut Ekonomiczny. Instytut powołano do Ŝycia z dniem 1 czerwca 
1999r. w oparciu o § 5, p. 3 statutu  PWSZ. Siedzibą instytutu został budynek przy ul. Grunwaldzkiej 
137 w Elblągu. Pierwszym dyrektorem instytutu został dr Dariusz Waldziński. Specjalnością 
prowadzoną od momentu powołania instytutu była: administracja samorządowa i finanse publiczne 
jedynie na studiach dziennych. Studia trwać miały 3.5 roku i kończyć się uzyskaniem przez 
absolwentów tytułu licencjata. Na przyszłych studentów czekało 80 miejsc. Specjalność administracja 
samorządowa i finanse publiczne spotkała się z duŜym zainteresowaniem ze strony kandydatów na 
studia. W wyniku egzaminu pisemnego z matematyki oraz rozmowy kwalifikacyjnej na pierwszy rok 
studiów zostało przyjętych 127 osób; głównie z Elbląga i pobliskich województw. 
      Stosunkowo nieliczna była kadra akademicka w Instytucie. W początkach 2000 r. pracowało 
zaledwie 10 osób; 1 osoba ze stopniem doktora habilitowanego, 2 doktorów i 7 magistrów.  
      Zainteresowanie kandydatów studiami ekonomicznymi spowodowało starania władz uczelni o 
uruchomienie nowych specjalności. Z dniem 18 kwietnia 2000 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej otwarte zostały nowe specjalności w Instytucie Ekonomicznym: zarządzanie małym i 
średnim przedsiębiorstwem oraz finanse przedsiębiorstw. Planowany nabór w roku akademickim 
2000\2001 wynosił na studiach dziennych administracji samorządowej i finansach publicznych, 
zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem oraz finansach przedsiębiorstw po 80 osób na kaŜdej  
z tych specjalności. Po raz pierwszy w roku akademickim 2000\2001 uruchomione zostały studia 
zaoczne na dwóch specjalnościach: administracja samorządowa i finanse publiczne oraz zarządzanie 
małym i średnim przedsiębiorstwem. Na studiach zaocznych przewidziano równieŜ po 80 miejsc na 
kaŜdej specjalności.  

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji obsadzone zostały wszystkie miejsca zarówno na 
studiach dziennych jak zaocznych. Na administrację zostało przyjętych 108 osób, finanse 90, 
zarządzanie 115. 
Łączna liczba studentów na dzień 1.10.2000 r., na pierwszym roku studiów dziennych wyniosła 313 
osób na trzech specjalnościach (we wrześniu 2000 r. MEN zatwierdziło program specjalności- finanse 
przedsiębiorstw) a na studiach zaocznych 248 osób.  
   DuŜa liczba studentów wymagała zdecydowanego zwiększenia kadry dydaktycznej. Zatrudniono 6 
samodzielnych pracowników w tym 2 tytularnych profesorów oraz 4 osoby ze stopniem naukowym 
doktora habilitowanego. Liczba pracowników ze stopniem doktora wzrosła do 5. Ponadto w roku 
akademickim 2000\2001 pracowało w Instytucie 8 nauczycieli akademickim z tytułem zawodowym 
magistra lub magistra inŜyniera. W roku 2001 powołano przy Instytucie - Zakład Wychowania 
Fizycznego. 
    W trzecim roku działalności Instytutu rozszerzyła się i umocniła współpraca z innymi ośrodkami 
akademickimi, m.in.: z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania  Politechniki Gdańskiej, Katedrą Etyki 
Gospodarczej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziałem Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i 
Wydziałem Administracji WyŜszej Szkoły Morskiej w Gdyni. Efektem tych kontaktów było 
zorganizowanie wykładów otwartych oraz wspólnej konferencji ( Instytutu Ekonomicznego PWSZ i 
Wydziału Administracji WyŜszej Szkoły Morskiej) pt. „Perspektywy Elbląga jako węzła 
transportowego połączeń tranzytowych rzeczno - morskich w relacji Wschód – Zachód” (listopad 
2001 r.). 
      Współpraca Instytutu z pozostałymi ośrodkami dotyczyła przede wszystkim procesu 
dydaktycznego, głównie w zakresie udoskonalania programów kształcenia.  
       W ramach współpracy w regionie w 2001 r. została powołana Pracownia Analiz Regionalnych.  



Instytut Ekonomiczny wspólnie z Urzędem Miejskim w Elblągu brał równieŜ udział w tworzeniu 
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej, które miało zapewnić róŜnym grupom 
społecznym dostęp do informacji związanej z procesem integracji europejskiej. W latach 2002 - 2003  
nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzili szkolenia o tematyce Unii Europejskiej w szkołach 
ponadgimnazjalnych na terenie miasta Elbląga oraz w powiecie elbląskim.  
         W roku akademickim 2001\2002 studenci studiów dziennych specjalności administracja 
samorządowa i finanse publiczne po raz pierwszy w historii Instytutu odbyli praktyki, głównie w 
urzędach miast i gmin województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucjach takich jak: Urząd 
Statystyczny, Urząd Morski, Komenda Miejska Policji, banki, elbląskie szkoły ponadgimnazjalne i 
przedsiębiorstwa. Organizacją praktyk studenckich oraz ich monitoringiem zajmuje się w Instytucie 
od 2002 r. trzech nauczycieli akademickich: mgr Beata Wilga – administracja samorządowa i finanse 
publiczne, mgr Irena Łukaszewicz - finanse przedsiębiorstw (obecnie ekonomika menedŜerska), mgr 
Mariola Witomska – zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (obecnie przedsiębiorczość 
gospodarcza). 
    W tym samym roku akademickim przy Instytucie Ekonomicznym rozpoczęło działalność Studium 
Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą a jego kierownikiem została mgr Marzanna 
Tyburska. Studium powstało w 1999r. przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w 
Elblągu. Jego pierwszym kierownikiem była mgr Krystyna Szostak. W pierwszym roku działalności 
Studium przy Instytucie ukończyło je 45 osób, głównie dyrektorów elbląskich placówek oświatowych. 
    Zdecydowanie wzrosła równieŜ aktywność środowiska studenckiego. Studenci Instytutu 
Ekonomicznego od momentu jego powołania aŜ do chwili obecnej są organizatorami wieczornicy z 
okazji Święta Niepodległości 11 listopada, biorą corocznie aktywny udział w prezentacjach uczelni w 
szkołach ponadgimnazjalnych, Drzwiach Otwartych uczelni, Elbląskich Targach Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 
    Instytut w związku ze wzrostem zainteresowania kandydatów naukami ekonomicznymi zwiększył 
limity przyjęć na studia dzienne i zaoczne do 180 osób na kaŜdej specjalności, przyjmując 90 osób na 
studia dzienne i 90 osób na studia zaoczne. Zatrudniono nową kadrę dydaktyczną. Liczba 
samodzielnych pracowników w roku akademickim 2002\2003 wynosiła 7. W tym roku pracowało w 
Instytucie 13 osób ze stopniem doktora i 25 osób ze stopniem magistra lub magistra inŜyniera. 
     W dniach 24 - 25 stycznia 2003 r. Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej pod 
przewodnictwem prof. dr hab. Stefana Mieszalskiego dokonał wizytacji specjalności administracja 
samorządowa i finanse publiczne i ocenił pozytywnie jakość kształcenia na poziomie zawodowym na 
tej specjalności. W dwa miesiące później tj. w marcu 2003 r. odbyły się pierwsze obrony prac 
licencjackich w Instytucie na specjalności administracja samorządowa i finanse publiczne. 
Uroczystego rozdania pierwszych 118 dyplomów dokonano w obecności władz uczelni w końcu maja 
2003 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Elblągu. 
     Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom od października 2003 r. przy Instytucie powołano 
nowe Studium Podyplomowe - Nauczanie Przedsiębiorczości dla nauczycieli. Nauka trwała dwa 
semestry. W pierwszym roku istnienia studium ukończyło je 25 osób.  
  W dniu 26 lutego 2004 r. rektor powołał nowego dyrektora Instytutu Ekonomicznego. Została nim od 
dnia 1 marca 2004 r. dr hab. Krystyna Gomółka prof. PWSZ. 
  W marcu 2004 r. odbyła się po raz pierwszy w siedzibie Instytutu I edycja konkursu ,, Indeks 
PWSZ”. W zespole organizacyjnym konkursu aktywnie uczestniczą nauczycieli akademiccy:  
mgr Irena Naguszewska, mgr Teresa Pietrulewicz, dr inŜ. Tomasz Winnicki, dr Krzysztof 
Sidorkiewicz oraz dr Edward Jaremczuk. W konkursie startowało kilkudziesięciu uczniów z 
techników, liceów ogólnokształcących i zawodowych z województw: warmińsko-mazurskiego i 
pomorskiego. Zdobywcy sześciu indeksów stali się studentami IE po dwóch studentów na kaŜdej 
specjalności w roku akademickim 2004\2005. Kolejne edycje Konkursu są kontynuowane. 
    W semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005 odbyło się w IE 339 obron prac licencjackich. 
Wielu absolwentów podjęło dalszą naukę na trójmiejskich uczelniach.  
   W celu kontynuowania studiów absolwentom Instytutu na renomowanych uczelniach Trójmiasta, z 
inicjatywy dyrektora IE została przygotowana i podpisana w dniu 29 czerwca 2004 r. , w siedzibie 
Politechniki Gdańskiej, umowa z Politechniką Gdańską dotycząca zasad przyjmowania bez egzaminu 
wstępnego absolwentów IE PWSZ w Elblągu na  dzienne i zaoczne magisterskie studia uzupełniające 
na Wydziale Zarządzania   i Ekonomii PG. Umowa została podpisana przez rektorów obu uczelni. 



  Z ramienia PG - rektora prof. dr hab. inŜ. Janusza Rachonia, a z ramienia PWSZ rektora prof. 
dr hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka. Z umowy wynika, iŜ absolwenci IE PWSZ będą mogli 
kontynuować edukację na studiach uzupełniających na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na kierunku 
Zarządzanie i Marketing. Dla absolwentów kierunku Ekonomia studia trwać będą 4 semestry, a dla 
absolwentów kierunku Administracja 5 i kończyć się będą uzyskaniem tytułu magistra. Umowa 
obowiązuje od roku akademickiego 2005\2006 .  
    W dniu 21 grudnia 2005 r. rektorzy: PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk i PG – 
prof. dr hab. inŜ. Janusz Rachoń podpisali umowę o współpracy obu uczelni. W ramach umowy 
przewidziano wzajemne udostępnianie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych, współpracę w 
zakresie badań naukowych i rozbudowy sieci informatycznych oraz przyjmowanie absolwentów 
PWSZ (po studiach inŜynierskich lub licencjackich) na studia drugiego stopnia na takich samych 
zasadach jak absolwentów PG. Porozumienie wchodzi w Ŝycie od roku akademickiego 2006/2007, a 
traci moc umowa zawarta 29 czerwca 2004 r. mówiąca o przyjmowaniu absolwentów Instytutu 
Ekonomicznego PWSZ przez Wydział Zarządzania i Ekonomii PG. 

W związku z pozytywną opinią Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzją ministra 
MENiS z dnia 30 września 2004 r. od roku akademickiego 2004\20005 nastąpiło w IE 
przyporządkowanie  specjalności kierunkom w następujący sposób: 
   *specjalność administracja samorządowa i finanse publiczne została przyporządkowana do kierunku 
Administracja, 
    *specjalność zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem pod nazwą przedsiębiorczość 
gospodarcza została przyporządkowana do kierunku Ekonomia, 
     *specjalność finanse przedsiębiorstw pod nazwą ekonomika menedŜerska została 
przyporządkowana  do kierunku Ekonomia. 
    Wprowadzenie kierunków wiązało się z modyfikacją programów nauczania  
i koniecznością uzupełnienia kadry akademickiej niezbędnej do firmowania kierunków, głównie z 
zakresu nauk prawnych. Liczba samodzielnych pracowników naukowych wzrosła do 11; w tym 3 
osoby posiadały tytuł profesora, 8 dr hab., 21 stopień doktora, 36 osób zatrudnionych było z tytułem 
magistra lub magistra  inŜyniera. 
       Z inicjatywy władz Instytutu oraz przy aktywnym udziale nauczycieli akademickich w dniach 18 -
19 listopada 2004 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rozwój regionalny w 
warunkach globalizacji”. Wymiana poglądów naukowych mająca miejsce podczas konferencji została 
odnotowana w publikacji naukowej pt. „Rozwój regionalny w warunkach globalizacji” wydanej w 
Warszawie w 2005 r. Przygotowaniem, redakcją materiałów, składem komputerowym oraz korektą 
zajmowali się nauczyciele akademiccy Instytutu. 
         Od końca lutego do maja 2005 r. obroniło się i uzyskało dyplom licencjata 433 studentów 
z trzech prowadzonych przez Instytut specjalności. Wielu absolwentów PWSZ podjęło kontynuację 
studiów na uczelniach Trójmiasta głównie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.  
       W trakcie rekrutacji nie zawiedli kandydaci. Liczbę studentów w poszczególnych latach obrazuje 
tabela nr 1. 
 
Tabela nr 1 
Liczba studentów Instytutu Ekonomicznego w latach 1998-2006 
 
Rok  
akademicki 

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Liczba 
studentów  

80 130 1267 1064 1582 1879 2018 1926 

   
   Liczba samodzielnych pracowników naukowych pozostała na tym samym poziomie i wyniosła 11. 
Zwiększyła się natomiast liczba doktorów do 23. Liczba asystentów nie uległa zmianie. 
     Wysiłkiem pracowników Instytutu w październiku 2005 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja 
pt. „Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny”. Przybyli na nią referenci z całej Polski i 



zaproszeni goście zajmujący się w praktyce współpracą transgraniczną. Po konferencji ukaŜe się jest  
kolejna publikacja. 
     Dodać naleŜy, iŜ nauczyciele akademiccy Instytutu aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz 
uczelni. Pełnomocnikiem ds. wykładu otwartego ( od 2004 r.) jest dr Edward Jaremczuk ( do chwili 
obecnej odbyło się kilkanaście wykładów otwartych.). Pełnomocnikiem ds. współpracy zagranicznej 
jest dr inŜ. Tomasz Winnicki. W wyniku umowy podpisanej przez rektora PWSZ z Fachhochshule w 
Stralsundzie, trwają przygotowania w zakresie wymiany studentów. Z Instytutu na studia do 
Stralsundu wyjadą 2 studentki. Dr Krzysztof Sidorkiewicz bierze aktywny udział w zespole 
uczelnianym ds. wydawnictw PWSZ. 

Działalność Zakładu Wychowania Fizycznego 
Przed powołaniem PWSZ w Elblągu zajęcia wychowania fizycznego dla studentów odbywały 

się w dwóch jednostkach edukacyjnych, które zostały w niedługim czasie wchłonięte przez 
Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu. Pierwsza z nich to Kolegium Nauczycielskie, w 
którym do września 1997 roku zajęcia wychowania fizycznego prowadził mgr Jerzy Lingwerski, a od 
października 1997 roku mgr Janusz Światkowski.  

Drugą jednostką był oddział Politechniki Gdańskiej, w której zajęcia  wychowania fizycznego 
prowadzili mgr Franciszek Podhorodecki i mgr Remigiusz Podhorodecki.  
W październiku 1998 roku działalność edukacyjną rozpoczęła PWSZ w Elblągu. Zajęcia wychowania 
fizycznego w uczelni prowadziła trójka wyŜej wymienionych nauczycieli, a mgr Janusz Światkowski 
prowadził zajęcia równieŜ w Kolegium Nauczycielskim z rocznikami kończącymi istnienie tej 
placówki.  

W czerwcu 1999 roku powstał Uczelniany Klub AZS PWSZ i studenci w ramach zajęć 
wychowania fizycznego mogli zadeklarować przynaleŜność do dowolnej sekcji działającej w 
strukturze klubu (sekcja piłka koszykowej, piłki noŜnej, unihokeja, turystyczna), uczestniczyć w 
zajęciach odbywających się na salach sportowych lub na basenie. Od 1 października 1999 roku 
zatrudniony został na stanowisku nauczyciela w.f. mgr Aleksander Misiewicz. W styczniu 2000 roku 
przy Instytucie Humanistycznym powstał Zakład Wychowania Fizycznego(ZWF), którego 
kierownikiem został pełniący tę funkcję do chwili obecnej mgr Janusz Światkowski. Rok później 
ZWF został przeniesiony do Instytutu Ekonomicznego i funkcjonuje przy nim do dnia obecnego.  

W miarę rozwijania się uczelni, zwiększonej rekrutacji, utworzenia czwartego instytutu – 
Instytutu Informatyki Stosowanej, oraz nowych specjalności i kierunków w pozostałych instytutach, 
zaistniała potrzeba zatrudnienia kolejnych nauczycieli wychowania fizycznego. 
W październiku 2000 roku zatrudniony został mgr Adam JaŜdŜyński, w roku 2001 mgr Henryka 
Szumna. Od semestru letniego w 2004 do grona nauczycieli wychowania fizycznego dołączył mgr 
Sławomir Kuczyński uzupełniając listę nauczycieli pracujących w ZWF do dnia dzisiejszego.  

Nauczyciele ZWF prowadzą zajęcia wychowania fizycznego we wszystkich czterech 
uczelnianych instytutach oraz mieli pod opieką i prowadzili zajęcia w sekcjach sportowych AZS 
PWSZ: mgr Henryka Szumna - sekcję jeździecką i rytmiczno – ruchową, mgr Aleksander Misiewicz - 
sekcję piłki koszykowej, mgr Remigiusz Podhorodecki - sekcję piłki noŜnej, mgr A. JaŜdŜyński - 
sekcję męskiej piłki siatkowej, mgr Sławomir Kuczyński - sekcję rekreacji dla nauczycieli a mgr 
Janusz Światkowski - sekcję turystyki i marszów na orientację.   
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w wynajętych przez uczelnię salach sportowych 
Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”, Szkoły Podstawowej Nr 12,  IV LO, 
Zespołu Szkół Muzycznych oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu. 
 
 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 
Uchwałą Zarządu Głównego AZS z dnia 5.06.1999 roku powołano KU AZS PWSZ w Elblągu. 

W roku akademickim1999/2000 odbyło się spotkanie załoŜycielskie KU AZS PWSZ Elbląg. 
W skład klubu wchodzą działające na uczelni sekcje sportowe: koszykówka męŜczyzn, turystyka, 
unihokej. Prezesem KU AZS PWSZ został mgr Remigiusz Podhorodecki. 

W latach 2000/2001 prezesem KU zostaje mgr Aleksander Misiewicz. Powołano sekcję piłki 
siatkowej kobiet i piłki noŜnej. 



Na pierwszym Walnym Zebraniu członków KU AZS PWSZ (2001/2002), prezesem zostaje mgr 
Aleksander Misiewicz. Powołano sekcję jeździecką i muzyczno-ruchową. Rozwiązano w tym czasie 
sekcję unihokeja. 

W roku akademickim 2002/2003 powołano sekcję piłki siatkowej męŜczyzn a w 
latach  2004/2005  sekcję rekreacyjną pracowników PWSZ.  
W tym roku odbyła się równieŜ uroczysta akademia z okazji 5 -lecia AZS. 
Na II Walnym Zebraniu członków KU AZS PWSZ, w roku akademickim 2005/2006 prezesem zostaje 
ponownie mgr Aleksander Misiewicz. W 2005 roku powołano sekcję Ŝeglarską.    

 
 

SEKCJE KU AZS PWSZ ELBLĄG 
( istniejące i planowane ) 

 
L.P. SEKCJA / OPIEKUN ROZGRYWKI / IMPREZY PLANY 
1. SEKCJA TURYSTYCZNA 

mgr Janusz Światkowski 
RAJDY PO WYSOCZYśNIE 

ELBLĄSKIEJ 
MARSZE I BIEGI NA ORIENTACJE 

LETNIE I ZIMOWE OBOZY W 
GÓRACH 

( Tatry i Bieszczady ) 

NARCIARSTWO 
TURYSTYKA ROWEROWA 
WSPINACZKA SKAŁKOWA 

 

2. SEKCJA JEŹDZIECKA 
mgr Henryka Szumna 

TURYSTYKA KONNA  

3. KOSZYKÓWKA 
MĘśCZYZN 

mgr Aleksander Misiewicz 

LIGA MI ĘDZYUCZELNIANA 
MISTRZOSTWA POLSKI 

LAK 

4. PIŁKA NOśNA / FUTSAL 
mgr Remigiusz 
Podhorodecki 

 

LIGA MI ĘDZYUCZELNIANA 
MISTRZOSTWA POLSKI 

ALF 

5. SIATKÓWKA KOBIET 
Andrzej Jewniewicz 

LIGA MI ĘDZYUCZELNIANA 
MISTRZOSTWA POLSKI 

 

6. SEKCJA MUZYCZNO-
RUCHOWA 

mgr Henryka Szumna 

AEROBIK 
ZESPÓŁ „ CHEER LEADERS ” 

 

7. SIATKÓWKA 
MĘśCZYZN 

mgr Adam JaŜdŜyński 

LIGA MI ĘDZYUCZELNIANA 
MISTRZOSTWA POLSKI 

 

8. SEKCJA śEGLARSKA  
mgr Daria Rybarczyk 

  

9. REKREACJA 
PRACOWNIKÓW PWSZ 
mgr Sławomir Kuczyński 

 ZAJĘCIA NA SALI, OBOZY 
NARCIARSKIE, 

TURYSTYKA PIESZA 
I ROWEROWA 

10. LA I BIEGI 
PRZEŁAJOWE* 

 LIGA 
MIĘDZYUCZELNIANA 

MISTRZOSTWA POLSKI 
11. SIATKÓWKA KOBIET *  AWANS DO II LIGI 

 
*  Sekcje planowane na lata akademickie 2006/2007 lub 2007/2008 w zaleŜności od potencjału 
sportowego  studentów, pozyskanych sponsorów. 
 
LAK  - Liga Akademicka Koszykówki 
ALF  - Akademicka Liga Futsalu 
 


