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Stanisław Grodziski, Andrzej Dziadzio

Profesor Jerzy Malec 
w czterdziestolecie pracy naukowej

Regnare, gubernare, administrare – znaczy organizować rzeczywistość społecz-
ną w sferze publicznej. Prawne aspekty tego faktu każą nie tylko opisywać 

dzień dzisiejszy. Wynika on z przeszłości, której należy być świadomym i którą 
trzeba rozumieć. Dzieje administracji i prawa administracyjnego oraz kluczowe 
problemy federalizmu wskazują na szereg postulatów, które wiążą się z odpowie-
dziami na pytania o politykę prawa, o wartości i zasady przez prawo realizowane. 
Tym zagadnieniom poświęcił całe swe dotychczasowe życie naukowe prof. dr hab. 
Jerzy Malec.

Urodził się 9 lipca 1950 r. w Częstochowie. W 1968 r. podjął studia na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po pierwszym roku 
przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie w 1972 r. ukończył studia praw-
nicze z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. W czasie stu-
diów aktywnie działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich oraz kole naukowym – 
Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa, którego prezesem był w roku akade-
mickim 1971/1972. Jeszcze jako student ogłosił swoją pierwszą publikację nauko-
wą – 120 lat działalności Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1971).

Z początkiem października 1972 r. Jerzy Malec zaczął pracę w Zakładzie 
Historii Państwa i Prawa Polskiego w Instytucie Historyczno-Prawnym UJ w cha-
rakterze asystenta stażysty. Od października 1973 r. do lipca 1974 r. przebywał jako 
stypendysta na Uniwersytecie Genewskim, gdzie prowadził badania nad historią 
federalizmu. Z dniem 1 października 1975 r. został powołany na etat starszego asy-
stenta. W grudniu 1978 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji UJ rozpra-
wę doktorską pt. Zaręczenie wzajemne Obojga Narodów. Z dziejów stosunku Polski 
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do Litwy w II połowie XVIII wieku (1764–1792), napisaną pod kierunkiem prof. 
dra hab. Stanisława Grodziskiego w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego. 
Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał mocą uchwały Rady Wydziału 
Prawa i Administracji UJ z 8 stycznia 1979 r. 1 lutego 1979 r. uzyskał etat adiunkta 
w Zakładzie, a następnie Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował tam do 2007 r.

16 marca 1987 r. Jerzy Malec odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie 
rozprawy Polska myśl administracyjna XVIII wieku (nakładem Wydawnictwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1986), w wyniku którego Rada Wydziału 
Prawa i Administracji UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk praw-
nych w zakresie historii prawa polskiego, zatwierdzony przez Centralną Komisję 
Kwalifi kacyjną ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów 22 czerwca 
1987 r. Po półrocznej praktyce sądowej w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, 1 maja 
1988 r. został mianowany na stanowisko docenta w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
31 lipca 2000 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy pro-
fesora nauk prawnych.

W latach 2000–2005 kierował Katedrą Historii Administracji i Myśli 
Administracyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W latach 2001–2002 był 
członkiem Senatu UJ. W 2005 r. został powołany na stanowisko profesora zwyczaj-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na uczelni pełnił ponadto wiele funkcji, m.in. 
sekretarza naukowego Instytutu Historyczno-Prawnego, członka komisji wydzia-
łowych, pełnomocnika dziekana ds. studentów obcokrajowców.

W latach 1990–1993 Jerzy Malec trzykrotnie przebywał na stypendium fun-
dacji Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem. Od 1994 do 2000 r. był człon-
kiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od 1 października 2000 r. 
zatrudniony jest, początkowo na drugim etacie, a od 2005 r. jako podstawowym 
miejscu pracy, w Krakowskiej Szkole Wyższej (obecnie Krakowskiej Akademii) 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. W la-
tach 2000–2002 prof. J. Malec pełnił funkcję dziekana Wydziału Administracji, 
a następnie Wydziału Prawa i Administracji KSW. Od 15 listopada 2002 r. pełnił 
funkcję prorektora do spraw studenckich, od 1 września 2005 r. został powołany na 
stanowisko rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Obecnie pełni obowiązki rektora już drugą kadencję.

Dorobek naukowy profesora Jerzego Malca obejmuje sto kilkadziesiąt opubli-
kowanych prac, w tym 13 książek, których jest autorem lub współautorem, oraz 
kilkadziesiąt opracowań niepublikowanych (m.in. ekspertyzy dla Sejmu i Rady 
Ministrów, recenzje przewodów doktorskich i habilitacyjnych, recenzje wydaw-
nicze, wywiady prasowe). Do najważniejszych należą: Polska myśl administra-
cyjna XVIII wieku (Kraków 1986, wyd. 2: Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 
2008); Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, wyd. 2 zmienione 
i uzupełnione, pod tytułem: Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej 
w nowożytnej Europie, Kraków 2003); Historia administracji i myśli administracyj-
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nej (z Dorotą Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, 
wyd. 2 uzupełnione, Kraków 2003); Encyklopedia historyczna świata, t. 5: Historia 
nowożytna (z Piotrem Franaszkiem, Antonim Podrazą i Krzysztofem R. Prokopem, 
oprac. nauk. Antoni Podraza, Kraków 2000) oraz Studia z dziejów administracji 
nowożytnej (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Acta 
Academiae Modrevianae, Kraków 2003).

Prace Jerzego Malca cechuje szczególnie wysoki poziom merytoryczny. 
Podejmuje w nich tematy słabo wcześniej opracowane, wzbogacając wiedzę zarów-
no od strony faktografi cznej, jak i przez własną, oryginalną interpretację i wnio-
ski. Charakteryzuje je ponadto szerokie zastosowanie podejścia porównawczego, 
co sprawia, że prezentowana problematyka nakreślona jest w szerokim kontekście 
dorobku myśli europejskiej. Cechą wyróżniającą dorobek Jubilata jest także umie-
jętne wykorzystanie archiwalnych materiałów źródłowych, na których oparta jest 
większość Jego prac, co stanowi, że są to zawsze solidne studia nad dokumentami 
epoki, charakteryzujące się nowatorskim odczytywaniem i interpretowaniem grun-
townie przebadanych źródeł. Podejmowane przezeń tematy są starannie dobierane 
i ważkie naukowo.

Dorobek naukowy prof. dra hab. Jerzego Malca obejmuje w przeważającej części 
historię federalizmu i administracji w czasach nowożytnych. Istotnym elementem 
tego dorobku są także studia nad dziejami nauki i nauczania prawa w XVIII–XX 
w. Dzieje federalizmu polsko-litewskiego w XVIII w. stanowiły przedmiot Jego dy-
sertacji doktorskiej, w której podjął istotny problem badawczy – czy Konstytucja 
3 Maja zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, przekształcając państwo federacyjne 
w unitarne, czy dokonała jedynie przekształceń w kierunku usprawnienia form za-
rządu przy zachowaniu federacyjnego charakteru państwa. Jerzy Malec pierwszy 
w nauce historycznoprawnej przeprowadził rewizję powszechnego poglądu, że od 
uchwalenia ustawy zasadniczej z 1791 r. Rzeczpospolita stała się państwem jedno-
litym. Jego teza przeważyła w nauce i wprowadzona została do najnowszych syntez 
dziejów państwa i prawa polskiego.

W dalszych badaniach poszerzał i pogłębiał problematykę federalizmu polsko-
litewskiego, obejmując zarówno czasy wcześniejsze – schyłek XVII w., w szczegól-
ności konstytucję z 1697 r. o zrównaniu praw szlachty koronnej i litewskiej – jak 
i późniejsze, zwłaszcza regulacje przyjęte przez sejm grodzieński 1793 r. Wszystkie 
te prace oparte zostały na gruntownie przebadanych archiwalnych źródłach rękopi-
śmiennych i stanowią istotny wkład do nauki, nie tylko myśli historycznoprawnej.

Zwieńczeniem dotychczasowych badań Jerzego Malca nad federalizmem była 
monografi a Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożyt-
nych (Kraków 1999). Jest to studium nad federalizmem europejskim od drugiej po-
łowy XVI do połowy XIX stulecia, obejmujące zarazem wielowątkowy zakres te-
matyczny: od projektów unii troistej – polsko-litewsko-rosyjskiej, poprzez zmiany 
w stosunku prawnym Polski i Litwy w obrębie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
po unii lubelskiej, a kończąc na myśli federalistycznej we Francji i Niemczech 
w XVIII i pierwszej połowie XIX w. Praca zawiera wiele nowatorskich myśli, ce-
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chuje ją rozmach interpretacji, ciekawie postawione badawcze pytania. Podejmując 
temat niezwykle rozległy chronologicznie i terytorialnie, autor połączył integral-
ność ujęcia z wiernością źródłom. W rezultacie Szkice z dziejów federalizmu... wno-
szą wiele nowych elementów do wiedzy o historii związków państw, szczególnie 
istotnej w chwili akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Drugą domeną zainteresowań naukowych Jerzego Malca są dzieje administracji 
i myśli administracyjnej. Jest on jednym z niewielu badaczy, którzy najwcześniej 
dogłębnie zajęli się tą gałęzią nauki, przyczyniając się do jej rozwoju. Problematyce 
polskiej myśli administracyjnej XVIII w. poświęcił J. Malec rozprawę habilitacyjną, 
w której podjął temat badawczy w literaturze wcześniej nie omawiany całościowo. 
Jest to niewątpliwie praca ważna i interesująca, zawierająca wiele nowatorskich 
ustaleń badawczych. Należy do nich zwłaszcza usytuowanie początków nauki ad-
ministracji w Polsce w okresie reform doby stanisławowskiej, podczas gdy wcze-
śniej panował pogląd o XIX-wiecznym rodowodzie polskich nauk administra-
cyjnych. Rozprawę cechuje podejście porównawcze, prezentujące naukę o policji 
w Polsce w powiązaniu z doktrynami i literaturą zachodnioeuropejską. Jerzy Malec 
jako pierwszy wyeksponował ponadto wysuwany w publicystyce polskiej postu-
lat sądowej kontroli administracji, czy zagadnienie kształcenia zawodowych kadr 
urzędniczych. Praca oparta została na bardzo obszernej podstawie źródłowej, na 
którą złożyły się zarówno źródła rękopiśmienne, jak i niezmiernie bogata publicy-
styka epoki.

Rozpoczęta w 1983 r. współpraca naukowa Jerzego Malca z Max-Planck-Institut 
für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem, zaowocowała dal-
szymi pracami z zakresu historii administracji, z których znaczna część opubliko-
wana została za granicą w renomowanych periodykach naukowych, takich jak: „Ius 
Commune”, „Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte” czy „Cahier d’Hi-
stoire de l’Administration”. Rozprawy te zapoznawały naukę europejską z proble-
matyką polską, wykazując jednocześnie liczne związki polskiej administracji i my-
śli administracyjnej z rozwojem i przemianami administracji i nauk administra-
cyjnych zachodniej Europy. Jerzy Malec uczestniczył także w międzynarodowych 
zespołach naukowo-badawczych, zwłaszcza przy Międzynarodowym Instytucie 
Nauk Administracyjnych w Brukseli oraz Max-Planck-Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte. Kontakty te świadczą o Jego pozycji naukowej w międzynaro-
dowej nauce.

Prace naukowe nad historią administracji zaowocowały podręcznikami (napisa-
nymi wspólnie z Dorotą Malec): Historia administracji nowożytnej (Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996) oraz Historia administracji i myśli 
administracyjnej (Kraków 2000; wyd. 2 uzupełnione, Kraków 2003), których po-
wodzenie wydawnicze potwierdzają kolejne wydania – są to bowiem podręczniki 
o zasięgu ogólnopolskim, wykorzystywane w procesie dydaktycznym przez kilka-
dziesiąt uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Wypada także wspomnieć o pracach Jerzego Malca poświęconych dziejom na-
uki i nauczania prawa – zwłaszcza o biogramach publikowanych w renomowanym 
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Polskim Słowniku Biografi cznym. Jubilat jest ponadto autorem wielu prac z rozma-
itych dziedzin historii prawa, a także autorem scenariusza fi lmowego Konstytucja 
3 maja na tle epoki, będącego podstawą fi lmu przygotowanego dla Telewizji 
Polskiej, wyemitowanego w 1991 r. Sporządził też wiele ekspertyz i opinii dla Biura 
Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
RP, gdzie przygotował m.in. opinię będącą podstawą dla dalszych prac nad nowym 
podziałem terytorialnym RP w 1998 r., dotyczącą nazw tworzonych województw. 
Zgłoszone przez niego propozycje zostały wykorzystane w procesie legislacyjnym.

Oryginalność dorobku prof. dra hab. Jerzego Malca zasadza się na szczególnej 
odpowiedzialności za słowo, rzetelności badawczej oraz precyzji, połączonej z roz-
ległością zainteresowań. Z pasją prowadzi dogłębne i czasochłonne studia archi-
walne, czego rezultatem są liczne ujęcia mające charakter przemyślanych syntez. 
Jest badaczem, który stale się rozwija, umiejętnie łącząc zainteresowania naukowe 
z dydaktyką uniwersytecką. W całym okresie aktywności naukowej podejmowana 
przez niego problematyka nigdy nie była błaha, co więcej, unikała utartych i wy-
godnych ścieżek.

Na bardzo wysoką ocenę zasługuje działalność dydaktyczna Jerzego Malca. 
Prowadził na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Krakowskiej Szkole 
Wyższej wszelkiego typu zajęcia: od ćwiczeń, poprzez konwersatoria, wykłady 
kursowe i monografi czne, aż do proseminariów, seminariów magisterskich i dok-
torskich. Na jego zajęcia uczęszcza zawsze liczne grono słuchaczy (od kilkuset do 
ponad tysiąca studentów). Wypromował ponad stu magistrów i licencjatów. Cieszy 
się uznaniem i popularnością młodzieży akademickiej. O tych sukcesach zadecydo-
wała przede wszystkim duża wiedza, kultura osobista oraz bezpośredniość i umie-
jętność nawiązywania kontaktu.

Godna podkreślenia jest także działalność wychowawcza Jerzego Malca. 
Wielokrotnie pełnił funkcję opiekuna roku i grup studenckich. Był opiekunem 
praktyk studenckich i obozów naukowych. Wiele lat pełnił też funkcję opiekuna 
sekcji historycznoprawnej studenckiego koła naukowego – Towarzystwa Biblioteki 
Słuchaczów Prawa. W ramach prac wydziałowej komisji brał też aktywny udział 
w przygotowywaniu reformy studiów prawniczych. Ma także znaczne osiągnię-
cia w zakresie kształcenia i wychowania młodej kadry naukowej. Był promotorem 
w czterech zakończonych przewodach doktorskich oraz recenzentem w wielu 
przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wie-
lokrotnie otrzymywał nagrody: rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej.

Poza Wydziałem pełnił również funkcję wiceprezesa Towarzystwa Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” i był członkiem prezydium Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Angażował się 
również w działalność poza uczelnią – przewodniczył komisji formalno-praw-
nej Zespołu Autorskiego „Kodeks honorowy ofi cera” przy Ministrze Obrony 
Narodowej, był członkiem Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. 
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W 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 r. – Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Jerzy Malec, oprócz publikacji historyczno-prawnych, rozpraw, artykułów 
i recenzji, wydał trzy książki poświęcone myśli administracyjnej XVIII i XIX w. 
Tak, jak i wcześniejsze prace, cechuje je dobra znajomość źródeł i literatury, a tak-
że podejmowanie tematów dotąd nieopracowanych w literaturze przedmiotu. 
Na uwagę zasługują w szczególności pozycje: Prawidła początkowe policyi ogólnej 
w kraiu (Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, seria „Klasycy myśli historycz-
no-prawnej”) oraz O początkach Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (Kraków 2009).

Liczne artykuły (oraz wywiady prasowe) poświęcił Jerzy Malec zagadnieniu 
reformy szkolnictwa wyższego w Polsce w duchu Procesu bolońskiego oraz nowe-
lizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Pisał m.in. o działalności Konferencji 
Rektorów Zawodowych Szkół Wyższych i wyzwaniach stojących przed wyższym 
szkolnictwem zawodowym w Polsce; o standardach kształcenia w szkolnictwie wyż-
szym; o modelu awansu naukowego w Polsce; o formule studiów dwustopniowych 
i zaawansowanych, czy o problemach polskiego szkolnictwa niepublicznego. Wiele 
postulatów sformułowanych przez Jerzego Malca w publikacjach oraz w działal-
ności organizacyjnej związanej ze szkolnictwem wyższym zostało wykorzystanych 
w  toku prac nad jego reformą. W ostatnim czasie pod jego redakcją ukazało się 
istotne opracowanie Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkol-
nictwa wyższego (Kraków 2010). W 2007 r. profesor Jerzy Malec został wybrany 
redaktorem naczelnym rocznika „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego” 
wydawanego przez Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Jako rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Jerzy 
Malec przyczynił się w istotny do sposób do dynamicznego rozwoju uczelni; kie-
ruje nią już czwarty rok. Krakowska Akademia jest największą – pod względem 
liczby studentów (ok. 14 tys.) i pracowników naukowych (ok. 1200 pracowni-
ków, w tym ponad 300 profesorów i doktorów habilitowanych) – uczelnią nie-
publiczną w Polsce. W 2009 r. uzyskała uprawnienia uczelni akademickiej, otrzy-
mując prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych 
w dyscyplinie nauki o polityce oraz doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. 
Krakowska Akademia jest znana w środowisku akademickim jako uczelnia dba-
jąca o poziom kształcenia i warunki studiowania. W rankingach „Perspektyw” 
i „Rzeczypospolitej” trzy lata z rzędu zdobywała nagrody za najbardziej spektaku-
larny awans na liście rankingowej. Obecnie sytuuje się wśród najlepszych uczelni 
niepublicznych, posiada także przyznawany jej od kilku lat certyfi kat „Wiarygodna 
szkoła”.

W grudniu 2005 r. profesor Jerzy Malec został wybrany przewodniczącym 
Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) na kadencję 
2005–2008. Konferencja ta została powołana w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na 
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podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, jako druga, obok Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, reprezentacja wyższych uczelni. Do jej zadań należy 
m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o do-
stosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordy-
nowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego 
oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do 
Konferencji należy ponad dwieście szkół wyższych publicznych i niepublicznych. 
Jerzy Malec przewodniczył Konferencji w pierwszej kadencji – a był to okres naj-
trudniejszy z uwagi na konieczność stworzenia warunków do uzyskania przez tę in-
stytucję odpowiedniej pozycji i znaczenia w strukturze organizacyjnej szkolnictwa 
wyższego w Polsce. Zadanie to udało mu się w pełni zrealizować.

Dorobek organizacyjny Jerzego Malca zarówno w Konferencji Rektorów, jak 
i w ramach działalności w innych instytucjach szkolnictwa wyższego, jest znaczący. 
Jako przewodniczący KRZaSP zainicjował i przeprowadził szeroką akcję przygo-
towywania statutów wzorcowych dla wyższych szkół zawodowych publicznych 
i niepublicznych, związaną z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym. Był też 
autorem lub współautorem wielu opinii dla ministra nauki i szkolnictwa wyższe-
go, w tym opinii w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o szkolnic-
twie wyższym. Z Jego inicjatywy został przygotowany projekt nowelizacji ustawy, 
zawierający propozycje zmian w kwestiach najbardziej poruszających środowisko 
uczelni zawodowych. Prowadził aktywną działalność na rzecz zrównania obu sek-
torów szkolnictwa wyższego w Polsce. Podejmował także liczne działania mają-
ce na celu rozwijanie współpracy z zagranicą i dążenie do umiędzynarodowienia 
studiów w uczelniach zrzeszonych w Konferencji, poprzez m.in. aktywne uczest-
niczenie w programie „Study in Poland” oraz współpracę z Fundacją Edukacyjną 
„Perspektywy” w zakresie promocji polskich uczelni za granicą. W tym celu odbył 
liczne spotkania z reprezentacjami szkół wyższych innych krajów. Przyczynił się do 
przyjęcia Konferencji w poczet członków European Association of Institutions in 
Higher Education, włączając ją tym samym w europejskie struktury i zapewniając 
w ramach tej organizacji silną reprezentację polskim uczelniom.

Po zakończeniu kadencji przewodniczącego KRZaSP Jerzy Malec został wy-
brany – w uznaniu zasług – Honorowym Przewodniczącym Konferencji Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich. Od stycznia 2009 r. był członkiem Komitetu 
Sterującego Projektem „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”, przy-
gotowywanego przez Fundację Rektorów Polskich przy współpracy z KRASP 
i KRZaSP. Jest także członkiem Komisji Organizacyjnej i Legislacyjnej Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Jerzego Malca budzi po-
dziw. Przełożyła się ona nie tylko na szeregi uczniów, ale pomnożyła też grono 
życzliwych i oddanych mu przyjaciół. Korzystając z okazji jubileuszu, składają oni 
teraz najserdeczniejsze gratulacje.
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Profesora Jerzego Malca rola i działalność 
w Konferencji Rektorów 

Zawodowych Szkół Polskich

15 grudnia 2005 r. na Zjeździe Założycielskim Konferencji Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich na przewodniczącego Konferencji rekto-

rzy wybrali prof. dr. hab. Jerzego Malca, rektora ówczesnej Krakowskiej Szkoły 
Wyższej im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Wybór ten rozpoczął czas wy-
jątkowej działalności powstałej organizacji – w służbie 212 uczelni, oczekujących 
obrony ich interesów, a przede wszystkim wykreowania nowego wizerunku uczelni 
niepublicznych, które w przeszło 90% stanowiły skład grupy tzw. uczelni zawodo-
wych (kształcących na poziomie studiów licencjackich i magisterskich).

Już kadencja KRZaSP 2005–2008, której przewodniczył prof. Jerzy Malec, 
nie należała do łatwych, a następna dodatkowo skomplikowana została przygoto-
waniami do wejścia w życie nowelizacji Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. 
W wydanym przez KRZaSP sprawozdaniu stwierdzono:

Pierwsza kadencja władz Konferencji Rektorów Zawodowych szkól Polskich stała się okre-
sem wielu działań organizatorskich, zmierzających do stworzenia podstawowych struktur 
konferencji, zaplecza jej działań, szczególnie poprzez jej wyodrębnienie jako samodzielnego 
podmiotu prawa. Organizacyjny charakter działań organów Konferencji – przewodniczące-
go oraz Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, wynikał w zasadni-
czej mierze z faktu, iż Konferencja była instytucją nową, budującą swoje miejsce w świecie 
akademickim i w środowisku szkół wyższych. Ważnym punktem stało się zatem budowanie 
prestiżu Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, jako organizacji upoważnionej 
ustawowo do reprezentacji tak prężnie rozwijającego się sektora, jakim jest wyższe szkolnic-
two zawodowe.

Ważnym elementem działalności przewodniczącego Konferencji była integracja 
środowiska akademickiego, skupionego w ramach tzw. szkolnictwa zawodowego, 
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choć do dzisiaj nie wiadomo, na czym owa zawodowość miałaby polegać. Pierwsza 
kwestia, to sposób interpretacji kształcenia o typie zawodowym. Istniejący podział 
nijak się ma do procesu bolońskiego. Już nawet doktoraty wciągane są do dyskusji 
o tym charakterze (naukowy czy zawodowy?). Sprawa ta wiąże się z niespójnością 
nazw kierunków studiów i dyscyplin naukowych. Ciągle dostrzegany jest wyraźny 
rozdźwięk między zajmowaniem się regulacyjnym dotyczącym struktury uczelni 
(mechanizmu), a jej funkcją (jakość kształcenia).

Wykazy zawodów, nienadążające za nowymi kierunkami studiów – to kolejny 
problem przy ocenie skuteczności uczelni w przygotowaniu absolwenta do dal-
szego życia zawodowego. Uczelnie akademickie (zrzeszone w ramach Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich) przede wszystkim kształcą na poziomie 
licencjackim i magisterskim. Doktoraty, habilitacje, profesury to skromny odse-
tek dyplomowanych absolwentów. Wspólny zasadniczy front edukacyjny, a więc 
licencjaty i magisteria, przez swą powtarzalność w obu sektorach, tworzy warun-
ki dla coraz ostrzejszej konkurencji, a w czasach narastającego niżu demografi cz-
nego – do bezlitosnej walki o studenta. Już w czasie pierwszej kadencji KRZaSP 
rektorzy podejmowali dyskusję na temat takich zjawisk, jak otwieranie kierunków 
humanistyczno-społecznych na politechnikach. Jak to się miało do misji tego typu 
szkolnictwa, tego nikt nie wie. Wystarczała świadomość autonomii uczelni akade-
mickiej, jej jednostek podstawowych i senatu.

Integracji środowiska sprzyjała grupa wiceprzewodniczących Konferencji: 
prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska (sprawy fi nansowo-ekonomiczne), prof. 
nadzw. dr hab. Grzegorz Janusz (sprawy organizacyjne), prof. dr hab. Waldemar 
Łazuga (sprawy medialne), prof. dr hab. Józef Szabłowski (sprawy współpracy 
z podmiotami zewnętrznymi). Funkcję sekretarza KRZaSP pełnił prof. dr hab. 
Janusz M. Pawlikowski, skarbnika – prof. nadzw. dr hab. Stanisław Belniak. Do 
prezydium zostali wybrani: prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki, prof. dr hab. 
inż. Jerzy Białkiewicz, dr Andrzej Błachut, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bujak, 
prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, dr Andrzej Juszczyk, prof. dr hab. Witold 
Kłaczewski, prof. dr hab. Wojciech Olejniczak, dr Sławomir Owczarski oraz prof. 
dr hab. Waldemar Tłokiński.

Specjalnie zostało tu podkreślone znaczenie działań integracyjnych – wobec 
nowej sytuacji i nowych regulacji prawnych (ustawa). Działania te bowiem należa-
ło rozpocząć już w ramach samego prezydium, skupiającego wyraziste osobowości, 
i nie zawsze podobne spojrzenia na tę samą rzeczywistość. Mediacyjna i silna oso-
bowość prof. Malca znakomicie sprzyjała temu zadaniu. Jego niekwestionowany 
autorytet, spokój i kunszt komunikacyjny zapewniły ład i porządek w czasie posie-
dzeń, pozwalały na realizację doraźnych planów, wymagających szybkości działa-
nia w atmosferze społecznej spójności. Atmosfera ta przekładała się na funkcjono-
wanie uczestników kolejnych zgromadzeń plenarnych, gdy rozgrzana dyskusją aura 
stawiała przewodniczącego w trudnym dyplomatycznie położeniu. Zawsze jednak 
udawało się prof. Malcowi doprowadzić do konsensusu łączącego różne obozy dys-
kutantów, nieraz na oczach przedstawicieli różnych szczebli władzy.
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Gorącym dyskusjom trudno się dziwić. To właśnie Zgromadzenia Plenarne, 
a w przerwach między nimi – decyzje prezydium, miały być dla uczelni zrzeszo-
nych w KRZaSP ważnym punktem odniesienia, ustawowym organem korporacyj-
nym do wnoszenia wątpliwości i zastrzeżeń wobec zaistniałej sytuacji. Prof. Malec 
niezwykle odpowiedzialnie i sumiennie pilnował losów tych głosów, organizował 
zamawianie ekspertyz prawnych, dążył do wyjaśniania zaistniałych i zgłaszanych 
przez uczelnie problemów, związanych głównie z fi nansowaniem sektora niepu-
blicznego.

Sprawa zmiany polityki fi nansowej jawiła się, i jawi nadal, jako niezwykle istot-
na. Obecna polityka, jeśli nie nastąpią istotne zmiany, w krótkim czasie doprowa-
dzi do likwidacji stacjonarnych form kształcenia w sektorze niepublicznym, co 
będzie niepowetowaną stratą, trudną do odrobienia (temat podnoszony często na 
łamach „Forum Akademickiego”). Kandydat na studia stacjonarne, spełniający for-
malne wymogi i pragnący się dalej uczyć, powinien mieć możliwość wyboru uczel-
ni, a jego studia powinny być w takiej uczelni dofi nansowane (zarówno w sektorze 
publicznym, jak i niepublicznym).

Kolejny problem, to niedostrzeganie korzyści z istnienia masowych form kształ-
cenia, co przypisuje się głównie sektorowi niepublicznemu. Owe formy masowego 
kształcenia otwierają drogę do wykształcania się coraz bardziej elitarnych form 
uczelni (zadanie dla uniwersytetów i dużych ośrodków akademickich). W tak ro-
zumianej hierarchiczności obowiązywać winna zasada konkurencji, ona bowiem 
położy kres formom rachitycznym i nieudolnie zarządzanym.

Podsumowując, właściwe fi nansowanie, konkurencja i elitarność rozciągnięte 
na całą przestrzeń edukacyjną Polski, winny być podstawą rychłego budowania 
strategii dla szkolnictwa wyższego, zawierającej zarówno cele, jak i wartości. Taką 
strategię przygotowali, jako stanowisko środowiskowe, reprezentanci polskie-
go szkolnictwa wyższego, zarówno publicznego, jak i niepublicznego (KRASP, 
KRZaSP i Fundacja Rektorów Polskich). Przyjęto tezę, że tym działaniom zawsze 
przyświecać winna uczciwa odpowiedzialność za kierowanie rozwojem intelektu-
alnym młodych pokoleń, zależnym od zwycięstwa mądrych rozwiązań, odpowia-
dających duchowi tradycji akademickiej i nowoczesnych, przyszłościowych celów, 
niekoniecznie doraźnych, koniunkturalnych względów politycznych.

W pierwszej kadencji udało się przewodniczącemu, prof. Jerzemu Malcowi, 
przezwyciężyć rozliczne trudności formalne i administracyjno-prawne i uformo-
wać KRZaSP jako odrębny podmiot prawny, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej i posiadający numer identyfi kacji 
podatkowej. Na zebraniu założycielskim środowisko akademickie reprezentowane 
było przez 200 uczelni, w czasie wspomnianej kadencji dołączyło kolejnych 12.

Istotne zasługi prof. Jerzego Malca wiążą się jednak z ustanowieniem głów-
nych kierunków działalności KRZaSP oraz wypełnieniem treścią tak ustalonego 
schematu aktywności Konferencji. Do wspomnianych głównych kierunków dzia-
łalności KRZaSP pierwszej kadencji, kontynuowanych w kolejnej, zaliczyć należy 
działalność: opiniodawczą, na rzecz uczelni oraz międzynarodową.
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W zakresie działalności opiniodawczej Konferencja opiniowała 92 projekty 
aktów prawnych przesłanych do Biura Konferencji. Były to dokumenty w przewa-
żającej liczbie takich instytucji, jak MNiSzW i MEN.

Oprócz opiniowania przesyłanych do konsultacji aktów prawnych, Konferencja 
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich podejmowała także samodzielne działania, 
mające na celu doprowadzenie do zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 
W sprawozdaniu przewodniczącego z pierwszej kadencji władz KRZaSP można 
przeczytać:

Ministerstwu przekazano opinię dotyczącą niekonsekwencji terminologicznej odnoszącej 
się do nazewnictwa wyższych szkół zawodowych, gdzie zwrócono uwagę, iż nie jest zasadne 
stosowanie nazw szkół wyższych niepozwalających na odróżnianie typu i rodzaju prowadzo-
nych przez szkołę studiów. Przygotowano i przekazano ówczesnemu Ministrowi Edukacji 
i Nauki także opinię dotyczącą uprawnień do prowadzenia studiów w przypadku przekształ-
cenia jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

Ważnym osiągnięciem Konferencji w pierwszej kadencji było przygotowanie 
pełnego projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Dokument 
ten został przedłożony ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego, ale nie spotkał się 
nawet z najmniejszym zainteresowaniem ówczesnych władz resortowych. Warto 
zaznaczyć, że dokument ten dotykał najbardziej żywotnych spraw szkolnictwa 
niepublicznego, również problemów wynikających ze złych, niekonstytucyjnych 
działań legislacyjnych. Należy podkreślić ten fakt, gdyż podniesione w dokumen-
cie nowelizacyjnym kwestie, znalazły odzwierciedlenie w kolejnych próbach zain-
teresowania tymi sprawami decydentów przez nowe władze Konferencji. Jednak 
tylko część spraw znalazła odzwierciedlenie w zapisach ustawy.

Przypomnieć więc wypada, że owe najważniejsze kwestie zawarte w dokumen-
cie nowelizacyjnym, to: 1) zrównanie statusu prawnego wszystkich szkół wyższych 
– publicznych i niepublicznych – w zakresie konstytucyjnie gwarantowanej swo-
body nauczania; 2) poszerzenie zakresu ustawowej autonomii niepublicznych szkół 
wyższych (szczególnie w sprawach wewnętrznego ustroju uczelni oraz stosunków 
pracowniczych); 3) ograniczenie niektórych kompetencji ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego, z zachowaniem istoty obecnego systemu nadzoru ad-
ministracyjnego nad działalnością uczelni; 4) szeroko pojęta racjonalizacja wielu 
przyjętych w ustawie rozwiązań i instytucji prawnych.

Powszechna bolączką była także kwestia zapisu art. 154, wprowadzającego do-
datek za staż pracy również w uczelniach niepublicznych. W tej sprawie KRZaSP 
przygotowała interpelację poselską, złożoną za pośrednictwem Business Centre 
Club.

Konferencja zwróciła się także do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą 
o rozważenie możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą 
w kwestii niekonstytucyjności niektórych zapisów ustawy, głównie różnicowa-
nia uczelni publicznych i niepublicznych w dostępie do środków publicznych. 
W odpowiedzi rzecznik poinformował, że zwrócił się w tej sprawie do dyrektora 
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Departamentu Prawnego z prośbą o ustosunkowanie się do wysuwanych zarzutów, 
ale Departament ich nie uznał.

W zakresie działań na rzecz poszczególnych uczelni wymienić należy opraco-
wanie dwóch wzorcowych projektów statutów, po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez ministerstwo (jeden dla szkół zawodowych publicznych, drugi dla niepu-
blicznych).

Podczas Zgromadzenia Plenarnego w marcu 2005 r. w Krakowie, przyjęto 
Stanowisko w sprawie nieuczciwych działań niektórych szkół wyższych. Prezydium 
wstępnie rozpatrywało wszelkie sygnały rozmaitych nieprawidłowości i po ich 
uprawdopodobnieniu przekazywało władzom resortu.

Należy też odnotować znaczącą aktywność przewodniczącego, prof. Malca, 
oraz innych członków prezydium w licznych posiedzeniach Sejmowej Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół 
Zawodowych, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto skutecz-
nie udało się profesorowi J. Malcowi wprowadzić KRZaSP do EURASHE, zaś 
przy współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, powstały raporty „Wyższe 
szkolnictwo zawodowe”, nagłośnione dzięki konferencjom prasowym.

Obraz poglądów przedstawicieli KRZaSP na sprawy szkolnictwa wyższego 
w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektor niepubliczny, znalazł od-
zwierciedlenie w artykułach prasowych zamieszczanych w „Forum Akademickim”. 
Na 22 artykuły ze środowiska uczelni niepublicznych, 9 napisał prof. Malec1.

Z inicjatywy przewodniczącego J. Malca, KRZaSP włączyła się w organizację 
corocznych konferencji „Osiągnięcia maturzystów”, prezentujących wyniki matur, 
osiągnięcia maturzystów, wpływ wyników na proces rekrutacji.

Trzeba również wspomnieć o działalności międzynarodowej, wynikającej 
z przyjętego przez władze Konferencji priorytetu. Było nim rozwijanie współpracy 
z zagranicą i dążenie do umiędzynarodowienia studiów w uczelniach należących 
do KRZaSP. Współpracy międzynarodowej miało służyć członkostwo w European 
Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). Członkiem 
Zarządu tej organizacji został prof. Janusz Pawlikowski.

W ramach programu Study in Poland, realizowanego przez Fundację Edukacyjną 
Perspektywy przedstawiciele prezydium Konferencji uczestniczyli w międzynaro-
dowych targach edukacyjnych: w Chinach (2006, 2007), Indiach (2006, 2008) 
i Malezji (2007). Konferencja podjęła także działania zmierzające do pozyskiwania 
studentów z Europy Wschodniej. Opracowano „Analizę systemu szkolnictwa wyż-

1 W dobrym kierunku?, „Forum Akademickie” 2008, nr 5; Propozycje zmian, „Forum Aka-
demickie” 2008, nr 2; Prywatne znaczy złe, „Forum Akademickie” 2007, nr 10; Największe 
nie znaczy najlepsze – rozmowa z prof. Jerzym Malcem, „Forum Akademickie” 2007, nr 7; 
Znane wady ustawy, „Forum Akademickie” 2007, nr 4; O potrzebie nowelizacji, „Forum Aka-
demickie” 2007, nr 3; Nowa Konferencja Rektorów, „Forum Akademickie” 2006, nr 2; Czy 
rzeczywiście szkoły zawodowe?, „Forum Akademickie” 2006, nr 3; Pierwsze plenarne, „Forum 
Akademickie” 2006, nr 6; Drugie Zgromadzenie, „Forum Akademickie” 2006, nr 10.
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szego na Białorusi i Ukrainie” i w następstwie tych badań prof. Malec złożył wizytę 
na Ukrainie. Celem spotkania, w którym uczestniczyli merowie kilku ukraińskich 
miast, stało się nawiązanie partnerskich kontaktów między sektorem szkolnictwa 
wyższego w Polsce i na Ukrainie, w różnych formach prawnych (w tym wymiana 
nauczycieli akademickich i studentów).

Podsumowując dokonania profesora Jerzego Malca jako przewodniczącego 
KRZaSP w pierwszej kadencji, przywołać można jego własne słowa, z cytowanego 
już wcześniej sprawozdania na koniec kadencji: 

Upływająca kadencja władz Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich nie była ka-
dencją łatwą. Oprócz wielu kwestii organizacyjnych, związanych z budowaniem KRZaSP 
od podstaw, z koniecznością wypracowania pewnych procedur, zadaniem Konferencji 
było zaistnieć w wyraźny sposób jako reprezentacja uczelni zawodowych i druga, obok 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentacja rektorów. Sukcesem 
KRZaSP jest z pewnością wkomponowanie się w krajobraz polskiego szkolnictwa, choć cią-
gle jeszcze funkcjonujemy jako młodsza siostra KRASP, która przecież działa już dziesięć lat. 
Jednak budowanie prestiżu, budowanie bardziej skomplikowanych struktur wymaga czasu. 
Powołanie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich jednak, o tak silnej przecież 
legitymacji ustawowej, a także zrzeszającej w swych szeregach ponad dwustu rektorów, repre-
zentujących znakomitą większość uczelni zawodowych w Polsce, niewątpliwie pozwala tym 
uczelniom w bardziej skuteczny sposób wyrażać swoje opinie i oczekiwania wobec najwyż-
szych organów władzy, a tym samym przyczynić się do realizacji założeń reformy systemu 
szkolnictwa wyższego.

Gdy profesor Malec kończył redakcję swego sprawozdania wiedział już, że 
nie będzie mógł ubiegać się o ponowny wybór na funkcję przewodniczącego. 
Przyczyna była prosta: kierowana przez niego uczelnia (d. Krakowska Szkoła 
Wyższa im. Frycza Modrzewskiego) uzyskała uprawnienia do doktoryzowania 
i tym sposobem, jako uczelnia akademicka, nie mogła już być w składzie uczelni 
zawodowych.

Wspomniane podsumowanie wskazało na uformowaną strukturę Konferencji, 
zadania wpisane do statutu, formy aktywności prezydium i rolę uchwał Zgromadzeń 
Plenarnych. Kolejna kadencja stała się czasem nie tylko kontynuacji utrwalania 
aspektów formalno-organizacyjnych, podążania w kierunku wskazanym w minio-
nej kadencji, ale w oparciu o te wskazania, ustalenia tempa i treści aktywności, wy-
maganych w obliczu nowej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym w Polsce i Unii 
Europejskiej.

W czasie Zgromadzenia Plenarnego w Ożarowie k. Warszawy (wrzesień 
2008), na przewodniczącego Konferencji w nowej kadencji wybrano Waldemara 
Tłokińskiego, rektora „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku. Kadencja ta 
otworzyła nowy rozdział w działalności Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół 
Polskich. Zdominowały ją dwa zagadnienia: przygotowanie strategii rozwoju pol-
skiego szkolnictwa wyższego do roku 2020, oraz prace nad nowelizacją ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym.

Trzeba zaznaczyć, że w rozwiązywanie problemów, którymi żyła KRZaSP, wciąż 
żywo angażował się profesor Jerzy Malec. W uznaniu jego zasług jako pierwsze-
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go przewodniczącego, Zgromadzenie Plenarne przyznało mu tytuł Honorowego 
Przewodniczącego Konferencji Zawodowych Szkół Polskich.

Jednym z problemów, który nieustannie pozostaje w centrum uwagi KRZaSP, 
jest perspektywa rozwoju sektora niepublicznego zawodowego szkolnictwa wyż-
szego. Sektor niepubliczny stanowi bowiem odrębną jakość na rynku edukacyj-
nym, co determinuje jego stabilność. Elementami tej jakości są: rejonizacja, warun-
ki rekrutacji, liczba dostępnych miejsc. Równie istotna w przypadku tego sektora 
jest dominacja niestacjonarnych form kształcenia, co umożliwia studiowanie kan-
dydatom z różnych roczników, w różnej sytuacji życiowej. O ile „nieszczęścia niżu” 
dotyczą roczników rozpoczynających studia zaraz po maturze, o tyle tryb niesta-
cjonarny umożliwia rekrutację dużej liczby kandydatów, którzy uzyskali świadec-
two dojrzałości wcześniej, oraz tych, którzy z różnych względów nie mogą studio-
wać w trybie stacjonarnym czy wyjechać na studia daleko od miejsca zamieszkania. 
Z tych względów sektor niepubliczny szkolnictwa wyższego ma większe możliwo-
ści, aby uchronić się przed skutkami niżu demografi cznego, co jednak absolutnie 
nie zwalnia go od troski o atrakcyjność oferty kształcenia i poprawę warunków 
studiowania.

Niż demografi czny i konkurencja stymulują więc rozwój szkolnictwa niepu-
blicznego, przyczyniając się ponadto do konsolidacji instytucjonalnej, wpływają 
też na dążenie do partnerstwa z sektorem publicznym. Novum w funkcjonowa-
niu sektora niepublicznego stała konsolidacja uczelni w zespoły, które wspierają 
się swoim potencjałem dydaktycznym, naukowym, organizacyjnym, nie konkuru-
jąc ze sobą. Innym przykładem skutecznej „ucieczki do przodu” przed niżem, jest 
też oferta studiów podyplomowych, która w uczelniach niepublicznych ma bar-
dzo krótką drogę organizacyjną od pomysłu do jego wdrożenia. Dzięki temu jest 
to oferta rzeczywiście atrakcyjna i doskonale odpowiadająca na zapotrzebowanie 
rynkowe. Sektor niepubliczny jest elastyczny – uruchomienie określonych specjal-
ności nie wymaga przeprowadzenia skomplikowanej drogi legislacyjnej, jak to ma 
miejsce w uczelniach publicznych.

Rektorzy uczelni niepublicznych dysponują pokaźną liczbą ofert nauczycieli 
akademickich w różnym wieku i na różnym etapie kariery. Bezsprzecznie najwięk-
szą wartość mają kandydatury młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, 
którzy chcą związać swój los z daną uczelnią i w jej ramach zdobywać kolejne 
stopnie naukowe. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się również mobilność 
pracowników naukowych po doktoracie lub z habilitacją, których już nie przeraża 
odejście z uczelni publicznej na rzecz pracy w sektorze prywatnym. Ta tendencja 
wiąże się z poprawą warunków pracy naukowo-badawczej, atrakcyjnością zespo-
łów naukowych w uczelniach niepublicznych – choć istotnym argumentem jest 
również chęć zmiany miejsca zamieszkania czy poprawa warunków fi nansowych. 
Sektor niepubliczny zapewnia młodym pracownikom nie tylko sprawny rozwój, 
ale nierzadko też chroni ich przed niszczącym motywację skostnieniem struktur 
akademickich. Uczelnie niepubliczne zrzeszone w KRZaSP mają świadomość ko-
nieczności wykształcenia własnej kadry naukowo-dydaktycznej, a wobec zagroże-
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nia zmniejszeniem liczby miejsc pracy, staje się to kwestią równie istotną, co two-
rzenie własnej bazy lokalowej.

Sprawność władz uczelni w zapewnieniu własnych obiektów jest dobitnym do-
wodem na to, że prowadzą one właściwą politykę gospodarczą. Uczelnie KRZaSP 
dobrze gospodarują swoimi zasobami fi nansowymi, które nie „wyciekają” do kie-
szeni krótkowzrocznych właścicieli. Własna baza lokalowa jest także znakomitą 
rękojmią dla kandydatów, którzy mają dowód na to, że wiążą swój los ze stabilną 
instytucją, racjonalnie czuwającą nad swoim stałym rozwojem. Sektor niepublicz-
ny, rozwijający się głównie w oparciu o środki wpłacane przez studentów, ma świa-
domość znaczenia tej relacji i kieruje się dobrze rozumianym instynktem samoza-
chowawczym.

Uczelnie niepubliczne w szczególny sposób korzystają z efektów kontroli 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Mają silne poczucie zagrożeń wynikających 
z odchodzenia od wymaganych standardów kształcenia czy organizacyjnych, dla-
tego natychmiast reagują na wskazane przez PKA niedociągnięcia. Sprawia to, że 
od kilku lat obserwowany jest proces jakościowego przekwalifi kowania się oceny 
niepublicznych szkół wyższych: kryterium własności zostaje zastąpione kryterium 
jakości. Kolejne niepubliczne uczelnie zawodowe, w oparciu o zbudowany przez 
siebie potencjał naukowo-badawczy, uzyskują uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych i przechodzą do grupy uczelni akademickich, zachowując swój status 
własności prywatnej.

Natomiast obecność studentów zagranicznych w uczelniach prywatnych rzad-
ko jeszcze jest efektem stabilnych i szeroko zakrojonych działań. Bardziej jest to 
efekt zainteresowań i mobilności samych studentów. Sektor ten na razie nie dys-
ponuje ofertą studiów medycznych i politechnicznych, które cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem obcokrajowców. Natomiast zdecydowanie jest na progu 
stworzenia podwalin dla szerszej wymiany międzynarodowej pracowników i stu-
dentów. Ważnym źródłem informacji o uczelniach jest realizowany przez Fundację 
Edukacyjną „Perspektywy” program „Study in Poland” – sam program jednak nie 
wystarczy bez międzyresortowego zaangażowania polskich władz. Problem in-
ternacjonalizacji sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego jest równocześnie 
problemem internacjonalizacji całego polskiego szkolnictwa wyższego i właściwej 
współpracy obu sektorów. Najoczywistszym przejawem takiej współpracy byłoby, 
na przykład, udostępnienie infrastruktury, przede wszystkim akademików, które 
w uczelniach publicznych bywają niewykorzystane, a byłyby potrzebne zagranicz-
nym studentom uczelni niepublicznym, zwłaszcza tym ze wschodu.

Potrzeba przeprowadzenia gruntownych reform w organizacji i funkcjonowa-
niu polskiego szkolnictwa wyższego jest już silna, pilna jest zwłaszcza konieczność 
opracowania strategii na najbliższe 10 lat, uwzględniającej nie tylko zmiany na ryn-
ku wewnętrznym, ale i stanowisko Rady UE, strategię lizbońską, raporty OECD 
i założenia procesu bolońskiego. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół 
Polskich jest gotowa do wszelkich działań, które zjednoczyłyby polskie środowiska 
akademickie w trosce o studenta, warunki jego studiowania i jakość kształcenia. 
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W tym duchu należy stworzyć listę priorytetów i zadań do wspólnej realizacji, bez 
względu na naturę własności.

W kontekście wspomnianych wyżej problemów nie do przecenienia okazała 
się rola inicjatora i twórcy koncepcji Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół 
Polskich, profesora Jerzego Malca. Za wybitne zasługi w tym obszarze odznaczo-
ny on został przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Profesor Jerzy Malec, pomimo przejścia do drugiej Konferencji, jest przez 
cały czas łącznikiem między obydwiema instytucjami, a w kolejnych ciałach ko-
legialnych pracujących nad reformą polskiego szkolnictwa wyższego, znakomicie 
reprezentuje interesy szkolnictwa zawodowego. Reprezentuje je nie tylko dzię-
ki wyjątkowej kompetencji organizatora szkolnictwa akademickiego, ale także 
osobowości humanisty, niezwykle życzliwego, taktownego i kulturalnego w kon-
taktach środowiskowych. Wrodzony optymizm pozwolił mu, i pozwala nadal, 
z odwagą odnosić się do skomplikowanych, nie zawsze racjonalnie dających się 
zinterpretować spraw. Jest człowiekiem sukcesu, który niezachwianie wierzy w po-
zytywne zakończenie i to przekonanie przekazuje innym. Konferencja Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich swoją działalność miała więc szczęście rozpocząć pod 
szczęśliwą gwiazdą.
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ca Posnaniensia. Studia historica II” 1987, s. 167–185. 

Wissenschaft  und Recht der Verwaltung seit dem Ancien Régime. Europäische An-
sichten, hrsg. von E.V. Heyen (Ius Commune: Sonderheft e; 21, Frankfurt a/M 
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L’impact étranger sur l’administration locale du territoire polonais dans la première 
moitié du 19e siècle, [w:] Konfr ontation und Assimilation nationalen Verwal-
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Litwa wobec unitarystycznych tendencji kształtowania nowego modelu państwa 
w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, [w:] Przemiany 
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dyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992, 
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Narodziny polskiego prawa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
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Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Woj-
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D. Janicka [recenzja], CPH 1995, t. XLVII, z. 1–2, s. 259–262. 
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Rechtsgeschichte XXII, Frankfurt am Main 1995, s. 431–434. 
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Sejm grodzieński 1793 roku a unia polsko-litewska, [w:] Parlament. Prawo. Ludzie. 
Studia ofi arowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pra-
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heft e: Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 83, Frankfurt am Main 1996, 
s. 407–419. 
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ters), „Przekrój”, 22.02.1998.
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and the Development of Human Rights, Debrecen 1999, s. 350–370. 

2000

Historia administracji i myśli administracyjnej [wspólnie z D. Malec], Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 257. 

W. Witkowski [recenzja], CPH 2001, t. LIII, z. 2, s. 250–253. 
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sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 544 (Recenzja: A. Lityński, CPH, 
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2000 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 24–38. 

Początki polskiego ustawodawstwa ochrony przyrody. Wybrane zagadnienia [wspól-
nie z D. Malec], [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga 
Jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 435–443. 

Ferdynanda Kojsiewicza „Programma Nauk Administracyjnych w Uniwersytecie 
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wana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, To-
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2002

Z badań nad urzędem marszałkowskim koronnym w Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
[w:] Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu 
Walachowiczowi, pod red. Henryka Olszewskiego, „Prace Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, t. 7, Po-
znań 2002, s. 215–222. 

Rozważania o nauce i dogmatyce prawa. Materiały konferencji naukowej zorganizo-
wanej przez Wydział Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, red. naukowa, słowo wstępne, Kraków 2002, ss. 155. 

Z problematyki kształtowania się nowoczesnych nauk prawnoadministracyjnych, 
[w:] Rozważania o nauce i dogmatyce prawa. Materiały konferencji naukowej 
zorganizowanej przez Wydział Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Malca, 
Kraków 2002, s. 7–25. 

Historia administracji. Wybór źródeł, red. naukowa J. Malec, wybór: M. Hładij, 
D. Malec, J. Malec, Z. Zarzycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2002, ss. 391. 

Słowo wstępne, [w:] Historia administracji. Wybór źródeł, red. naukowa J. Malec, 
wybór: M. Hładij, D. Malec, J. Malec, Z. Zarzycki, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 21–22. 

Jan Spyra (1878–1917), „Polski Słownik Biografi czny” 2002, t. 41 (169), z. 2, 
s. 193–194. 

Aleksander hr. Stadnicki (1806–1861), „Polski Słownik Biografi czny” 2002, t. 41 
(170), z. 3, s. 368–369. 

Ludwik Łysiak (1923–2002). Pożegnanie, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 
29.11.2002, s. 8. 
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Początki prawa ochrony przyrody w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Psy-
chołoho-pedahohiczni osnowy humanizacii nawczalno-wychownoho procesu 
w szkoli ta wuzi, nr 3, Riwne 2002, s. 35–39. 

Z dziejów kształtowania się korpusu służby cywilnej, [w:] Administracja, zarządza-
nie i handel zagraniczny w warunkach integracji. Materiały konferencyjne: Ad-
ministracja, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Kraków 2002, s. 176–193. 

Wstęp, [w:] Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach inte-
gracji. Materiały konferencyjne: Administracja, Krakowska Szkoła Wyższa im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2002, s. 9–10. 
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150 lat dziejów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego [wspólnie z J. Halberdą i G. Russkiem], pod red. naukową Jerzego Mal-
ca, Uniwersytet Jagielloński, Zakamycze 2003, ss. 105. 

Z dziejów prawa, pod red. Adama Lityńskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach” nr 1581, 1735, 2048, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 1996, ss. 203; część 2, Katowice 1999, ss. 205; część 3, Katowice 
2002, ss. 224, [recenzja], CPH 2003, t. LV, z. 1, s. 468–470. 

Ludwik Łysiak (1923–2002). In memoriam, CPH 2003, t. LV, z. 1, s. 507–509. 
Studia z dziejów administracji nowożytnej. Acta Academiae Modrevianae, Kra-

kowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2003, 
ss. 159. 

Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w nowożytnej Europie, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Szkoły Wyższej im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Kraków 
2003, ss. 177. 

Historia administracji i myśli administracyjnej [wspólnie z D. Malec], Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 2 uzupełnione, Kraków 2003, 
ss. 268. 

Charakterystyka prawnoustrojowa unii polsko-litewskiej w latach 1569–1795, [w:] 
O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środko-
wo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. naukowa 
Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz, Materiały Instytutu Europy Środko-
wo-Wschodniej, t. XXI, Lublin 2003, s. 19–35. 

2004

Rocznica urodzin Frycza Modrzewskiego – upamiętniona, „Rzeczpospolita”, 
19.01.2004. 

Aspekty prawno-ustrojowe unii troistej. Z dziejów federalizmu w Europie Środko-
wo-Wschodniej w epoce nowożytnej, „Miscellanea Iuridica”, t. 5, Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Prace Naukowe i Konferencyjne, 
Tychy 2004, s. 57–73. 
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Słowo wstępne, [w:] Ex Oriente lux. Księga pamiątkowa dla Romana Sławińskie-
go, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 
2005, s. 15 (nlb). 

Ludwik Łysiak (1923–2002), „Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok aka-
demicki 2002/2003”, red. nacz. A.K. Banach, Kraków 2005, s. 311–313. 

Głos w dyskusji, [w:] 200 lat kodyfi kacji napoleońskich, CPH 2005, t. LVII, z. 2, 
s. 169–170. 

G. Smyk, Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach 
1867–1915, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2004, ss. 282 [recenzja], CPH 2005, t. LVII, z. 2, s. 436–440. 

Opening address, [w:] Poland in the European Union. Th e Social Dimension. In-
ternational Conference to Celebrate the 25th Anniversary of Solidarity Andrzej 
Frycz Modrzewski Cracow College, „Managerial Law”, Vol. 47, No. 6, 2005, 
s. 13–14. 

2006

Historia administracji i myśli administracyjnej. Wybór źródeł [wspólnie z: P. Cicho-
niem, M. Hładijem, D. Malec, Z. Zarzyckim], red. naukowa, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. II uzupełnione, Kraków 2006, ss. 452. 

Głos w dyskusji, [w:] Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, 
XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, pod 
red. Pawła Sarneckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2006, s. 192–193. 

Nowa konferencja rektorów, „Forum Akademickie”, luty 2006, nr 2, s. 21. 
Czy rzeczywiście „szkoły zawodowe”?, „Forum Akademickie”, marzec 2006, nr 3, 

s. 20. 
O pierwszym Zgromadzeniu Plenarnym i nieuczciwych praktykach w edukacji, „Fo-

rum Akademickie”, czerwiec 2006, nr 6, s. 52. 
Głos w dyskusji, [w:] Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyż-

szym, praca zbiorowa pod red. Jerzego Woźnickiego, Warszawa 2006, s. 68–
–71. 

Słowo wstępne, [w:] J. M. Pawlikowski, Proces boloński a przyszłość polskich uczel-
ni, Komisja ds. Wdrażania Procesu Bolońskiego i Współpracy z Zagranicą 
KRZaSP (druk wewnętrzny), 2006. 

Czym żyją szkoły wyższe, „Perspektywy”, wrzesień–październik 2006, nr 5 (84).
Drugie Zgromadzenie, „Forum Akademickie”, październik 2006, nr 10, s. 55. 
Głos w dyskusji, [w:] Model awansu naukowego w Polsce, praca zbiorowa pod red. 

Franciszka Ziejki, Warszawa 2006, s. 41–42. 
O rządach prawa w Rzeczypospolitej szlacheckiej uwag kilka, [w:] W pięćsetlecie 

konstytucji Nihil novi. Z dziejów stanowienia prawa w Polsce, pod red. Andrze-
ja Ajnenkiela, Warszawa 2006, s. 42–51. 
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Otwarcie konferencji, [w:] Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia 
i perspektywy. Międzynarodowa konferencja naukowa, pod red. Zbigniewa Ma-
ciąga, Kraków 2006, s. 15–16. 

2007

Historyczne modele rozwoju biurokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy po-
litycznej w strukturach administracyjnych, pod red. Krzysztofa Zuby, Wyd. 
Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 17–26. 

O potrzebie nowelizacji, „Forum Akademickie”, marzec 2007, nr 3, s. 50. 
Znane wady ustawy, „Forum Akademickie”, kwiecień 2007, nr 4, s. 49.
Największe nie znaczy najlepsze. Rozmowa z prof. Jerzym Malcem, przewodniczą-

cym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, „Forum Akademickie”, 
maj 2007, nr 4.

Wstęp, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego (wspólnie z J. Matuszew-
skim i W. Witkowskim), t. X, Kraków–Lublin–Łódź 2007, s. 11–13. 

Prywatne znaczy złe?, „Forum Akademickie”, październik 2007, nr 10, s. 45. 
Kiedy Akademia?, „U Frycza”, październik 2007, s. 3. 
Rok ważnych decyzji, „Informator dla maturzystów 2008” 2007, nr 1 (16), s. 7–8. 
Na jednakowych zasadach, „Forum Akademickie”, listopad 2007, nr 11, s. 45.
Dopiero się przebijamy! Rozmowa z prof. Jerzym Malcem, rektorem Krakowskiej 

Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego, przewodniczącym Konferencji 
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, „Perspektywy. Magazyn Edukacyjny” 
2007, nr 5–7, s. 8–9.

Prof. dr hab. Marian Zgórniak (1924–2007), „Państwo i Społeczeństwo” 2007, 
nr 2, s. 209–211. 

Rzeczpospolita w dobie demokracji szlacheckiej, czyli tzw. polska anomalia?, „Studia 
Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, pod red. Marka Nowaka, Kraków 2007, 
s. 9–43. 

2008

Początkowe prawidła policyi ogolnej w kraiu. Tłomaczone z Francuzkiego ięzyka, 
na Polski, tom I, w Warszawie 1792. Roku, z przedmową Jerzego Malca, seria: 
Klasycy myśli historyczno-prawnej, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, 
ss. XVIII + 161. 

Głos w dyskusji, [w:] Formuła studiów dwustopniowych i zaawansowanych, praca 
zbiorowa pod red. Jerzego Woźnickiego, Warszawa 2008, s. 90–91. 

Kiedy akademia?, „U Frycza”, maj 2008, s. 6–7. 
„Programma umieiętności politycznych” Piotra Bartynowskiego z 1828 r. O stara-

niach przyszłego profesora prawa rzymskiego o Katedrę Umiejętności Politycz-
nych w Uniwersytecie Jagiellońskim [wspólnie z D. Malec], [w:] Leges sape-
re. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą 
rocznicę pracy naukowej, pod red. Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej, 
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Andrzeja Kremera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2008, s. 285–293. 

Propozycje zmian, „Forum Akademickie”, luty 2008, nr 2. 
W dobrym kierunku?, „Forum Akademickie”, maj 2008, nr 5. 
Podsumowanie kadencji, „Forum Akademickie”, wrzesień 2008, nr 9. 
Polska myśl administracyjna XVIII wieku, Ofi cyna Wydawnicza AFM, wyd. 2: po-

prawione i uzupełnione, Kraków 2008, ss. 210. 
Selected Problems of Non-public Education in Poland, [w:] Th e Role of Non-public 

Education in the Visegrad Group Countries. Conference Materials, Katowice, 
14th May 2008, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka 
w Katowicach, s. 11–16. 

Vivat Akademia, wywiad z prof. dr hab. Jerzym Malcem rektorem Krakowskiej 
Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „U Frycza”, grudzień 
2008. 

2009

O początkach Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
„Programma Nauk Administracyjnych w Uniwersytecie Jagiellońskim wykłada-
nych przez Ferdynanda Koisiewicza o.p.d. Zastępcę Profesora Nauk Administra-
cyjnych w tymże Uniwersytecie. Programma z umiejętności politycznych” Piotra 
Martynowskiego. Z rękopisów wydał Jerzy Malec, z przedmową Doroty Malec 
i Jerzego Malca, seria: Klasycy myśli historyczno-prawnej, Krakowska Akade-
mia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, ss. 137.

Słowo od Rektora, [w:] Zrozumieć współczesność. Profesorowi Hieronimowi Kubia-
kowi w 75. rocznicę urodzin tom ten ofi arowują przyjaciele i uczniowie, pod red. 
Grzegorza Babińskiego i Marii Kapiszewskiej, Ofi cyna Wydawnicza AFM, 
Kraków 2009, s. 11–12. 

Opening of the Conference, [w:] European Constitution and National Constitutions, 
ed. Zbigniew Maciąg, Kraków 2009, s. 34–36. 

R. Szawłowski, „Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej” (Wy-
dawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2004, ss. 485) [recenzja], „Państwo 
i Społeczeństwo” 2009, nr 3, s. 249–252. 

2010

Wincenty Szpor (1796–1856) i jego program wykładu umiejętności politycznych. 
Z dziejów Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
[wspólnie z D. Malec], „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 3, 
Kraków 2010, s. 99–109. 

Co dalej z wyższym szkolnictwem niepublicznym w Polsce?, „Pauza Akademicka”. 
Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, 04.03.2010. 

Przyszłość niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Vetera notis augere. 
Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, t. 2, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 671–677. 
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Z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mikołaja Moroza Ho-
szowskiego (1778–1828) starania o Katedrę Umiejętności Politycznych [wspól-
nie z D. Malec], [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofi arowane 
Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej 
i siedemdziesięciolecie urodzin, ks. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym-
stoku, Białystok–Katowice 2010, s. 729–737. 

Słowo od Rektora, [w:] Profesor Erhard Cziomer w 40-lecie pracy naukowej, red. 
Marcin Lasoń, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 5–6. 

Słowo od Rektora, [w:] Wartości polityczne, red. Jacek M. Majchrowski i Barbara 
Stoczewska, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 9–10. 

Warszawski prawnik Adam Bagniewski i jego starania o Katedrę Umiejętności Po-
litycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego [wspólnie z D. Malec], [w:] W kręgu 
nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana Profesorowi 
Marianowi Kallasowi, Warszawa 2010, s. 221–229. 

Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, 
red. naukowa, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Kraków 2010, ss. 98. 

Słowo wstępne oraz moderacja części drugiej panelu dyskusyjnego, [w:] Perspekty-
wy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, pod red. 
Jerzego Malca, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Kraków 2010, s. 5–7, s. 85 i n. 

Urząd marszałkowski w literaturze prawniczej XVI–XVIII wieku, [w:] Myśl i po-
lityka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrow-
skiemu, red. naukowa Bogdan Szlachta, Kraków 2011, s. 377–382. 

Słowo Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na jubi-
leusz Profesora Jacka M. Majchrowskiego, [w:] Myśl i polityka. Księga pamiąt-
kowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, red. naukowa 
Bogdan Szlachta, Kraków 2011, s. VII–VIII. 

Życzymy sobie; Takie były początki; Pierwsze dyżury dziekańskie, [w:] Krakowska 
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2010, Kraków 2010, 
s. 7, 72–73, 194. 

A. Bosiacki, „Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego 
Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939” (Liber, Warszawa 2006, ss. 264) [recen-
zja], „Państwo i Społeczeństwo” 2010, nr 4, s. 159–164. 

2011

J. W. Ochmański, „Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizator-
skiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944–1989)” (Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań 2006, ss. 268) [recenzja], CPH 2011, t. LXIII, z. 1, s. 519–
–523. 

J. Gordziejew, „Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie Li-
tewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789–1792)” (Wydawnictwo Uniwer-
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sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 352) [recenzja], CPH 2011, t. LXIII, 
z. 1, s. 507–509. 

T. Sypniewski, „Rada Państwa w systemie organów władzy państwowej Polski Ludo-
wej (1947–1989), (Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010, ss. 419) [recenzja], 
„Państwo i Prawo”, październik 2011, R. LXVI, z. 10 (788), s. 107–109. 

Wierzę, że to będzie dobry rok dla naszej uczelni, „U Frycza” 2011, nr 1. 
Wsparcie, którego nie widać, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 25.11.2011

2012

Ostatni Stańczyk, [w:] Album Amicorum Waldemara Łazugi. Profesorowi 
w 60. rocznicę urodzin, Poznań 2012, s. 190–191. 

Słowo Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na jubi-
leusz Profesora Apoloniusza Kosteckiego, [w:] Nauka prawa fi nansowego po I de-
kadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi 
Kosteckiemu, Kraków 2012, s. 15–17. 

Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów. W 220 rocznicę uchwalenia, [artykuł 
w druku w księdze jubileuszowej Profesora Ryszarda Łaszewskiego, 2012]. 

Varia

„Konstytucja 3 maja na tle epoki” [scenariusz fi lmu popularno-naukowego], Tele-
wizja Edukacyjna, Kraków 1991, emisja 31 maja 1991 r., program 1 TVP.

Opinia dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP na temat poprawności 
merytorycznej tekstu projektu oświadczenia Sejmu RP w sprawie 200 roczni-
cy rozbioru państwa polsko-litewskiego (druk sejmowy nr 1096), 5 września 
1995.

Ekspertyza dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP dotycząca propozycji no-
wego podziału na województwa, zawartej w projekcie ustawy o wprowadzeniu 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 20 marca 1998.

Ekspertyza dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, dotycząca przynależności 
administracyjnej Elbląga i ziemi elbląskiej w rozwoju historycznym, w związ-
ku z nowym podziałem terytorialnym państwa, 26 marca 1998.

Recenzja wydawnicza: Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofi arowa-
ne Profesorowi Władysławowi Ćwikowi na czterdziestolecie Jego pracy twórczej, 
Rzeszów 1998, ss. 517 (ss. 4). 

Recenzja wydawnicza: I. Lewandowska-Malec, Ustrój samorządu terytorialnego 
III Rzeczypospolitej, „Acta Academiae Modrevianae”, Krakowska Szkoła Wyż-
sza im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2001, ss. 122 (ss. 3) i dalsze dwa 
wydania. 

Frycz na pierwszy ogień, rozmowa przeprowadzona z prof. Jerzym Malcem, pro-
rektorem ds. studenckich Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Mo-
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drzewskiego, przez Tadeusza Płatka i Marcina Białego, „Gazeta Krakowska”, 
8 maja 2003.

Uczelnia przyszłości. Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Jerzym Malcem, prorektorem Kra-
kowskiej Szkoły Wyższej, przewodniczącym Rady Programowej V Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, „Dziennik 
Polski”, 15.05.2005.

Rozwój przede wszystkim. Prof. dr hab. Jerzy Malec, nowy rektor Krakowskiej Szkoły 
Wyższej – o przyszłości uczelni, „Dziennik Polski”, 11.09.2005.

Przemówienie prof. dr. hab. Jerzego Malca, rektora KSW, „Dziennik Polski”, 
09.10.2005.

Przemówienie prof. dr hab. Jerzego Malca, rektora KSW, „Dziennik Polski”, 
30.10.2005.

Konferencja z przyszłością. Rozmowa z przewodniczącym Konferencji Rektorów Za-
wodowych Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Jerzym Malcem, rektorem Krakow-
skiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Dziennik Polski”, 
22.01.2006.

Warto mądrze wybierać. Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Malcem, przewodniczą-
cym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, rektorem Krakowskiej 
Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Informator dla maturzy-
stów” 2007, nr 1 (15), s. 7–8.

Przyszłość niepublicznych szkół wyższych, Konferencja „Misja – rozwój – profesja. 
Wielość koncepcji szkoły wyższej”, Wrocław 26–27 czerwca 2007.

Ważny krok w rozwoju uczelni, „Dziennik Polski”, 07.02.2008.
Reformować bez pośpiechu, „Dziennik Polski”, 20.03.2008.
Urzędnicy mają służyć ludziom, „Dziennik Polski”, 18.04.2008.
Edukacja oparta o trwałe fundamenty, „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 28.02.2008.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, rozmowę przeprowa-

dził Mariusz Bimel, „Nauka i Biznes” 2009, nr 1. 
Przed nami jeszcze wiele pracy. Z JM prof. dr hab. Jerzym Malcem, rektorem Kra-

kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, rozmawia Szymon Si-
korski, „Polska. Th e Times. Gazeta Krakowska”, 18.10.2010.

Hasła: 
– Administracja rosyjska w księstwach rumuńskich 1829–1834, 
– Bukowina austriacka, 
– Dywan – rada hospodarstwa XVII–XVIII w., 
– Mołdawia – ustrój i administracja, 
– Wołoszczyzna – ustrój i administracja, [w:] Słownik historyczny Europy Środko-

wo-Wschodniej, PWN [z braku funduszy wydawnictwo wycofało się z publi-
kacji].

opracowanie: dr Michał Nowakowski





Doktoranci prof. dr. hab. Jerzego Malca

Krzysztof Sondel
tytuł pracy: „Status prawny klubu sportowego w Polsce w latach 1918–1996 na 
tle ogólnej sytuacji prawnej w dziedzinie kultury fi zycznej”
recenzenci: Stanisław Płaza, Jacek Sobczak
obrona: 17 czerwca 2002 r.

Paweł Cichoń
tytuł pracy: „Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim (1807–
–1815)”
recenzenci: Stanisław Płaza, Marian Kallas
obrona: 16 czerwca 2003 r.

Paweł Dąbek
tytuł pracy: „Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–
–1939 na przykładzie Oddziału w Krakowie”
recenzenci: Wojciech Witkowski, Andrzej Dziadzio
obrona: 27 września 2004 r.

Michał Nowakowski
tytuł pracy: „Okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych w Polsce po II wojnie 
światowej”
recenzenci: Andrzej Dziadzio, Andrzej Wrzyszcz
obrona: 28 marca 2011 r.




