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PROFESOR JANUSZ KOSICKI, ¯YCIE I PRACA
(JUBILEUSZ 80-LECIA URODZIN)
Profesor Janusz Kosicki urodzi³ siê 5 sierpnia 1928 r. w Be³dowie w województwie
³ódzkim w rodzinie inteligenckiej. Wybuch II wojny wiatowej przerwa³ Jego naukê w szkole
podstawowej na poziomie V klasy. Prof. J. Kosicki w okresie okupacji hitlerowskiej po
wysiedleniu z domu rodzinnego pracowa³ w latach 1941-1945 w charakterze przymusowego
m³odocianego robotnika rolnego w Stadninie Koni w Studzieniu w powiecie kutnowskim.
Powiat ten nale¿¹cy do województwa ³ódzkiego zosta³ w³¹czony do III Rzeszy Niemieckiej, do tzw. Warthegau (kraju Warty) i by³ poddawany szybkiej germanizacji. Nie by³o
polskich szkó³, polska inteligencja, która nie zd¹¿y³a uciec do Generalnej Guberni (granica
przebiega³a ko³o ¯ychlina) zosta³a aresztowana i umieszczona w obozach koncentracyjnych. Podobny los spotka³ ksiê¿y katolickich diecezji ³ódzkiej. Rolnicy z lepszych gospodarstw zostali wysiedleni i byli kierowani do obozów przejciowych organizowanych w
nieczynnych fabrykach £odzi, a nastêpnie po selekcji wysy³ani do pracy przymusowej do
Niemiec lub do województw Polski centralnej i po³udniowej. W maj¹tkach ziemskich po
wysiedleniu polskich w³acicieli w³adzê przejmowali niemieccy administratorzy (Treuhänder)
lub nowi zas³u¿eni dla Rzeszy w³aciciele, a w gospodarstwach ch³opskich  niemieccy
rolnicy, dla których tworzono gospodarstwa o powierzchni oko³o 20-25 ha.
Jak wspomina prof. J. Kosicki w okresie II wojny wiatowej dane mu by³o prze¿yæ
dzia³ania dwóch frontów: w 1939 i w 1945 roku. W 1939 roku podczas ucieczki rodziców z
dzieæmi w kierunku Warszawy by³ wiadkiem fragmentów najwiêkszej bitwy wrzenia tzw.
Bitwy nad Bzur¹. Toczy³y siê ciê¿kie walki, intensywne naloty i bombardowania. Drog¹
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Poznañ-Warszawa przemieszcza³y siê oddzia³y cofaj¹cej siê armii polskiej i uciekaj¹cy z
dobytkiem cywile. Pali³y siê miasta: £owicz, Sochaczew, B³onie i wiele wsi. By³o du¿o trupów ¿o³nierzy i cywilów, koni i byd³a. Utkwi³o to wszystko w psychice 11-letniego dziecka.
Wspomnienia tej grozy i prze¿yæ trwaj¹ do dzi.
Drugie prze¿ycie dotycz¹ce dzia³añ wojennych, których wiadkiem by³ J. Kosicki jako
16-letni ch³opiec-robotnik to dzia³ania frontowe w styczniu 1945 roku. W okolicach maj¹tku
Studzieñ, gdzie pracowa³ J. Kosicki i pobliskiej K³odawy, gdzie budowano fortyfikacje przy
pomocy tzw. podwód koñskich, w których uczestniczy³y konie i robotnicy ze Studzienia,
trwa³y walki w styczniu 1945 roku. Zbudowane przez Niemców fortyfikacje i tzw. rowy
przeciwczo³gowe niewiele im pomog³y. W Studzieniu rozgrywa³a siê bitwa, pali³ siê pa³ac,
zabudowania mieszkalne i gospodarcze. W pobliskich lasach s³ychaæ by³o odg³osy strzelaniny w czasie s³onecznego mronego dnia i widaæ by³o b³yski ognia podczas gwiezdnej
nocy.
K³odawa le¿¹ca na trasie Warszawa-Poznañ zosta³a zaatakowana przez id¹c¹ w kierunku Poznania i Berlina ws³awion¹ bojami 8 Armiê gen. Czujkowa. Obrona niemiecka zosta³a
okr¹¿ona i zniszczona. Treuhänder i czasowa w³acicielka maj¹tku opucili Studzieñ w pop³ochu. Niewiadomo czy zd¹¿yli osi¹gn¹æ cel swojej ucieczki czy podzielili na drodze los
wielu niemieckich uchodców, wszechw³adnych podczas okupacji hitlerowskiej panów ziemi kutnowskiej.
Po zakoñczeniu wojny, w marcu 1945 roku J. Kosicki podj¹³ naukê w Pañstwowym
Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym o ustroju semestralnym w £êczycy, które ukoñczy³
uzyskaniem matury w czerwcu 1947 roku. W latach 1947-1950 studiowa³ na Wydziale
Rolnym Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi, gdzie uzyska³ dyplom in¿yniera rolnika. Studia magisterskie w latach 1950-1952 odby³ na Wydziale Rolnym Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, realizuj¹c specjalizacjê ekonomika i
administracja. Pracê magistersk¹ pt. Projekt reorganizacji Zespo³u PGR Za³uski w
Okrêgu Olsztyn wykona³ pod kierunkiem prof. Ryszarda Manteuffla. W czasie studiów
I stopnia w £odzi pracowa³ dodatkowo w PGR jako m³odszy ksiêgowy, a podczas studiów
II stopnia w Warszawie pracowa³ dorywczo w Instytucie Ekonomiki Rolnej, bior¹c udzia³
w pracach badawczych Instytutu zwi¹zanych z analiz¹ dzia³alnoci i projektami gospodarczego urz¹dzenia PGR.
J. Kosicki od 1950 roku by³ uczniem, wychowankiem i bliskim wspó³pracownikiem prof. dr
hab. dr h.c. Ryszarda Manteuffla. 1 wrzenia 1951 roku podj¹³ pracê w Katedrze Ekonomiki i
Organizacji Przedsiêbiorstw Rolnych SGGW, w której przepracowa³ 47 lat w charakterze nauczyciela akademickiego, przechodz¹c kolejno przez wszystkie stanowiska: starszy asystent
1951-1956, adiunkt 1956-1968, docent 1968-1991, profesor nadzwyczajny 1991-1998.
Stopieñ naukowy doktora nauk rolno-lenych uzyska³ 21 czerwca 1960 r. na Wydziale
Ekonomiczno-Rolniczym SGGW na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wielkoæ gospodarstwa uspo³ecznionego a jego efektywnoæ, wykonanej pod kierunkiem prof. Ryszarda
Manteuffla. 21 wrzenia 1971 r. na tym samym Wydziale uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Koncentracja produkcji w wielozak³adowych przedsiêbiorstwach PGR. Zarówno praca doktorska,
jak i habilitacyjna, zosta³y w ca³oci opublikowane przez PWRiL i w Rocznikach Nauk Rolniczych PAN. Prace te by³y wielokrotnie cytowane w literaturze. 22 padziernika 1996 roku
otrzyma³ nadany przez Prezydenta RP tytu³ naukowy profesora nauk ekonomicznych.
W latach 1973-1975 prof. J. Kosicki by³ prodziekanem Wydzia³u Ekonomiczno-Rolni-
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czego SGGW ds. studenckich, a w latach 1978-1981 dziekanem tego Wydzia³u, natomiast w
latach 1976-1991 pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Organizacji i Zarz¹dzania powsta³ego z
dawnego Zak³adu Organizacji Produkcji Rolniczej w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych.
W czasie zatrudnienia w SGGW prof. J. Kosicki, szczególnie do 1980 roku, blisko wspó³pracowa³ z szeroko pojêt¹ praktyk¹ rolnicz¹ i z instytucjami z ni¹ zwi¹zanymi, jak: Ministerstwo Rolnictwa, Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnej, Generalna
Dyrekcja PGR, Biuro Organizacji Gospodarstw Rolnych, Wojewódzkie Zjednoczenia PGR w
Poznaniu, £odzi i Warszawie, Agrokompleks Sudety, Zjednoczenie Hodowli Zwierz¹t Zarodowych oraz bezporednio z wieloma przedsiêbiorstwami: Zespó³ PGR Gola, POHZ Osowa
Sieñ, Kombinaty Rolne  Manieczki, Bieganowo, Czempiñ, Stadniny Koni  Racot i Kadyny.
Poza studiami w Polsce prof. J. Kosicki odby³ sta¿e naukowe na uniwersytetach zagranicznych: 12 miesiêcy w USA, 9 m-cy w Niemczech, 3 m-ce w Jugos³awii, 2 miesi¹ce na
Wêgrzech i po 6 tygodni w Czechos³owacji i Szkocji. By³ stypendyst¹ ró¿nych uczelni,
Instytutu Miêdzynarodowej Edukacji (IIE), Fundacji Forda, niemieckiej DAAD, Tempus
Program of European Community.
By³ zatrudniony w ró¿nych instytucjach zagranicznych, w ramach urlopu z macierzystej Uczelni:
 przez 9 m-cy jako asystent naukowy na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Uniwersytetu Stanowego Michigan (M.S.U.) Lansing, USA w roku akademickim 1963/1964, Raport: Improving Management In Beef Feeding Enterprise In Poland,
 przez 4 lata i 2 m-ce (1968-1972), jako ekspert farm management FAO pe³ni¹c funkcjê
kierownika sekcji ekonomiki i organizacji rolnictwa w Instytucie Badañ Rolniczych ONZ,
(IAR) w Addis Abebie, Etiopia, Raport koñcowy (Terminal Report) i 25 publikacji,
 przez trzy miesi¹ce (1975), jako konsultant w Centrali FAO w Rzymie, Raport: Livestock
Development Planning Manual for Developing Countries,
 przez 1 miesi¹c (1984) jako konsultant farm managment i szef misji FAO w Etiopii.
Raport: Drought Relief Strategy Mission for Livestock,
 przez 1 miesi¹c (1985) jako konsultant i cz³onek piêcioosobowej misji FAO w Kamerunie, Raport: Livestock Development In Cameroon.
Profesor J. Kosicki bra³ aktywny udzia³ w wielu miêdzynarodowych sympozjach, konferencjach i kongresach. Kilkakrotnie uczestniczy³ w konferencjach Komitetu Rolnictwa
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ/ECE: w Genewie w 1962 r., w S³onecznym Brzegu w
1974 r., w Budapeszcie w 1976 r. i w Nitrze w 1987 r. Uczestniczy³ tak¿e w Kongresach
Naukowej Organizacji Pracy w Rolnictwie (CIOSTA) w Lafayette, Indiana (USA) w 1964 r.,
w Brukseli w 1966 r., w Gödöllo w 1976 r. oraz w konferencjach organizowanych przez
wiatowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych (IAAE), Amerykañskie Stowarzyszenie
Ekonomistów Rolnych (AFEA), a tak¿e Komisjê Gospodarcz¹ ONZ ds. Afryki (ECA).
W problematyce badawczej profesora J. Kosickiego mo¿na wyró¿niæ 5 nastêpuj¹cych
kierunków badañ:
1. Zagadnienia organizacji i zarz¹dzania przedsiêbiorstwami rolniczymi, dotycz¹ce w szczególnoci form organizacyjnych PGR, projektów urz¹dzeniowych, rozrachunku gospodarczego i metod pracy wybitnych menad¿erów, a tak¿e zachodz¹cych zmian w organizacji przedsiêbiorstw oraz w metodach zarz¹dzania. Przyk³adem mog¹ byæ publikacje:
Poziom kierownictwa decyduj¹cym czynnikiem rozwoju przedsiêbiorstw rolnych
(1965), Racjonalna wielkoæ wielozak³adowych przedsiêbiorstw rolniczych (1966),
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Kierowanie wielozak³adowym przedsiêbiorstwem rolnym (1967), Wielkoæ obszarowa wielozak³adowych przedsiêbiorstw rolniczych Zjednoczenia Hodowli Zwierz¹t
Zarodowych (1967), Formy organizacyjne Pañstwowych Gospodarstw Rolnych w
latach 1946-1976 (1978), Tendencje zmian w wielkoci przedsiêbiorstw rolnych i w
metodach produkcji w niektórych krajach (1983), Wp³yw kadr kierowniczych PGR
na efekty gospodarowania (1985), Zmiany obszarowe przedsiêbiorstw rolniczych
(koncentracja ziemi) w latach 1950-1980 (1987), Organizacja gospodarstw rolnych w Afryce (1987), Niektóre dowiadczenia rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w Wielkiej Brytanii (1995), Zmiany w teorii i praktyce zarz¹dzania (2006).
2. Zagadnienia ekonomii skali produkcji obejmuj¹ce roz³óg przedsiêbiorstw, racjonaln¹
wielkoæ jedno- i wielozak³adowych przedsiêbiorstw PGR oraz optymaln¹ koncentracjê
produkcji zwierzêcej w przedsiêbiorstwach (praca doktorska i habilitacyjna).
3. Zagadnienia nowoczesnej technologii i organizacji produkcji mleka i ¿ywca wo³owego,
wieprzowego, drobiowego i jaj (publikacje i praca habilitacyjna).
4. Zagadnienia rachunku ekonomicznego w przedsiêbiorstwie rolniczym, a g³ównie metod i form rachunkowoci rolnej, bezporednich kosztów produkcji, metod planowania
w przedsiêbiorstwie i stosowanych w nich normatywów i wskaników.
5. Zagadnienia zwi¹zane z transformacj¹ polskiej gospodarki i rolnictwa. Niektóre publikacje z tym zwi¹zane: Dyskusja nad prywatyzacj¹ rolnictwa (1995), Sytuacja gmin w
Polsce i strategia ich rozwoju (2003), Przemiany w spo¿yciu ¿ywnoci w okresie
transformacji (2003), Bezrobocie w Polsce  perspektywy zmiany na rynku pracy po
integracji z UE (2003), Sytuacja polskiego rolnictwa na starcie w UE (2004), Stan
rolnictwa i sektora ¿ywnociowego w Polsce po wst¹pieniu Polski do UE (2006).
W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoci badawczej prof. J. Kosicki zajmowa³ siê g³ównie
analiz¹ dzia³alnoci przedsiêbiorstw rolnych oraz projektowaniem ich organizacji. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje drugi kierunek badañ zwi¹zanych z ekonomi¹ skali produkcji,
konfiguracj¹ roz³ogu i wielkoci¹ przedsiêbiorstw. Prof. J. Kosicki by³ w okresie powojennym
jednym z pierwszych badaczy zajmuj¹cych siê badaniami i sposobami pomiaru ukszta³towania roz³ogu gospodarstw oraz racjonalnej wielkoci wielkoobszarowych przedsiêbiorstw rolnych. Badania te prowadzone by³y w pañstwowych przedsiêbiorstwach rolniczych. Wiele
rezultatów tych badañ mia³o charakter nowatorski pod wzglêdem metodycznym. Wyniki tych
badañ zosta³y zawarte w 15 publikacjach. Za najwa¿niejsz¹ nale¿y uznaæ pracê Wielkoæ
gospodarstwa uspo³ecznionego, a jego efektywnoæ, wydan¹ przez PWRiL w 1961 r.
Badania z zakresu nowoczesnej technologii i organizacji produkcji zwierzêcej mia³y charakter porównawczy, obejmuj¹cy przedsiêbiorstwa rolnicze w USA, zachodniej Europie, Jugos³awii, na Wêgrzech i w Polsce. Dotyczy³y one ekonomii skali produkcji zwierzêcej i tendencji w zakresie zmian w skali produkcji zwierzêcej. Na szczególne podkrelenie zas³uguj¹ prace
charakteryzuj¹ce poziom, skalê i technologiê produkcji mleka, ¿ywca wo³owego i wieprzowego oraz drobiu w USA. Dziêki publikacjom prof. J. Kosickiego nowoczesne rozwi¹zania w
zakresie technologii produkcji zwierzêcej w USA zosta³y przybli¿one polskiemu czytelnikowi.
W ramach tego zagadnienia prof. J. Kosicki opublikowa³ 23 prace. Podstawow¹ prac¹ z tej
dziedziny jest ksi¹¿ka pt. Koncentracja produkcji w wielozak³adowych przedsiêbiorstwach
PGR, wydana przez PWN w 1970 r. w serii monografii Roczników Nauk Rolniczych.
Zagadnienia badawcze zawarte w czwartej grupie tematycznej, obejmuj¹ce rachunek ekonomiczny, rachunkowoæ i planowanie, by³y realizowane g³ównie podczas pracy prof. J. Kosickiego jako eksperta FAO w Instytucie Badañ Rolniczych ONZ w Etiopii i mia³y charakter
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pionierski w tym kraju. Zorganizowa³ w tym Instytucie Sekcjê Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa i Organizacji Przedsiêbiorstw Rolnych, któr¹ kierowa³. W kierowanej przez siebie sekcji, w
latach 1968-1972 prof. J. Kosicki prowadzi³ badania obejmuj¹ce nastêpuj¹ce zagadnienia:
 organizacja gospodarstw i stosowane technologie produkcji w ró¿nych regionach klimatycznych Etiopii,
 badania bezporednich kosztów produkcji g³ównych produktów rolniczych w Etiopii,
 organizacja i efektywnoæ nak³adów pracy ¿ywej i uprzedmiotowionej,
 metody i formy rachunkowoci i ich wdro¿enie w wybranych przedsiêbiorstwach rolniczych,
 planowanie produkcji w przedsiêbiorstwach rolniczych.
Dwa ostatnie rodzaje badañ po raz pierwszy zosta³y zastosowane w gospodarstwach
dowiadczalnych i w wybranych przedsiêbiorstwach rolnych. Opracowane w ramach tych
badañ metody i parametry mog¹ stanowiæ równie¿ pomoc praktyczn¹ dla rolnictwa innych
krajów rozwijaj¹cych siê, a po³o¿onych w podobnych warunkach przyrodniczych. Wk³ad
pracy prof. J. Kosickiego w Instytucie Badañ Rolniczych ONZ w Addis Abebie zosta³
pozytywnie oceniony przez FAO. Wyrazem tego uznania by³o dwukrotne wyst¹pienie do
w³adz SGGW o przed³u¿enie kontraktu i bardzo dobra opinia s³u¿bowa, wydana po zakoñczeniu pracy eksperta, w dniu 8 wrzenia 1972 r. przez Wydzia³ Ekonomiki i Organizacji
Przedsiêbiorstw Rolnych Centrali FAO w Rzymie.
Prof. J. Kosicki opublikowa³ ogó³em w kraju i za granic¹ 140 prac o charakterze naukowobadawczym, dydaktycznym i popularno-naukowym, w tym 116 indywidualnie i 24 zespo³owo.
Do najwa¿niejszych publikacji  poza wymienionymi doktorsk¹ i habilitacyjn¹  nale¿¹: Organizacja gospodarstwa na glebach lekkich (1958) (R. Manteuffel, J. Kosicki i inni),
Farm Plan with Farm Management Handbook (IAR 1972), Notes on coffee production and cost in Ethiopia (IAR 1972), Annual Farm Record Book (IAR 1972), Profesor Ryszard Manteuffel-Szoege  Wielki cz³owiek i uczony. Mój nauczyciel i wychowawca (SGGW 1996), Organizacja przedsiêbiorstw rolniczych w latach 1937-1997 (AR
Szczecin 1997), Zmiany w gospodarstwach rolnych UE i Polski w latach 1970-1995
(Postêpy Nauk Rolniczych PAN 1998), Przedsiêbiorstwa rolne w Polsce w okresie 50lecia mojej pracy zawodowej (SGGW 1998).
Tak¿e do wa¿nych publikacji nale¿y zaliczyæ cykl artyku³ów z 1965 roku (wtedy w
Polsce bardzo nowatorskich) w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej i w Nowym Rolnictwie dotycz¹cych nowoczesnej organizacji gospodarstw i technologii produkcji zwierzêcej w USA (mleka, miêsa wo³owego i wieprzowego oraz produkcji jaj). Technologia ta zosta³a przeniesiona w nastêpnych latach najpierw do Holandii, póniej do innych krajów zachodniej Europy. Wspó³czenie po pewnych modyfikacjach ma ona coraz wiêksze zastosowanie w wielu gospodarstwach w Polsce. Równie¿ wa¿nym i aktualnym wydaje siê ostatni
artyku³ J. Kosickiego o rolnictwie i polityce rolnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej pt.: The influence of Agricultural Policy on the development of agricultural and food
consumption in the USA (WSFiB Radom 2005).
Istotnym etapem pracy prof. J. Kosickiego by³a praca dydaktyczna, prowadzona ze
studentami. Od pocz¹tku pracy w SGGW prowadzi³ æwiczenia z ekonomiki i organizacji
gospodarstw rolniczych, organizacji pracy i rachunkowoci rolniczej na Wydziale Rolniczym, Ekonomiczno-Rolniczym, Zootechnicznym i Ogrodniczym. Wyk³ady akademickie
rozpocz¹³ ju¿ w 1956 r. jako adiunkt SGGW. By³y to wyk³ady z ekonomiki i organizacji
gospodarstw rolniczych prowadzone na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Politechniki
Warszawskiej oraz wyk³ady z rachunkowoci rolnej na Wydziale Ogrodniczym i Zootech-
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nicznym SGGW. Nastêpnie prowadzi³ wyk³ady na specjalizacji mikroekonomicznej Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego SGGW i na studiach podyplomowych. Po powrocie z Etiopii, w
1972 r., przej¹³ po prof. R. Manteufflu wyk³ady z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych  podstawowego przedmiotu na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Wyk³ady z tego
przedmiotu prowadzi³ przez 20 lat, do 1992 r. Prowadzi³ równie¿ wyk³ady i seminaria na
studiach doktorskich, g³ównie dla cudzoziemców w jêzyku angielskim. Ju¿ jako adiunkt
sprawowa³ opiekê nad magistrantami i by³ promotorem wielu prac magisterskich. Dotychczas pod Jego kierunkiem wykonano 184 prace magisterskie i 205 prac dyplomowych:
in¿ynierskich i licencjackich. By³ promotorem w piêciu przewodach doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym nastêpuj¹cych doktorantów:
 W³adys³aw Stachurski (1975)  rodki trwa³e, warunki przyrodniczo-ekonomiczne
a wyniki gospodarowania PGR,
 Kazimierz Szczepañski (1982)  Kooperacja PGR z rolnikami indywidualnymi,
 Kazimierz Manios (1982)  Ocena wp³ywu czynników produkcyjnych na wyniki Stacji Hodowli Rolin,
 Munir Al Kaber (1990)  Rozwój RSP w Polsce. Mo¿liwoci wykorzystania polskich
dowiadczeñ w Iraku,
 Mohamed Saad Mahmood (1991)  Agricultural Investment and its Efficiency in
Iraq (Inwestycje rolnicze i ich efektywnoæ w Iraku).
Wyrazem uznania kwalifikacji akademickich by³o powierzanie prof. J. Kosickiemu funkcji
recenzenta w 15 rozprawach doktorskich i habilitacyjnych. Na szczególne podkrelenie zas³uguje wspó³praca prof. J. Kosickiego z magistrantami i doktorantami z zagranicy, g³ównie z
krajów Afryki i arabskich. Temu celowi s³u¿y³y trzy podrêczniki opracowane w jêzyku angielskim podczas pracy w FAO obejmuj¹ce: rachunkowoæ rolnicz¹, planowanie produkcji w
gospodarstwach rolniczych i planowanie produkcji zwierzêcej w krajach rozwijaj¹cych siê.
Kolejny kierunek prac i zainteresowañ prof. J. Kosickiego wi¹¿e siê z prac¹ organizacyjn¹. Od 1953 r. do 1999 r. nieprzerwanie uczestniczy³ w pracach Rady Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego, pocz¹tkowo jako przedstawiciel m³odych pracowników naukowych.
Przewodniczy³ wielu komisjom wydzia³owym, zajmuj¹cych siê rekrutacj¹, analiz¹ i tworzeniem programów studiów, powo³ywaniem nowych kierunków (np. studia stacjonarno-zaoczne) oraz nowych jednostek, takich jak Katedra Rolnictwa wiatowego. Prof. J. Kosicki w
latach 1973-1975 pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego, a w latach
1978-1981 dziekana tego Wydzia³u. W tym okresie Wydzia³ Ekonomiczno-Rolniczy nale¿a³
do najwiêkszych w SGGW. Liczba studentów ogó³em wynosi³a ok. 1400, w tym kilkunastu
cudzoziemców. Uruchomiono wówczas nowe kierunki studiów, zwiêkszono zakres wspó³pracy z zagranic¹. Wspó³praca ta obejmowa³a nie tylko nauczycieli akademickich, lecz przede
wszystkim studentów poprzez organizacjê praktyk zagranicznych. Zorganizowano tak¿e
wyjazdowe seminaria dla du¿ych grup (oko³o 50 osób) pracowników i studentów do Holandii  Uniwersytet Wageningen i nowoczesne gospodarstwa na pó³nocnych polderach
(1979) oraz do ZSRR (1980). W tym ostatnim zapoznano siê z uczelniami Moskwy, Leningradu i Wilna.
W 1979 r. podczas kadencji prof. J. Kosickiego jako dziekana, na wniosek Rady Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego zosta³ nadany przez SGGW tytu³ doktora honoris causa
profesorowi Earl O. Heady z Iowa State University USA. Prof. Heady by³ w tym czasie
najwybitniejszym ekonomist¹ rolnym wiata. Uroczystoæ nadania tytu³u i zorganizowana
z tej okazji konferencja naukowa zgromadzi³y w SGGW liczne grono polskich ekonomistów
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i by³y wielkim wydarzeniem naukowym.
Prof. J. Kosicki by³ wieloletnim przedstawicielem Rady Wydzia³u ds. rozbudowy SGGW
i cz³onkiem wielu ró¿nych komisji senackich i rektorskich. Najd³u¿ej, a¿ przez 12 lat (19751987) pracowa³ w Komisji ds. Inwestycji, przekszta³conej póniej w Komisjê ds. Rozbudowy
Uczelni. Ma du¿e zas³ugi w realizacji inwestycji SGGW w latach 70-tych i pocz¹tku lat 80tych XX w. Prof. J. Kosicki aktywnie uczestniczy³ w pracach zespo³ów dydaktycznych
Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki. W latach 1973-1980 kierowa³ pracami Zespo³u Ekonomiki Rolnictwa Uczelni Rolniczych, pocz¹tkowo jako wiceprzewodnicz¹cy  zastêpca prof. S. Ignara, a póniej w latach 1974-1980, jako przewodnicz¹cy tego
zespo³u. W tym okresie przewodniczy³ równie¿ drugiemu Ogólnopolskiemu Zespo³owi
MNSzWiT ds. Studiów Stacjonarno-Zaocznych Ekonomiki i Technologii Produkcji Rolniczej. We wczeniejszym okresie J. Kosicki by³ przewodnicz¹cym Uczelnianej Komisji Wspó³pracy SGGW ze Wsi¹ (1952-1954), a przez 5 lat (1961-1964) radnym i wiceprzewodnicz¹cym
Komisji Rolnictwa Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Mokotów.
Prof. J. Kosicki by³ cz³onkiem wielu krajowych i miêdzynarodowych organizacji i stowarzyszeñ, m.in.: SITR-NOT (od 1957), PTE (od 1958), Amerykañskie Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych (AFEA od 1964), Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych IAAE (od 1964), Polskie Stowarzyszenie Ekspertów Narodów Zjednoczonych POLSENZ (od 1993). Wspó³pracowa³ z wieloma instytucjami badawczymi w kraju i za granic¹.
Prof. J. Kosicki dziêki wk³adowi pracy w rozwój ekonomiki i organizacji przedsiêbiorstw
rolniczych by³ wymieniony w WHOS WHO IN AGRICULTURE published by Francis Hodson (1980 r.) i w Z³otej Ksiêdze Nauki Polskiej  Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006. By³
wyró¿niony wielokrotnie nagrodami pieniê¿nymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rektora SGGW oraz odznaczeniami, m.in.:
Odznak¹ Tysi¹clecia PRL (1965 r.),
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1967 i 1973 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1977 r.),
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977 r.),
Odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa (1978 r.),
Medalem 40-lecia PRL (1984 r.),
Odznak¹ Honorow¹ za Zas³ugi dla SGGW (1975 i 1994 r.),
Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (1997 r.),
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi dla Zwi¹zku Dzieci Ofiar Wojny Rzeczypospolitej Polskiej
(2007 r.).
W dniu 1 padziernika 1998 roku po ukoñczeniu 70 lat prof. J. Kosicki przeszed³ z SGGW
na emeryturê, ale do czerwca 1999 r. prowadzi³ jeszcze seminaria magisterskie na macierzystym Wydziale. Jesieni¹ 1999 roku podj¹³ ponownie pracê zawodow¹ nauczyciela akademickiego, tym razem w uczelniach prywatnych. W okresie od 1 padziernika 1999 roku do 23
padziernika 2004 roku pracowa³ jako profesor zwyczajny w Wy¿szej Szkole Biznesu i Przedsiêbiorczoci, Katedra Organizacji i Zarz¹dzania w Ostrowcu wiêtokrzyskim, a od 1 czerwca 2004 roku do 28 lutego 2006 roku jako profesor zwyczajny, kierownik Katedry Zarz¹dzania i Marketingu w Wy¿szej Szkole Finansów i Bankowoci w Radomiu.
W roku 2006 z powodu pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia zrezygnowa³ z dalszej pracy
zawodowej w uczelniach.
prof. dr hab. Wojciech Ziêtara

