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STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

     

Jego Magnificencja  
Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 

Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze , 

 

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz 

własnym proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji inauguracji 96. roku 

akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  

Jestem przekonany, że ten rok, choć rozpoczynający się w trudnych okolicznościach pandemii COVID-

19, pozwoli po raz kolejny potwierdzić całej społeczności naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego pozycję 

jednego z najważniejszych ośrodków akademickich w naszym kraju. Tego życzę Magnificencji, a także 

wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu. 

 Pragnę też ponownie wyrazić wielką radość z powodu objęcia przez Pana Profesora zaszczytnego 

Urzędu Rektora największego w Europie Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Ekonomicznego. Znam 

ogromną wiedzę Magnificencji w sprawach samorządowych, społecznych, gospodarczych i politycznych,  

a także mam żywo w pamięci naszą długoletnią współpracę w przestrzeni publicznej, w tym w Radzie Służby 

Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w przygotowaniu zmian w reformie samorządowej  

i osobisty udział w organizowanych przez SGiPM konferencjach.  

Głęboko wierzę, że powierzenie Panu Rektorowi tego stanowiska ożywi współpracę pomiędzy 

społecznością uniwersytecką a samorządem terytorialnym, którego odrodzenia i działalność w ostatnich 30 

latach określił Pan Profesor jako jedno z najbardziej doniosłych i kluczowych wydarzeń w powojennej w historii 

Polski.  

Powstały w wyniku pandemii największy kryzys gospodarczy wymaga od Nauki i Ekonomistów oraz od 

nas wszystkich nowych pomysłów, projektów, nowego spojrzenia na rzeczywistość. Jestem jednak przekonany, 

że wspólnymi siłami przywrócimy Małopolskę na tory dynamicznego rozwoju.    

 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Barczyk 
 

Przewodniczący SGiPM 
W Krakowie, 2.10.2020 r.    Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 


