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WSPOMNIENIE O PROFESORZE  
ANDRZEJU WOŹNIAKU (1947-2016)

26 sierpnia 2016 r. zmarł po ciężkiej chorobie prof. UEK dr hab. Andrzej Woźniak, 
Kierownik Zakładu Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej Katedry Gospodar-
ki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Urodził się 13 grudnia 1947 r. w Krakowie. Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego w Tarnowie podjął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, na 
Wydziale Melioracji Wodnych, które ukończył w 1971 r., uzyskując dyplom magistra 
inżyniera. Po studiach podjął pracę w macierzystej Uczelni, przechodząc kolejne 
szczeble kariery zawodowej oraz zdobywając dalsze stopnie naukowe. W 1981 r. 
obronił pracę doktorską, zaś w 2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowa-
nego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej – technicznej infrastruktury wsi. 
Podstawą była rozprawa habilitacyjna Relacje przestrzenne w infrastrukturze i tech-
nicznym wyposażeniu rolnictwa w województwie małopolskim. W międzyczasie podjął 
i sfinalizował studia podyplomowe Master of Business Administration na Wydziale 
Prawa i Administracji UJ, przedstawiając pracę dyplomową Elementy zarządzania 
marketingowego w planowaniu turystycznego zagospodarowania obszarów wiejskich. 
Pracując w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (wcześniejsza Akademia Rolnicza) 
był wiceprzewodniczącym Towarzystwa Zagospodarowania Ziem Górskich, człon-
kiem Komisji Technicznej Infrastruktury PAN oraz członkiem Rady Programowej 
czasopisma „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”.

Od października 2011 r. Profesor Andrzej Woźniak rozpoczął pracę w Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Krakowie, w Katedrze Gospodarki Regionalnej, na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego. W 2012 r. objął kierownictwo Zakładu Ekonomiki 
Regionu i Inżynierii Przestrzennej w tej Katedrze. Swoją obecnością wniósł wiele 
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nowych wartości do pracy naukowej i dydaktycznej Katedry Gospodarki Regionalnej. 
Przede wszystkim swoimi kompetencjami oraz aktywnością przesądził o możliwości 
utworzenia inżynierskiej specjalności na kierunku studiów gospodarka przestrzenna, 
współtworząc program studiów, organizując zespoły wysokiej klasy dydaktyków, 
nadzorując przygotowywanie szczegółowego planu specjalności, w tym kart przed-
miotów. Przejął na siebie prowadzenie wielu wyspecjalizowanych przedmiotów prze-
sądzających o atrakcyjności kierunku studiów. Był dydaktykiem wysoko cenionym 
przez studentów czego wyrazem były ich opinie wyrażane w badaniach ankietowych. 
Podejmował wiele ciekawych inicjatyw kształtujących dobry wizerunek Katedry. 
Swoim zaangażowaniem w prace Katedry oraz całego Wydziału Finansów, profesjo-
nalnym podejściem do swoich obowiązków, a w szczególności życzliwością, szybko 
zyskał dużą sympatię współpracowników oraz studentów. Wypromował prawie 80 
dyplomantów kierunku gospodarka przestrzenna.

W pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, osobnym obszarem Jego 
aktywności były inicjatywy podejmowane na rzecz otoczenia zewnętrznego. Przede 
wszystkim należy wskazać prace w Zespole Zadaniowym ds. Kształcenia Kadr z Za-
kresu Gospodarki Przestrzennej, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN. Uczestnicząc z zaangażowaniem w przedsięwzięciach Zespołu, brał czynny 
udział w przygotowywaniu i przebiegu wielu seminariów i paneli dyskusyjnych do-
tyczących potrzeb kadrowych szeroko rozumianej praktyki gospodarki przestrzennej. 
Był jednym z głównych inicjatorów utworzenia Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kie-
runku Studiów Gospodarka Przestrzenna zrzeszającej w pierwszym etapie 18 uczelni 
publicznych. Po jej utworzeniu w 2012 r. był Przedstawicielem Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, delegowanym do prac w Unii, w tym do podejmowania 
decyzji przez powstałe Stowarzyszenie.

Od 2006 r., równolegle pracował w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Od września 2015 r. pełnił funkcję Dyrektora 
tego Instytutu.

Dorobek naukowo-badawczy Profesora Andrzeja Woźniaka liczy ponad 100 po-
zycji prac naukowych publikowanych oraz różnego rodzaju ekspertyz. Tematycznie 
oscylują one wokół problematyki inżynieryjnego zagospodarowania obszarów wiej-
skich, ekologistyki, metod optymalizacyjnych w wyborach lokalizacji infrastruktury 
technicznej, wykorzystania techniki GIS w projektowaniu urbanistycznym.

Profesor Andrzej Woźniak był ostoją spokoju, dystansu wobec spraw mało waż-
nych, a jednocześnie poważnego traktowania problemów zasadniczych. Wszyscy 
w Katedrze doświadczaliśmy Jego życzliwości i chęci pomocy. Zawsze miał czas, żeby 
rozmawiać, pomagać i wspierać. Znaliśmy chorobę, jaką Andrzej przechodził i Jego 
cierpienia, nie tylko fizyczne. Trzymaliśmy kciuki, żeby się udało – stało się jednak 
inaczej. To wszystko przebiegało tak szybko, że nadal trudno uwierzyć i pogodzić się 
z tym, że nie ma Go już wśród nas.

Tadeusz Kudłacz


