
zm ienia tego, że nadal są  to Kościoły chrześcijańskie. W łaśnie w związku z reform acją 
wykształciła się rywalizacja o prym at między w ładzą kościelną a świecką, co w konsekwen
cji doprowadziło do powstania różnych modeli stosunków pomiędzy państwem a Kościołem. 
Różnorodność owych rozwiązań jest dla politologii rzeczą wielce inspirującą pod względem 
badawczym , gdyż wskazuje, jak  różnorodne czynniki m ają wpływ na ukształtowanie się 
określonego m odelu stosunków między państwem a Kościołem. Tym więc, m.in., winna 
zajm ować się w łaściwie rozumiana teologia polityczna, gdyż dotyczyłaby wówczas wszyst
kich K ościołów  wyrosłych z pnia chrześcijańskiego. Tymczasem, na podstawie tego, co 
przedstaw ił autor, mamy do czynienia z politologią tylko rzym sko-katolicką (cóż za dziwo
ląg pojęciowy, ale należy być konsekwentnym). „Humaniści wszelkich odm ian” są widocz
nie tą  pozostałością od 1054 r.

Jan Wiszniewski

ZARZĄDZANIE I HANDEL ZAGRANICZNY W M AŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW ACH W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

(ZAKOPANE 10-12 VI 2001)

W dniach od 10 do 12 czerwca 2001 r. w Zakopanem odbyła się międzynarodowa 
konferencja naukowa „Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębior
stwach w warunkach integracji europejskiej”, zorganizowana przez K rakow ską Szkołę Wy
ższą im. Andrzeja Frycza M odrzewskiego. Konferencja w Zakopanem zgromadziła 76 przed
stawicieli nauk o zarządzaniu i ekonom istów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którzy 
wygłosili i złożyli 56 referatów.

W sesji plenarnej, której przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski, rektor 
Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza M odrzewskiego, referaty wygłosili:

Anatoli Demianczuk, rektor Uniwersytetu M iędzynarodowego im. Stiepana Demianczu- 
ka w Równem  na Ukrainie, który om ówił konceptualne aspekty rozwoju systemu oświaty, 

Jan Korczm arosz, dziekan Wydziału Przedsiębiorstw  w Koszycach Uniwersytetu Eko
nom icznego w Bratysławie na Słowacji, który zaprezentował problem y słowackiej ekonom i
ki przed wstąpieniem  do Unii Europejskiej,

K lem ens Budzowski, kanclerz Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza M o
drzewskiego, pod tytułem: Rachunek inwestycji zagranicznych na przykładzie gospodarki 
polskiej.

O brady pierwszej sekcji: „Integracja europejska i handel zagraniczny”, prowadzili Jan 
K orczm arosz z Uniwersytetu Ekonom icznego w Bratysławie i Klem ens Budzowski z Kra
kowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza M odrzewskiego. Zaprezentowano 17 refera
tów obejm ujących problem atykę inwestycji zagranicznych, ubezpieczeń, logistyki, ceł i spe
dycji, marketingu i sponsoringu w procesie integracji europejskiej i wymianie towarowej.

Sekcja druga: „Problem y rozwoju małych i średnich firm ”, prowadzona była przez 
Jarosław a Oberucza i Duszana Kewickiego z Akademii Wojskowej w Liptowskim M ikulaszu 
(Słowacja) oraz Dariusza Fatułę z Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza M o



drzewskiego. Wygłoszono 20 referatów, obejmujących problem atykę uwarunkowań rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw, procesy dostosowawcze i przekształcenia strukturalne 
oraz politykę wspierania i bariery ham ujące rozwój.

W sekcji trzeciej: „Edukacja.dla bezpieczeństwa w Europie” obradom przewodniczyli 
Anatoli Demianczuk z M iędzynarodowego Uniwersytetu REHI w Równem  (Ukraina) i Pa
weł Tyrała z Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza M odrzewskiego. Zaprezen
towano 19 referatów dotyczących aspektów pedagogicznych i kom petencji m enedżerów 
w podlegającym  burzliwym zmianom i pełnym  zagrożeń środowisku m iędzynarodowym
i lokalnym.

Traktując integrację europejskąjako proces łączenia, scalania się odrębnych ekonom icz
nie, społecznie i kulturowo gospodarek krajów europejskich, docenić należy aktywny udział 
krajów i regionów Europy Środkowej i W schodniej, a także poszczególnych przedsiębiorstw
i osób indywidualnych. Proces integracji prowadzi do istotnych przekształceń m echanizm ów  
wymiany międzynarodowej, zmian w sferze gospodarki, w strategiach organizacji, w funk
cjonowaniu przedsiębiorstw, ich strukturach itp. Proces integracji jest procesem  kształtow a
nia jednolitego obszaru gospodarczego z odrębnych a także często konkurencyjnych krajów, 
gospodarek, regionów, gałęzi, branż. Proces m iędzynarodowej integracji europejskiej to 
w dużej mierze proces tworzenia komplementarności przedsiębiorstw  i instytucji, kom- 
plem entam ości międzygałęziowej i wewnątrzgałęziowej, w produkcji i wym ianie, jak  też 
kształtowanie niezbędnej infrastruktury technicznej i ekonomicznej umożliwiającej tw orze
nie systemu trwałych powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególnym i krajami.

Pełny dorobek konferencji zawiera wydana drukiem przez K rakow ską Szkołę W yższą 
im. Andrzeja Frycza M odrzewskiego publikacja: Zarządzanie i handel zagraniczny w małych
i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej. M ateriały z  konferencji, 
Kraków 2001.

Leszek K orzeniow ski


