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Odznaka
Zasłużeni dla SGH

• Odznaka „Zasłużeni dla Szkoły 
Głównej Handlowej w 
Warszawie” przyznawana jest 
szczególnie zasłużonym 
pracownikom oraz 
emerytowanym pracownikom 
SGH

• Odznaczenie przyznawane 
jest szczególnie zasłużonym 
za wybitne osiągnięcia oraz 
pracę na rzecz naszej 
uczelni



Dwie „ścieżki” Pana Profesora
- jedna kariera naukowa



Profesor Jacek 
Szlachta –

człowiek SGH 

• Tytuł magistra uzyskał w 1972 w Szkole Głównej Planowania i
Statystyki

• Pracę doktorską Ekonomiczna efektywność lokalizacji przemysłu
w gospodarce socjalistycznej napisał pod kierunkiem prof.  
Stanisława Zawadzkiego i obronił w 1976 (praca z ekonomii)

• Pracę habilitacyjną Gospodarka Regionalna w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej obronił w 1990 (habilitacja z 
ekonomii) 

• 16 marca 2004 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego

• Specjalności naukowe Pana Profesora to: integracja europejska, 
polityka gospodarcza, polityka regionalna

• W zakresie swoich specjalności przez wiele lat był promotorem
prac magisterskich, doktorskich, recenzentem w przewodach
habilitacyjnych oraz postępowaniach profesorskich, a także w  
postępowaniach dotyczących nadania doktoratów honoris causa 

• Pan Profesor był i jest cenionym wykładowcą, szczególne
aktywnym na studiach podyplomowych

• Obecnie Pan Profesor od 2016 r. związany jest z Kolegium
Ekonomiczno-Społecznym (Katedra Polityki Publicznej, a 
wcześniej katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego); 
wcześniej był związany z Kolegium Analiz Ekonomicznych
(Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej 1992-2016)



Profesor Jacek 
Szlachta – człowiek 
KPZK PAN 
• Członek KPZK PAN nieprzerwanie od 1987 r. 
• Od 1993 r. nieprzerwanie członek Prezydium

KPZK PAN 
• Od 1999 r. do 2018 r. Przewodniczący Zespołu

Problemowego/Zadaniowego ds. 
zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy
(obecna nazwa zespołu) 

• Od 1999 r. nieprzerwanie wiceprzewodniczący
KPZK PAN 

• Reprezentuje Komitet na licznych
konferencjach i spotkaniach naukowych oraz
w gremiach eksperckich

• Współautor stanowisk i opinii KPZK PAN              
nt. polityki regionalnej i polityki rozwoju



Inne (wybrane) aktywności
Pana Profesora

• Związany z Instytutem Rozwoju w Sopocie

• W latach 1999-2012 związany z Wyższą Szkołą
Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział
Zarządzania i Administracji, Katedra Nauk
Ekonomicznych

• Przewodniczący Rady Polityki Regionalnej Państwa
(2002-2004)

• Ekspert Komisji Europejskiej w Gruzji

• Członek Naukowej Rady Statystyki GUS (2014-2017)

• Członek Rady Naukowej IGiPZ PAN (2015-2018) 

• Współautor i ekspert w zakresie opracowania strategii
rozwoju województw



Pan Profesor jako 
Mentor i Kolega 



Strategia
win-win

• Istotą zasady/strategii win-win jest znalezienie takiego rozwiązania, dzięki któremu:

✓ wszystkie strony poczują się usatysfakcjonowane,

✓ zostaną zaspokojone potrzeby uczestników,

✓ osiągnięte zostaną rezultaty pożądane przez wszystkie strony

• Panie Profesorze, mamy nadzieję, że tę strategię będziemy wdrażać wspólnie,  
współpracując może na innych nieco zasadach formalnych ale z równym entuzjazmem
chcąc nauczyć się od Pana jak najwięcej, licząc że i my będziemy dla Pana inspiracją do 
dalszej aktywności



Spotkanie
w Katedrze
28 września
2022 r. 


