Wspomnienie
Profesor Stanisław Jakub Sudoł
(6 stycznia 1928 – 29 stycznia 2020)

W dniu 29 stycznia 2020 roku zmarł prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł, jeden z twórców polskiej
szkoły zarządzania, wychowawca wielu pokoleń menedżerów i ekonomistów, wybitny badacz
i autor publikacji z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa i zarządzania.
Stanisław Sudoł urodził się 6 stycznia 1928 r. w Cholewianej Górze. Po ukończeniu
liceum w Tarnowie w 1946 r. studiował najpierw w Wyższym Studium SpołecznoGospodarczym w Katowicach, potem w Akademii Handlowej w Poznaniu (1950 r.), a następnie
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie otrzymał dyplom magistra w
1954 r. Pracę doktorską obronił w 1961 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach.
Habilitował się w 1972 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, profesorem
zwyczajnym został w 1990 r. i w tym samym czasie podjął pracę na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Był jednym z twórców Instytutu Ekonomicznego tego Uniwersytetu, który potem został
przekształcony w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, dwukrotnie był dziekanem
tego Wydziału. W ciągu 38 lat, które spędził w Toruniu, profesor Sudoł stworzył silny zespół
Katedry, który zapoczątkował rozwój liczącego się obecnie ośrodka nauk o zarządzaniu w
Toruniu. Profesor Sudoł był w latach 1987—1991 profesorem w Zakładzie Nauk Zarządzania
Polskiej Akademii Nauk, w latach 1996-1998 pracował jako kierownik Katedry Zarządzania i
Dziekan Wydziału Zarządzania w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ostatnie
20 lat był zatrudniony w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie kierował Katedrą
Zarządzania.
Głównym przedmiotem studiów i publikacji Profesora były zagadnienia
funkcjonowania przedsiębiorstw i metodologia nauk o zarządzaniu. W nurcie pierwszym
powstały liczne publikacje dotyczące takich zagadnień, jak koszty produkcji przedsiębiorstwa
przemysłowego, projakościowa strategia przedsiębiorstwa, problemy transformacji polskich
przedsiębiorstw po upadku gospodarki nakazowo-rozdzielczej, bankructwa i upadłości
przedsiębiorstw, innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarki. Wysoka jakość i praktyczne
znaczenie tej części dorobku naukowego profesora Sudoła jest wynikiem prowadzonych przez
kilkadziesiąt lat badań empirycznych nad funkcjonowaniem i rozwojem polskich
przedsiębiorstw. Dzięki licznym zespołowym projektom badawczym kierowanym przez Niego
nie tylko powstało wiele publikacji, ale także rozwinęły się umiejętności badawcze i kariery
naukowe sporej grupy młodych badaczy. Ukoronowaniem studiów teoretycznych i
empirycznych badań nad przedsiębiorstwem jest wydana w 1999 r. książka „Przedsiębiorstwo.
Podstawy nauk o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania” mająca wiele wydań i do
dziś stanowiąca najpełniejsze opracowane w Polsce ujęcie problemu.
W ostatnich latach Profesor Sudoł skupił się na rozwijaniu podstaw metodologii nauk o
zarządzaniu. Jest to obszar nauk o zarządzania niezwykle trudny i od początku istnienia polskiej
szkoły zarządzania niedoceniany i zaniedbywany. Profesorowi udało się skupić wokół siebie
zespół przedstawicieli środowiska, który przez kilka lat pod egidą Komitetu Nauk o
Zarządzaniu PAN prowadził dyskusje i studia nad tym problemem dążąc do określenia istoty i
granic nauk o zarządzaniu, jej paradygmatów i metodologii badań. Cykl referatów i artykułów
opracowanych przez Profesora Sudoła na temat metodologii nauk o zarządzaniu wywołał żywą
dyskusję w środowisku i przyczynił się do wzrostu rangi tego problemu i podniesienia jakości

badań. Profesor wydał trzy książki stanowiące kompendium wiedzy z zakresu metodologii
nauk o zarządzaniu: w 2007 r. „Nauki o zarządzaniu: węzłowe problemy i kontrowersje” i w
2012 r. „Nauki o zarządzaniu”, w ostatnich tygodniach na rynku wydawniczym pojawiła się
najnowsza książka Profesora Sudoła wieńcząca jego dociekania z zakresu metodologii nauk
zatytułowana „Nauki o zarządzaniu. Dylematy i wyzwania”.
Profesor Stanisław Sudoł wywarł ogromny wpływ na rozwój nauk o zarządzaniu w
Polsce i na tworzenie się środowiska akademickiego i intelektualnego. Dzięki mandatowi
zaufania, jakie dawało mu środowisko akademickie, reprezentował uczelnie i naukowców w
wielu wybieralnych gremiach, które miały istotny wpływ na rozwój nauki i szkolnictwa
wyższego. Przez kilka kadencji był wybierany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Naukowych, której członkiem był w latach 1999-2008 i w ostatniej swojej kadencji pełnił
funkcję przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej. Reprezentował nas w Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Profesor Sudoł był zaangażowanym działaczem Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej
Akademii Nauk, jednym z jego pierwszych przewodniczących. Zawsze był wybierany do
Komitetu, uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komitetu, Szkołach Letnich Zarządzania,
był laureatem Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego i członkiem Kapituły Medalu oraz
Honorowym Członkiem Komitetu. Aktywnie działał też w Towarzystwie Naukowym
Organizacji i Kierownictwa, w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, był członkiem
zwyczajnym
europejskiego
stowarzyszenia
Verband
der
Hochschullerer
fur
Betriebswitschaftslehre. Otrzymał również Srebrny i Złoty Medal Wyższej Szkoły Technicznej
w Brnie.
Za zasługi dla polskiej nauki i dla Uczelni Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
w 2002 r. nadał Profesorowi Sudołowi tytuł Doktora Honoris Causa. Całe nasze środowisko
uczestniczyło w tej wspaniałej uroczystości. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany przez
władze państwowe. Był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi.
Profesor Stanisław Sudoł łączył w sobie wiele zalet umysłu i charakteru. Był wybitnym
naukowcem, pedagogiem, ekspertem, ale też mentorem i opiekunem, szlachetnym, dobrym i
sympatycznym człowiekiem. I dlatego tak trudno nam będzie pożegnać się z Profesorem. W
Jego przypadku na pewno nie sprawdzi się powiedzenie „nie ma ludzi niezastąpionych”.
Maria Romanowska

