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RECENZJE I OMÓWIENIA

Kazimierz Jeremczuk

Pracownik – najważniejszy kapitał organizacji

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012 

W tym roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się interesująca książka 
Kazimierza Jeremczuka pod tytułem: „Podmiotowość pracownika w zarządzaniu 
organizacją”. Przestudiowałem ją z dużym zaciekawieniem, ponieważ problematyka 
roli pracownika w organizacji leży także w polu moich zainteresowań. Ciekawy by-
łem, czy mój pogląd dotyczący poruszanego zagadnienia jest zbieżny z poglądami 
Autora. Według mnie pracownicy są najważniejszym kapitałem każdej organizacji, 
bez osób o odpowiednich kompetencjach organizacja skazana jest na klęskę. Przed-
stawiciele nauki o zarządzaniu wymieniają różne czynniki przyczyniające się do 
sukcesu organizacji, takie jak: wizerunek, strategia, technologia, struktura, relacje 
z klientami. Oczywiście są to kluczowe czynniki sukcesu. Jednak trzeba zauważyć, 
że każdy z tych czynników w mniejszym lub większym stopniu zależy od kompe-
tencji, jakie posiadają pracownicy. To decyduje o tym, że są oni najważniejszym ka-
pitałem każdej organizacji.

W recenzowanej książce w sposób kompleksowy przedstawiono teoretyczne roz-
ważania dotyczące omawianego zagadnienia, co moim zdaniem stanowi jej zaletę. 
Bardzo dużo wysiłku wymagało od Autora zebranie i omówienie różnych poglądów 
na temat roli pracownika w przedsiębiorstwie, co należy docenić w sposób szcze-
gólny. Nie ograniczono się do przedstawienia tylko poglądów zagranicznych przed-
stawicieli nauki, jak ma to coraz częściej miejsce w różnych polskich publikacjach, 
ale również doceniono dokonania polskich naukowców. Została przeprowadzona 
wnikliwa ich analiza, która według mnie powinna być czasami bardziej krytyczna. 
Sformułowano bardzo wiele cennych wniosków przydatnych dla teorii i praktyki za-
rządzania. Mocną stroną książki jest scharakteryzowanie podmiotowości pracownika 
w odniesieniu do warunków, w których działają współczesne organizacje. 
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W celu zobrazowania w sposób kompleksowy roli pracownika w organizacji do-
brym pomysłem było przedstawienie, jako punktu wyjścia do rozważań, koncepcji 
prekursorów nauki o zarzadzaniu, takich jak: F.W. Taylora, E. Mayo, D. McGregora, 
M. Webera. W sposób bardzo syntetyczny zostały zaprezentowane poglądy tych 
przedstawicieli dotyczące pracownika w organizacji. Zgadzam się z formułowanym 
przez Autora wnioskiem, że w przedstawionych klasycznych koncepcjach zarządza-
nia organizacją występuje przede wszystkim petryfikacja zasady celowościowej. Pra-
cownik sprowadzany jest do roli stanowiska pracy lub szczebla w hierarchii organi-
zacyjnej1. Szkoda, że Autor nie sformułował krytycznego stanowiska wobec takiego 
poglądu, który we współczesnych czasach nie powinien być podzielany. Zwłaszcza, 
że w wielu jeszcze polskich przedsiębiorstwach niestety daje się zauważyć przedmio-
towe podejście do pracowników. 

W dalszej części książki rozważania Autora dotyczą przesłanek podmiotowości 
pracownika. Dla zobrazowania tej tematyki wykorzystuje poglądy różnych przed-
stawicieli świata nauki oraz autorytetu moralnego – Jana Pawła II. Scharakteryzował 
najważniejsze według mnie czynniki wpływające na podmiotowość pracownika, ta-
kie jak: praca zespołowa, wzrost stopnia wykształcenia pracowników. Interesujące 
jest przedstawienie roli pracownika w organizacji w zależności od orientacji w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem, które zostały scharakteryzowane przez J. Lichtarskiego2. 
Z dokonanej analizy wynika również podmiotowy charakter pracownika. Przy czym 
słusznie zwrócono uwagę na wymiar etyczny działalności pracownika. Autor uważa, 
że „rola osoby pracownika w procesie pracy systematycznie wzrasta i nie ograni-
cza się tylko do kwalifikacji i umiejętności, ale angażuje w coraz większym stopniu 
jego wartości intelektualne, estetyczne i etyczne”3. Jest to bardzo ważne stwierdze-
nie, które moim zdaniem powinno być bardziej rozwinięte w recenzowanej książce. 
Przestrzeganie zasad etycznych i działanie zgodnie z prawem powinno być podsta-
wowym warunkiem funkcjonowania każdej organizacji. W tym również przejawia 
się podmiotowość pracownika.

Jednym z podstawowych zagadnień poruszanych w recenzowanej książce w na-
wiązaniu do podmiotowości pracownika jest przedsiębiorczość. Według mnie słusz-
nie Autor omówił to zagadnienie, ponieważ jedną z podstaw podmiotowości pracow-
nika jest właśnie przedsiębiorczość, która daje mu swobodę działania oraz myślenia 
w sposób kreatywny, co jest istotne przy rozwiązywaniu założonych problemów, 
które występują w każdej organizacji. Autor również zauważa za M. Brzezińskim, 
że w przyszłości zarządzanie może być oparte na nowych paradygmatach. Jednym 
z nich będzie kreatywność4. Z tego też względu problematyka ta jest bardzo istotna. 

1 K. Jaremczuk, Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa 2012, s. 18.
2 Tamże, s. 28–32.
3 Tamże, s. 39.
4 Tamże, s. 97.
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Jak wiadomo, pojęcie przedsiębiorczości jest złożone. Dlatego też Autor w sposób 
kompetentny przedstawił jej istotę, wykorzystując przy tym stanowiska wielu auto-
rytetów w tym zakresie. Zgadzam się, że „przedsiębiorczość swoją genezę wywodzi 
z podmiotowości przedsiębiorcy, co wynika z dążenia osoby do samotworzenia się 
jako skutku wolności”5. To stwierdzenie jest konsekwencją słusznie przyjętego zało-
żenia o podmiotowości pracownika. 

Nie podzielam stanowiska Autora, że w naukach o zarządzaniu „występuje re-
dukcja wielopostaciowości zachowania osoby pracownika w organizacji do jednego 
wymiaru – racjonalności, pozostawiając podmiotowość poza modelem poznaw-
czym”6. Osoby zajmujące się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi swoją 
uwagę koncentrują również na zagadnieniu podmiotowości pracowników. Świad-
czą o tym prace polskich przedstawicieli nauki, m.in.: M. Gablety, M. Juchnowicz, 
M.W. Kopertyńskiej, A. Pocztowskiego, J. Strużyny, Cz. Zająca. W książce według 
mnie w zbyt małym stopniu zostały one wykorzystane. 

Jakie czynniki wpływają na zaangażowanie pracowników? Jest to pytanie, na 
które starano się udzielić odpowiedzi. Rozważania naukowe słusznie toczą się wokół 
dwóch grup czynników: racjonalnych i irracjonalnych. Na podstawie analizy przed-
stawionych poglądów można stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na po-
wyższe pytanie. Obie grupy czynników w większym lub w mniejszym stopniu mają 
wpływ na zaangażowanie pracowników. Jednak brak jest jednoznacznej konkluzji 
Autora odnośnie tego zagadnienia, co może świadczyć o tym, że poruszany problem 
jest bardzo złożony i wymaga jeszcze dalszych pogłębionych studiów literaturowych.

Następnym zagadnieniem, któremu Autor poświęcił dużo uwagi jest współdziała-
nie i praca zespołowa. Są to również kwestie związane z podmiotowością pracownika. 
Przedstawiono różne koncepcje opisujące poruszany problem. Na szczególną uwagę 
zasługują koncepcje: M. Bielskiego, B. Hausa oraz P.E. Slatera i W.G. Bennisa, które 
w sposób przekonywający przedstawiają istotę omawianego zagadnienia. Rozważania 
Autora dotyczące tej tematyki są bardzo interesujące. Ukazują problem współdziała-
nia i pracy zespołowej w nowym świetle. Jest to pogłębiona analiza, która uzmysławia 
czytelnikowi duże znaczenie omawianych kwestii dla sprawnego działania i rozwoju 
organizacji. W sposób bardzo obrazowy przedstawia relacje pracownika i organiza-
cji. Swoje rozważanie kończy bardzo refleksyjnym pytaniem: „czy pracownik […] 
jest częścią organizacji, środkiem realizacji jej celów, czy być może organizacja jest 
częścią pracownika […], środkiem realizacji jego celów: jako pracownika […], funk-
cjonującego i rozwijającego się w organizacji oraz jako pracownika […], funkcjonu-
jącego i rozwijającego się poza organizacją7. 

5 Tamże, s. 110.
6 Tamże, s. 53.
7 Tamże, s. 107.
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Recenzowana książka stanowi bardzo dobre kompendium wiedzy na temat roli 
pracownika w zarządzaniu organizacją z uwagi na to, że Autor przedstawił różne po-
glądy dużej liczby przedstawicieli świata nauki. Na 110 stronach zostały zaprezen-
towane zmiany dotyczące postrzegania pracownika w organizacji – do przedmioto-
wego do podmiotowego podejścia. 

Zaletą książki jest wykorzystanie bogatej literatury przedmiotu z różnych dziedzin 
nauki, takich jak: zarządzanie, ekonomia, filozofia, socjologia, psychologia, co po-
zwoliło zaprezentować rolę pracownika w organizacji z różnych punktów widzenia. 

Moim zdaniem głównym przesłaniem tej książki jest stwierdzenie, że „praca jest 
dla pracownika, a nie pracownik dla pracy”8. Autor w umiejętny sposób broni tego 
poglądu. Wykazał się dużą konsekwencją w prowadzeniu swojego wywodu. Przed-
stawione stanowisko jest bardzo słuszne. Respektowanie go przez pracodawców po-
woduje większe zaangażowanie pracowników w pracę, którzy mają świadomość, że 
są doceniani oraz pełnią rolę „aktora”, a nie „statysty” w pracy. Dzięki takiemu po-
dejściu następuje upodmiotowienie pracowników. Gdyby pogląd ten był w więk-
szym stopniu podzielany przez praktyków zarządzania, to organizacjom łatwiej by-
łoby odnosić sukcesy.

Należy nadmienić, że książka została napisana naukowym językiem, co może 
utrudnić czytelnikowi zrozumienie zawartych w niej treści. Jednak opłaca się nieco 
większy wysiłek intelektualny w celu zrozumienia ważnych zagadnień w niej porusza-
nych. Duża liczba przypisów, w której Autor wyjaśnia zagadnienia mogące wzbudzać 
pewne wątpliwości, wpływa pozytywnie na klarowność wywodów. Według mnie po-
winna stanowić obowiązkową lekturę dla studentów i menedżerów, aby uświadomili 
sobie znaczącą rolę pracownika w działalności organizacji. Organizacja chcąc odnieść 
sukces, musi umieć wykorzystać ich kompetencje oraz dbać o ich rozwój. Istotne 
jest kształtowanie wśród pracowników postaw przedsiębiorczych. Także ważne jest 
współdziałanie przejawiające się w pracy zespołowej, dzięki której organizacja może 
uzyskać efekt synergiczny, co przyczyni się do osiągnięcia przez nią sukcesów. 

Zachęcam do przeczytania recenzowanej książki. Po jej lekturze czytelnik uzy-
ska pogłębioną wiedzę na temat roli pracownika w organizacji, która powinna być 
dalej wykorzystywana zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i w praktyce go-
spodarczej.

Piotr Wachowiak

8 Tamże, s. 22.
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Zarządzanie systemem ochrony zdrowia.  
Aspekty ekonomiczno-społeczne

violetta Korporowicz

Niniejsza publikacja jest opracowaniem interdyscyplinarnym. Autorami są wy-
kładowcy oraz absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Zakładami Opieki 
Zdrowotnej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Problema-
tyka książki znajduje odzwierciedlenie w tematyce zajęć programu dydaktycznego 
studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki, do jego realizacji za-
proszono wykładowców z innych uczelni. Autorami poszczególnych opracowań są 
zatem pracownicy naukowo-dydaktyczni SGH, Uniwersytetu Warszawskiego, Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego oraz absolwenci studiów.

Publikacja składa się z opracowań o charakterze zarówno teoretycznym, jak i apli-
kacyjnym. Zamysł napisania książki powstał w wyniku doświadczeń związanych 
z realizacją prac dydaktycznych w kolejnych latach pracy studiów. Celem opraco-
wania jest między innymi próba integracji zespołów różnych ośrodków akademic-
kich ze środowiskami praktyków medycznych, a także potrzeba wskazania wiedzy 
interdyscyplinarnej, jaka jest niezbędna do kierowania placówkami ochrony zdrowia 
w Polsce.

Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie

Elżbieta Chrabonszczewska, Sławomir Miklaszewicz, 
Katarzyna Sum, Aneta Waszkiewicz

Ostatni kryzys, który objął swoim zakresem szereg rynków finansowych, nie tylko 
zachwiał filarami międzynarodowych rynków finansowych, lecz także ujawnił ich 
słabości i konieczność przeprowadzenia reform.
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Celem publikacji jest identyfikacja zmian na międzynarodowym rynku finanso-
wym po kryzysie oraz ich znaczenia dla dalszego rozwoju i utrzymania jego stabil-
ności. Podstawową tezą jest twierdzenie, że dzięki kryzysom ujawniają się słabości 
mechanizmów rynkowych i nadzoru oraz następują zmiany w strukturach rynków 
finansowych i w zakresie wykorzystywanych instrumentów finansowych. Kryzysy 
stanowią jednocześnie impuls do dokonania reform w nadzorze rynków finanso-
wych, a także w całym międzynarodowym systemie finansowym.

Przyjęty okres analizy to lata 2007–2010. Pozwoliło to na ocenę skutków kryzysu 
w odniesieniu do stanu przed nim. Dla porównania zostały przedstawione również 
niektóre dane dotyczące zmian na rynkach finansowych po kryzysie w roku 2001. 

Badania dotyczą zarówno wielkości i struktury rynków finansowych, jak i zmian 
w zakresie stosowanych instrumentów i związanych z nimi zagrożeń. Oddzielnym 
tematem jest problem reformy nadzoru międzynarodowych rynków finansowych 
oraz ich przyszłości.

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione zmiany rozmiaru globalnego rynku 
finansowego oraz jego struktury geograficznej, jak również poszczególnych segmen-
tów. Rozdział drugi zawiera analizę zmian dotyczących rynku instrumentów pochod-
nych, który pod względem rozmiaru jest największym segmentem rynku finanso-
wego. Rozdział trzeci obejmuje problemy związane z ewolucją rynku walutowego 
w czasie kryzysu i stosowanych instrumentów. Rozdział czwarty został poświęcony 
instrumentom rynków akcji i obligacji na eurorynku. Ostatni, piąty rozdział doty-
czy zmiany zagrożeń stabilności rynków finansowych i podjętych reform nadzoru 
rynków finansowych. Każda część została opatrzona wnioskami. 

Restrukturyzacja zadłużenia w przedsiębiorstwie

Jacek Nowak

Publikacja stanowi wartościowe, czytelne i przystępne źródło analizy dla osób po-
szukujących wiedzy budowanej na doświadczeniach i praktyce gospodarczej. Prze-
myślenia Autora związane z omawianą problematyką są przekazywane w sposób ja-
sny i zrozumiały. Jak się wydaje, ma na to wpływ praktyka Autora w prowadzeniu 
procesów restukturyzacyjnych jednostek gospodarczych. Można wyrazić pogląd, że 
praca stanowi istotny wkład w uzupełnienie literatury dydaktycznej, będąc równo-
cześnie wsparciem dla uczestników studiów w zakresie finansów, zarządzania finan-
sami przedsiębiorstw, a także pozostałych przedmiotów specjalistycznych, w tym: 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, rachunkowości zarządczej, wyceny 
przedsiębiorstw, planowania finansowego. Publikacja może być również ważnym 
podręcznikiem dla studentów studiów podyplomowych, w tym MBA. Zaletę sta-
nowi dobór literatury uwzględniający pozycje zagraniczne, a do pozytywnych cech 
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można także zaliczyć całościowe ujęcie, spójność i przejrzystość oraz trafnie dobrane 
przykłady gospodarcze.

na podstawie recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Mareckiego

Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki 

pod red. Teresy Pakulskiej

Kluczową determinantą rozwoju przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce 
globalnej wydaje się umiejętność reagowania na zmiany zachodzące nie tylko w bliż-
szym, lecz także dalszym ich otoczeniu, które tworzy nowe obszary działania, moż-
liwości i formy konkurowania, a także wynikające z nich zagrożenia. Według Rolfa 
Sternberga czynniki występujące w otoczeniu, podobnie jak czynniki o charakterze 
wewnętrznym, należy zaliczyć do równie istotnych z punktu widzenia oddziaływa-
nia na zachowanie przedsiębiorstw w każdej ze sfer działania, tj. zarówno w sferze 
inwestycji, produkcji, zaopatrzenia, jak też dystrybucji czy zarządzania zasobami 
ludzkimi, marketingu itp. 

Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem i ich konsekwencje pokazane są w kon-
tekście zmian w podejściu do tradycyjnie postrzeganego neoklasycznego modelu 
rozwoju. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dwóch światach. Z  jednej 
strony w strategicznym myśleniu o rozwoju i w zarządzaniu rozwojem kierują się 
logiką modelu neoklasycznego, z drugiej – coraz bardziej dostrzegają konieczność 
modyfikacji tego podejścia powodowaną skutkami dotychczasowych ich zachowań 
w relacji z otoczeniem, stwarzającą przesłanki realizacji zrównoważonego rozwoju, 
wzbogaconego o instytucjonalne mechanizmy i regulacje. Powstaje w tym miejscu 
wiele interesujących i niemających jednoznacznej odpowiedzi pytań: Czy, a jeśli tak, 
to w jaki sposób interesariusze mogą przyczynić się do kreacji nowych wartości dla 
klienta? Jaką rolę w tym zakresie odgrywa bliższe, a jaką dalsze, w tym międzyna-
rodowe, otoczenie? 
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INfORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyj-
muje do publikacji:

 � artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi: 
bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami klu-
czowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angiel-
skim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 
60 znaków w każdym wierszu);

 � recenzje książek – objętość tekstu do 8 stron;
 � informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach 

i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych waż-
nych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron;

 � wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wy-
bitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość tek-
stu do 6 stron.
Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów 

dla menedżerów, firm konsultacyjnych i  innych w rozmiarze jednej strony druku 
formatu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na 
trzeciej stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł. Projekt reklamy na czwar-
tej stronie okładki może być kolorowy (CMYK).

Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie oraz słowa 
kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu); 
objętość streszczeń, wraz z tytułem, słowami kluczowymi – do 200 słów.

Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu 
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera dru-
giego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek), 
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). W cudzysłowie pisze się, 
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po prze-
cinku numer.
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Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w  tekście prosimy sporządzać poprzez 
umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się od-
wołujemy oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.

Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowego, 
nazwy miejsca pracy, numerów telefonów, adresu e-mail oraz dokładnego adresu 
domowego.

Materiały – przygotowane w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p., 
1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm, pliki nie powinny zawierać „linków” 
– prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Teksty, które nie zawierają streszczeń, słów kluczowych języku polskim i angiel-

skim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygo-
towane przypisy i bibliografię, będą odsyłane do korekty autorskiej!

Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.

Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zo-
staną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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WARUNKI SPRZEDAży I PRENUMERATy

Główny dystrybutor:

oficyna Wydawnicza  
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zamówienia przyjmujemy:
przez internet: www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem: wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie: (22) 564 98 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00 
faksem: (22) 564 86 86
pocztą pod adresem:
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ul. Rakowiecka 28, paw. 2
02-528 Warszawa

Wpłaty należy dokonywać na konto 
56 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiając roczną prenumeratę, otrzymują Państwo 20% rabatu.
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI 
I ZARZĄDZANIA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja komitetu

Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowa-
nie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakre-
su zarządzania oraz jej twórców.

Cele komitetu:

 � Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych nauk, 
władz Akademii i  innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji 
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania;

 � Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i  ludzi tworzących 
środowisko nauk o zarządzaniu;

 � Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokalne 
i praktyków;

 � Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania;
 � Internacjonalizacja działalności Komitetu.

SGH_213_2012_08_101 OiK2.indb   162 10/9/12   11:31 AM



 ORGANIZACJA I   KIEROWANIE • nr 2 / 2012 (151) 163

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy 
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Pol-
sce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.

Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia 
własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struk-
tura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów, 
ale także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami 
może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.

SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, ma-
gisterskie, doktoranckie), ale także:

 � ponad 90 studiów podyplomowych,
 � 2 programy MBA,
 � Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 � Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny

oraz wiele kursów i szkoleń, Inkubator Przedsiębiorczości, około 100 kół naukowych 
i kilkanaście organizacji studenckich. 

Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów 
w którejś z prawie 200 partnerskich uczelni na całym świecie – od uniwersytetów ekono-
micznych w Czechach czy na Węgrzech, poprzez ośrodki w USA i Kanadzie, po kraje tak 
egzotyczne jak Singapur czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, dzięki zacieśnieniu tej współ-
pracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.

SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Com-
munity of European Management Schools and International Companies (CEMS), 
zrzeszającego wiodące uczelnie ekonomiczne oraz koncerny działające na rynkach 
europejskich. Członkostwo w CEMS otwiera studentom SGH dostęp do stypendiów 
na najlepszych uczelniach w Europie, praktyk w największych firmach, a w rezulta-
cie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za euro-
pejski odpowiednik amerykańskiego MBA. 
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