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 Nowy budynek jest przyjazny dla użytkowni-
ków i środowiska. Znalazła się w nim przestrzeń 
dla wielu miejsc pracy oraz spotykania się studen-
tów i kadry akademickiej. Wiosną i latem dysku-
sje przeniosą się zapewne z budynku na tarasy wi-
dokowe, z których roztacza się panorama centrum 
Katowic. Wkrótce uruchomione zostanie także uni-
wersyteckie bistro. Dzięki pompom ciepła budynek 
wykorzysta własną temperaturę do ogrzewania po-
trzebnej wody użytkowej. Na dachu zamontowano 
systemy solarne, a magazynowana woda deszczo-
wa będzie wykorzystana w sanitariatach oraz do 
podlewania zieleni. Na fanów dwóch kółek czeka 
parking dla rowerów zlokalizowany przy zjeździe 
ze ścieżki nad Rawą.

CNTI to pięć pięter naszpikowanych elektro-
niką. Blisko 800 osób będzie mogło w jednym cza-
sie korzystać ze stacjonarnych i mobilnych stano-
wisk komputerowych w budynku. Zintegrowany 
system wideokonferencyjny umożliwi różne formu-
ły prezentacji treści we wszystkich przestrzeniach 
Centrum. Laboratoria komputerowe będą wielo-
funkcyjne dzięki specjalnie opracowanej platformie 
umożliwiającej pracę „w chmurze”. W czytelni mul-
timedialnej studenci i pracownicy uzyskają dostęp 
do zbiorów Bibliotek Wydziałowych oraz informa-
cji elektronicznej i multimediów. Będą mieli także 
możliwość wykorzystania specjalistycznego opro-
gramowania oraz przeglądnięcia prasy codziennej 
i specjalistycznej nad kubkiem aromatycznej kawy.

Witamy
w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

9 stycznia 2014 r. swoje podwoje otworzy Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zamilkną odgłosy prac budowlanych, a bulwary rze-
ki Rawy na odcinku od przebudowywanego Rynku Katowic do ul. Murckowskiej zyskają zwieńcze-
nie w postaci tętniącego życiem obiektu akademickiego. Zaprojektowany w formie książki otwartej 
na uniwersytecki kampus, budynek CNTI jest jednocześnie swoistą bramą stolicy województwa. Jego 
bryła przyciąga uwagę wjeżdżających, biegnącą z północy, drogą krajową nr 86. 
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Parter 
hol główny: strefa rekreacji oraz pracy zespołowej, punkt informacyjny, szatnie, miejsce organizacji  ●
wystaw i innych wydarzeń,
sala konferencyjna, ●
taras – letnia strefa rekreacji i wypoczynku. ●

CNTI w liczbach

Kubatura:  32 763 m3

Powierzchnia całkowita:   7 005 m2

Liczba kondygnacji: 7

Liczba laboratoriów komputerowych: 10
Liczba sal konferencyjnych:   3
Liczba sal audytoryjnych:  1
Liczba czytelni multimedialnych: 1
Liczba wyposażonych stanowisk komputerowych:  415
Liczba miejsc czytelniczych:  155
Liczba miejsc audytoryjnych:  200
Liczba miejsc dydaktycznych ogółem:  825

nansowej, magazynowej itp., zarządzanie łańcucha-
mi dostaw, e-logistyka.

Oprócz oczywistych korzyści dla studentów i ka-
dry naukowej, CNTI pozytywnie wpłynie na wdra-
żanie zaawansowanych usług dla rozwoju gospo-
darki w regionie, a już teraz jest ważnym atutem 
w przyciąganiu inwestorów. Centrum ma stać się 
zapleczem dla biznesu, miejscem spotkań, konferen-
cji i dyskusji branżowych. Otwiera przed Uniwersy-
tetem Ekonomicznym nowe możliwości uczestnicze-
nia w projektach łączących świat nauki ze światem 
biznesu oraz w międzynarodowych konsorcjach ba-
dawczych.

Poza przyczynkiem do rozwoju kierunków infor-
matycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach, realizacja projektu poszerzy wachlarz moż-
liwości kształcenia w zakresie zastosowania tech-
nologii informatycznych we wszystkich zawodach 
ekonomicznych i menedżerskich. Nowe laboratoria 
obejmą dziedziny, takie jak systemy GIS, systemy 
katastralne, narzędzia informatyczne w admini-
stracji publicznej, zarządzanie projektami, systemy 
finansowo-księgowe, systemy zarządzania finanso-
wego, serwisy finansowe i giełdowe, narzędzia ana-
lizy inwestycyjnej, systemy wspomagania zarzą-
dzania, systemy zarządzania relacjami z klientami, 
systemy logistyczne, systemy obsługi kadrowej, fi-
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II Piętro 
4 laboratoria komputerowe, ●
serwerownia i pomieszczenie pracowników ob- ●
sługujących systemy informatyczne i audiowi-
zualne,
strefa studentów: strefa rekreacji oraz pracy  ●
zespołowej, miejsce organizacji wystaw i in-
nych wydarzeń,
taras widokowy – letnia strefa rekreacji i wy- ●
poczynku.

I Piętro
czytelnia multimedialna: strefa indywidualnej pracy studentów i pracowników, dostęp do zbiorów Biblio- ●
tek Wydziałowych, dostęp do informacji elektronicznej i multimediów, możliwość wykorzystania specja-
listycznego oprogramowania narzędziowego, dostęp do prasy codziennej,
2 laboratoria komputerowe, ●
sala konferencyjna. ●

Inwestycja

Wartość inwestycji:  47,0 mln zł
Dotacja budżetu państwa:  36,5 mln zł
Dotacja Miasta Katowice:   4,0 mln zł
Środki własne uczelni:  6,5 mln zł

Generalny Wykonawca:   Mostostal Warszawa SA
Pracownia Projektowa:   Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.
Inżynier Kontraktu:   Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
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III Piętro
aula – wejście główne, ●
2 laboratoria komputerowe, ●
sala konferencyjna, ●
hole przy auli: strefa rekreacji oraz pracy zespołowej, miejsce organizacji wystaw i innych wydarzeń, ●
taras widokowy – letnia strefa rekreacji i wypoczynku. ●

Technologie

System informatyczny wykorzystujący platformę pracy „w chmurze”
Zintegrowany system zarządzania treścią
Zintegrowany system wideokonferencyjny, wszystkie sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne 
lokalne systemy audiowizualne
Cały obszar budynku oraz tarasy letnie objęte siecią WiFi
Ponad 1500 punktów dostępu sieci komputerowej LAN
Rozwiązania proekologiczne: panele solarne, pompy ciepła, system odzysku i uzdatniania wody 
deszczowej
Materiały budowlane zapewniające duży komfort termiczny i akustyczny: przeszklenia dwukomo-
rowe o wysokich parametrach akustycznych, wygłuszające elementy okładzin ściennych, podłóg, 
sufitów, sterowane elektrycznie rolety oraz okna uchylne

Komfort i bezpieczeństwo

Obiekt w pełni klimatyzowany
Dwie klatki schodowe i cztery windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Teren zewnętrzny całkowicie objęty monitoringiem wizyjnym
Parkingi dostępne dla posiadaczy legitymacji studenckich i pracowniczych
Pełne oświetlenie stref parkingowych i ciągów komunikacyjnych 
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Parkingi
Parking zewnętrzny – strefa A: 66 miejsc
Parking zewnętrzny – strefa B: 87 miejsc
Parking wewnętrzny – strefa C: 29 miejsc dla gości, uczestników konferencji i spotkań  

oraz dla osób niepełnosprawnych
Parking rowerowy: 50 miejsc, zlokalizowany pod tarasem głównym – wjazd bezpośrednio  

ze ścieżki rowerowej pod kładką

Opracowanie redakcyjne: Piotr Mołdrzyk, Marcin Baron, Marcin Strzelczyk
Plany budynku: Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.

Zdjęcia: Aleksander Kaczmarek

V Piętro
pomieszczenia biurowe. ●

IV Piętro
aula – wejście górne, ●
2 laboratoria komputerowe, ●
taras widokowy – letnia strefa rekreacji i wypoczynku. ●
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Gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora kierujemy do:
prof. dr. hab. inż. Henryka Brandenburga
prof. dr. hab. Wojciecha Czakona
prof. dr hab. Gabrieli Łukasik
prof. dr. hab. Jana Pyki
prof. dr. hab. Eugeniusza Sitka
prof. dr. hab. inż. Jacka Szołtyska
prof. dr hab. Haliny Zadory

Habilitacje nadane na Wydziale Ekonomii

Dr hab. Anna Skórska 
Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Dr hab. Barbara Danowska-Prokop 
Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpiecze-
nia brackie

Dr hab. Joanna Hawlena
na podstawie oceny dorobku naukowego

Dr hab. Maciej Stajniak 
Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji

Dr hab. Dorota Chudy-Hyski
Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski

Dr hab. Adam Drobniak 
Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym

Habilitacje nadane na Wydziale Zarządzania

Dr hab. inż. Krzysztof Leja 
Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem

Dr hab. Ewa Płaczek 
Modele rozwoju usługodawców logistycznych

Dr hab. Urszula Grzega
Pozom życia ludności w Polsce – determinanty i zróżnicowania

Dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz
na podstawie oceny dorobku naukowego

Dr hab. Przemysław Zbierowski
na podstawie oceny dorobku naukowego

W dniu obchodów Święta Uniwersytetu, 9 stycznia 2014 r., społeczność akademicka uroczyście uhono-
ruje osoby, które w ubiegłym roku uzyskały awans naukowy.

Uroczyste promocje naukowe
9 stycznia 2014
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Uroczystej promocji doktorskiej dostąpią:

Z Wydziału Ekonomii

Dr Mariusz Raczek
Strategiczna polityka rozwoju regionu na przykładzie województwa śląskiego
Promotor: prof. UE dr hab. Florian Kuźnik  

Dr Rafał Świtała 
Kreowanie celów ekonomicznych i politycznych Polski w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie 
relacji polsko-ukraińskich
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sporek 

Dr Jakub Halor
Konkurencyjność komunikacji tramwajowej na przykładzie aglomeracji górnośląskiej
Promotor: prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Dr Beata Dubiel 
Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka ekologicznego jako zadania gminy w świetle zapotrzebowania na ochro-
nę ubezpieczeniową
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Lorek 

Dr Paweł Lorek
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji decyzji gospodarczych w sektorze elektroenerge-
tycznym 
Promotor: prof. dr hab. inż. Celina Olszak  

Dr inż. Dariusz Grzesica
Wpływ kosztów procesów logistycznych na kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
Promotor: prof. UE dr hab. inż. Alina Lipińska-Słota  

Dr Tomasz Eisenbardt
Budowa systemów e-learningu na potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
Promotor: prof. UE dr hab. Ewa Ziemba  

Dr Ewa Michalik
Kształtowanie wizerunku regionu na przykładzie województwa śląskiego – uwarunkowania, efekty 
Promotor: prof. UE dr hab. Barbara Kos

Dr Katarzyna Bratnicka
Twórczość organizacyjna 
Promotor: prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka  

Dr Agata Stolecka-Makowska
Proces akulturacji a zachowania nabywcze konsumentów – uwarunkowania, prawidłowości 
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska  

Dr Joanna Kos-Łabędowicz
Internetowe źródła informacji w decyzjach nabywczych konsumentów 
Promotor: prof. dr hab. inż. Celina Olszak 

Dr Bożena Pogan
Rola przedstawicielstwa w sprawach celnych we współczesnych łańcuchach dostaw 
Promotor: prof. UE dr hab. Maria Michałowska  

Z Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Dr Aleksandra Ferens 
Założenia i metody budowy rachunku kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie branży energetycznej 
Promotor: prof. UE dr hab. Anna Kostur

Dr Monika Klimontowicz 
Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku 
Promotor: prof. UE dr hab. Janina Harasim
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Dr Dorota Adamek-Hyska
Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie rachunkowości 
jednostki samorządu terytorialnego
Promotor: prof. UE dr hab. Anna Kostur 

Dr Zbigniew Tetłak 
Efektywność wydatków publicznych na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Promotor: prof. UE dr hab. Artur Walasik 

Dr Ewa Wójcik 
Konkurencja między instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania oszczędności ludności w Polsce 
Promotor: prof. UE dr hab. Janina Harasim

Dr Wojciech Kupras-Czernicki 
Wpływ funduszy unijnych na absorpcję bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Promotor: prof. dr hab. Halina Zadora

Dr Łukasz Dwojak 
Strategia wielokanałowej dystrybucji w budowie przewagi konkurencyjnej banku
Promotor: prof. UE dr hab. Janina Harasim

Z Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dr Artur Strzelecki 
Strategia promocji organizacji z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych
Promotor: prof. dr hab. Henryk Sroka

Dr Agnieszka Chęcińska-Zaucha 
Marketing relacji na rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Józefa Kramer

Dr Bogumiła Krzeszowska
Wielokryterialne harmonogramowanie portfela jednorodnych projektów
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Z Wydziału Zarządzania

Dr Miłosz Stanisławski
Wpływ pomocy publicznej państwa na realizację procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
oraz sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw wydobywczych w latach 2003-2010
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kamiński 

Dr Patrycja Klimas
Bliskość organizacyjna w sieci innowacji
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Czakon

Dr Wojciech Wojaczek 
Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans 
Promotor: prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch

Dr Regina Lenart 
Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Czakon

Dr Justyna Majewska 
Odporne metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego 
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

Dr Agnieszka Dziubińska 
Tworzenie strategii przedsiębiorstw międzynarodowych w warunkach rynków wyłaniających się 
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rokita
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Inwestowanie w aktywa  
rzeczowe i finansowe

Katarzyna Śmietana, Ilona Sznober

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał kierow-
nik Katedry Inwestycji i Nieruchomości prof. Krzysz-
tof Marcinek. W imieniu organizatorów powitał on 
zgromadzonych gości, w szczególności przybyłych 
z katedr jednoimiennych oraz przedstawicieli prak-
tyki gospodarczej. Uczestnicy konferencji wygłosili 
36 referatów zgrupowanych w 4 sesje. Zaprezento-
wali w nich wyniki prowadzonych badań. Sesje obej-
mowały następującą problematykę:

Innowacje na rynku nieruchomości – część po-1. 
święcona głównie prezentacji oraz ocenie inno-
wacyjnych rozwiązań na rynku nieruchomości 
oraz ich finansowej efektywności, w tym zarów-
no nowoczesnych nieruchomości zrównoważo-
nych, jak i nieruchomości zabytkowych.
Uwarunkowania działalności inwestycyjnej na 2. 
rynku nieruchomości – sesja poświęcona inwe-
storom funkcjonującym na rynku nieruchomości, 
a w szczególności uwarunkowaniom podejmo-
wanych przez nich decyzji.
Przedsiębiorstwo na rynku inwestycyjnym – 3. 
część poświęcona problematyce inwestowania 
na szczeblu przedsiębiorstw, obejmująca zróżni-
cowane zagadnienia, charakterystyczne dla naj-
większych spółek, w tym spółek z udziałem ka-

pitału zagranicznego, a także małych przedsię-
biorstw funkcjonujących na rynku kapitałowym.
Innowacje w inwestowaniu – sesja poświęcona 4. 
inwestycjom finansowym, zawierająca rozważa-
nia głównie natury metodycznej, między innymi 
wycenie instrumentów finansowych oraz ryzy-
ku inwestycyjnemu, w szczególności w decyzjach 
energetycznych.
W programie konferencji znalazła się także sesja 

międzynarodowa, w której wystąpiły osoby uczest-
niczące w zorganizowanym przez Wydział Finansów 
i Ubezpieczeń „International Week”, w tym goście 
z uniwersytetów w Splicie (Chorwacja), Comenius 
(Bratysława) oraz Hacettepe (Turcja).

Artykuły naukowe przygotowane przez uczest-
ników konferencji zostały opublikowane w księdze 
jubileuszowej pt. „Inwestycje i nieruchomości we 
współczesnej gospodarce” i kolejnym numerze serii 
„Studia Ekonomiczne” zatytułowanym „Inwestowa-
nie w aktywa rzeczowe i finansowe”. Obie pozycje, 
pod redakcją prof. Krzysztofa Marcinka, wydało Wy-
dawnictwo Uczelniane.

21-23 października 2013 r. w Ustroniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Inwestowanie w aktywa 
rzeczowe i finansowe” zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości. Konferencją tą uho-
norowano jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. Haliny Henzel. Celem spotkania była prezentacja 
dorobku naukowego, wymiana doświadczeń oraz upowszechnienie najnowszych kierunków badań do-
tyczących inwestowania na rynku inwestycyjnych dóbr rzeczowych, głównie nieruchomości oraz akty-
wów finansowych, a także integracja środowiska ekonomistów podejmujących badania z obszaru inwe-
stycji i nieruchomości.
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W uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia pra-
cy naukowej prof. Haliny Henzel uczestniczyli przed-
stawiciele władz Uniwersytetu: prorektor ds. nauki, 
badań i rozwoju kadry akademickiej prof. Janina 
Harasim i dziekan Wydziału Finansów i Ubezpie-
czeń prof. Andrzej Piosik. W uroczystości uczestni-
czyli też reprezentujący: Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uni-
wersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie i Politechnikę Częstochow-
ską. Podniosłą chwilę tej uroczystości stanowiło wy-
głoszenie laudacji oraz wręczenie księgi jubileuszo-
wej, stanowiącej dowód uznania środowiska nauki 
dla dokonań Jubilatki.

Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej
Profesor Haliny Henzel

Pani Profesor Halina Henzel w okresie 50 lat pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach stworzyła liczący 
się w Polsce ośrodek badań w dziedzinie ekonomiki inwestycji i nieruchomości. Jest znawcą tej problematyki o bogatym 
oraz cenionym dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

W Osobie Pani Profesor, Jej pracy i zaangażowaniu ucieleśniają się wszystkie największe zmiany naszej Alma Mater 
od Wyższej Szkoły Ekonomicznej, poprzez Akademię Ekonomiczną po dzisiejszy Uniwersytet. Życie zawodowe od po-
czątku swojej kariery związała z obecnym Uniwersytetem Ekonomicznym, zdobywając kolejne stopnie oraz tytuł nauko-
wy i obejmując odpowiedzialne stanowiska. W 1971 roku obroniła rozprawę doktorską, w 1981 przystąpiła do kolokwium 
habilitacyjnego, a tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymała w 1992 roku. Pracując w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach Profesor Halina Henzel zainicjowała liczne kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju oraz za granicą, gdzie 
odbywała staże, w tym w Rotterdamie, Wiedniu, Halle, Würzburgu i Stuttgarcie.

Mnogość dokonań w zakresie działalności naukowej Pani Profesor, związanych z realizacją licznych projektów, w tym 
badań teoriopoznawczych i empirycznych, zaznaczyła się w rozwoju polskiej myśli ekonomicznej z dziedziny ekonomiki 
inwestycji i nieruchomości. Pani Profesor z zespołem współpracowników sfinalizowała kilkadziesiąt prac badawczych. Na 
szczególną uwagę wśród projektów badawczych zasługuje zrealizowany w latach 2004-2005, wspólnie z Instytutem Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu, projekt pt. Rozwój i wspieranie małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Austrii i w Polsce. Analiza porównawcza.

Rzetelność badawcza, specjalistyczna wiedza i doświadczenie Profesor Haliny Henzel sprawiały, że wielokrotnie za-
praszana była do udziału w zespołach eksperckich pracujących na rzecz praktyki gospodarczej. Zrealizowane projekty do-
tyczyły złożonych zagadnień, w tym działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, projektów infrastrukturalnych, z uwzględ-
nieniem ich finansowej oraz ekonomicznej oceny. W latach 90. przedmiotem ekspertyz były zagadnienia związane z prze-
kształceniami własnościowymi polskiej gospodarki oraz wyceną prywatyzowanych przedsiębiorstw. Efektem działalności 
badawczej oraz eksperckiej jest bogaty dorobek publikacyjny obejmujący kilkadziesiąt pozycji, których Pani Profesor Hali-
na Henzel była autorem, współautorem lub redaktorem naukowym. Wyrazem wielkiego autorytetu, jakim od lat cieszy się 
w środowisku naukowym, jest powierzanie Jej przez krajowe wydawnictwa, jak i rady wydziałów uczelni opracowania re-
cenzji: opinii w przewodach o tytuł i stanowisko profesora, recenzji rozpraw habilitacyjnych oraz rozpraw doktorskich. Do-
robek ten tworzą również liczne opinie dotyczące prac młodych adeptów nauki, przygotowujących się do otwarcia prze-
wodu doktorskiego. Wielką zasługą Profesor Haliny Henzel jest także promowanie młodej kadry i tym samym stworzenie 
ośrodka naukowego w dziedzinie inwestycji i nieruchomości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pod opieką 
naukową Profesor Haliny Henzel napisano i obroniono 6 rozpraw doktorskich.

Profesor Halina Henzel na przestrzeni wielu lat umiejętnie łączyła systematyczną działalność naukową z działalnością 
organizacyjną na terenie Uczelni, jak i poza nią. Szczególnego podkreślenia wymaga pełnienie przez 25 lat kluczowych 
funkcji w Uniwersytecie. Działalność Pani Profesor wykonywana z odpowiedzialnością, rzetelnością i zaangażowaniem 
doprowadziła m.in. do rozwoju instytucjonalnego Uczelni, rozwoju organizacji badań naukowych oraz rozwoju działal-
ności wydawniczej. Pełniąc funkcję prorektora ds. nauki uczestniczyła m.in. w kreowaniu wizji Uczelni i w konsekwencji 
stworzeniu Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. Z inicjatywy Profesor Haliny Henzel i przy Jej istotnym wkładzie osobistym 
w 2004 roku uruchomiono nową specjalność dydaktyczną Gospodarowanie nieruchomościami. W tym samym roku wyod-
rębniono w strukturze kierowanej przez nią Katedry zespół, a następnie Zakład, który skupiał wokół Pani Profesor uczniów 
o zainteresowaniach w obszarze ekonomiki nieruchomości.

Za ogromne zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju Uczelni i Katedry, opiekę przychylnego wszystkim pracowni-
kom nauczyciela, wsparcie, cenne rady, tworzenie warunków twórczej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi za-
wodowemu i osobowemu, wyrażając najwyższe uznanie, podziękowania kierują Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieru-
chomości.

Z laudacji wygłoszonej przez prof. Krzysztofa Marcinka
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Badania miejskie i regionalne.
Doświadczenia i perspektywy
19 i 20 listopada 2013 r. odbyła się XVI Konferencja Ustrońska organizowana przez Katedrę Badań Strate-
gicznych i Regionalnych wraz z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisją Studiów 
nad Przyszłością Górnego Śląska oddziału PAN w Katowicach oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębior-
czości. Wydarzenie to stanowiło okazję do uczczenia 70. urodzin prof. Andrzeja Klasika.

Marcin Baron

W uroczystych obchodach jubileuszu udział wzię-
ły prorektor ds. nauki, badań i rozwoju kadry aka-
demickiej prof. Janina Harasim i dziekan Wydzia-
łu Ekonomii prof. Barbara Kos. Jubilatowi towarzy-
szyli także przyjaciele i współpracownicy z licznych 
ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się ba-
daniami regionalnymi. Spotkanie to było okazją do 
wręczenia księgi jubileuszowej zatytułowanej „Bada-
nia miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspek-
tywy”, która została wydana pod redakcją naukową 
prof. Floriana Kuźnika przez Komitet Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju PAN przy współudziale 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Tradycją Konferencji Ustrońskich stało się już 
to, że składają się na nie sesje panelowe, podczas 
których moderatorzy podnoszą w dyskusji z pane-
listami najważniejsze obserwacje i wnioski zawar-
te w nadesłanych artykułach. Również i tym razem 
przyjęto tę formułę.

Tegoroczną konferencję podzielono na 3 panele 
dyskusyjne. Pierwszy z nich, zorganizowany pod ha-
słem „Polityka miejska i regionalna – granice w ry-
walizacji, dojrzewanie do współdziałania”, poprowa-
dził prof. Florian Kuźnik, który do dyskusji zapro-
sił prof. Aleksandrę Jewtuchowicz (Uniwersytet Łódz-
ki), prof. Krystiana Heffnera, prof. Stanisława Ko-

renika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), 
prof. Tadeusza Markowskiego (Uniwersytet Łódz-
ki) oraz prof. Jacka Szlachtę (Szkoła Główna Han-
dlowa). W panelu drugim, zatytułowanym „Rozwój 
miast i regionów – wiedza i kreatywność”, wystąpi-
li profesorowie: Irena Pietrzyk (Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie), Paweł Churski (Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bolesław Domań-
ski (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof Malik (Po-
litechnika Opolska), Andrzej Miszczuk (Uniwersy-
tet Marii Curie Skłodowskiej) i Aleksander Noworól 
(Uniwersytet Jagielloński). Rolę moderatora pełnił 
prof. Krystian Heffner. Natomiast pod kierunkiem 
dr. Bogumiła Szczupaka zorganizowano panel trze-
ci o tytule „Realia polskich miast i regionów – suk-
cesy i porażki”. Na ten temat debatę podjęli dr Ju-
styna Danielewicz (Uniwersytet Łódzki), dr Adam 
Drobniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach), dr Zbigniew Przygodzki (Uniwersytet Łódz-
ki), dr Andrzej Raszkowski (Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu) oraz dr Mariusz Sokołowicz 
(Uniwersytet Łódzki).
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Z okazji jubileuszu 70. urodzin
Profesora Andrzeja Klasika

Profesor Andrzej Klasik należy do grona czołowych polskich regionalistów. Można go także z pewnością nazwać twórcą 
śląskiej szkoły badań regionalnych i miejskich. Od początku swojej kariery naukowej, tj. od przełomu lat 60. i 70. XX w., 
Profesor podejmował zagadnienia badawcze w duchu poszukiwania rozwiązań niestandardowych, z właściwą sobie kre-
atywnością. Wolny od koniunkturalizmu politycznego z dużym zaangażowaniem podejmował się badań empirycznych 
wykorzystując do tego celu najnowsze osiągnięcia metodologiczne.

Rzetelna wiedza o regionie: o jego gospodarce, społeczeństwie, dziedzictwie kulturowym była podstawą myślenia 
o polityce rozwoju i zarządzaniu rozwojem. Holistyczne myślenie o regionie prowadziło Go do rozważań na temat inte-
gralności rozwoju, integracji działań, planowania integralnego.

Metodologia planowania i zarządzania strategicznego, którą Profesor Andrzej Klasik wprowadził do badań regional-
nych swojego zespołu już w połowie lat 80. XX w., pozwoliła Mu po nowemu spojrzeć na metodologie polityki regional-
nej i planowania regionalnego. W drugiej połowie lat 80. XX w. zostały opracowane pod kierunkiem naukowym Profesora 
pierwsze w Polsce scenariusze – dla województwa katowickiego, w ramach prac nad ówczesnym planem przestrzennym 
województwa, oraz dla polskiego sektora energetycznego Z czasem pozwoliło to budować różne koncepcje zarządzania 
strategicznego na poziomie regionalnym i miejskim.

Lata 90. XX w. – początku wielkiej transformacji gospodarczej i ustrojowej w Polsce – ukierunkowały aktywność na-
ukowo-badawczą i ekspercką Profesora Andrzeja Klasika na dwie kwestie: na studia strategiczne dla samorządów i admi-
nistracji państwowej oraz na programowanie restrukturyzacji gospodarki regionalnej, w tym przemysłu w regionie. Tutaj 
szczególnie istotny okazał się, zawsze bliski Profesorowi, region Górnego Śląska. Problemy gospodarcze, a także społecz-
ne, środowiskowe i przestrzenne tego skomplikowanego regionu pozwalały ze szczególną wyrazistością widzieć najważ-
niejsze, strategiczne wyzwania rozwojowe polskich regionów. To z kolei pozwalało formułować rozwiązania dotyczące 
strategii regionalnych i lokalnych, współpracy samorządowej, reformy regionalnej czy zarządzania aglomeracyjnego/me-
tropolitalnego.

Ostatni, ciągle otwarty okres aktywności naukowo-badawczej i eksperckiej Profesora Andrzeja Klasika koncentruje się 
na gospodarce kreatywnej i regionalnych studiach foresightowych. Myślenie o rozwoju regionu, przede wszystkim takiego 
„doświadczonego” regionu jak Górny Śląsk, regionu po wielkim, strukturalnym wstrząsie siłą rzeczy prowadziło Profesora 
do szukania innych, nowych czynników rozwoju i nowej ścieżki rozwojowej. Idea kreatywności i rozwoju kreatywnego 
regionu pozwala wyjść z zaczarowanego kręgu nostalgicznych powrotów do przeszłości. Podobnie jest ze studiami foresi-
ghtowymi. W polityce regionalnej mogą być formą kreatywnego myślenia koncepcyjnego na rzecz przygotowania zmiany 
strategicznej, a następnie zarządzania zmianą strategiczną w regionie.

Aktywność naukowo-badawcza i ekspercka Profesora Andrzeja Klasika, akcentująca zaangażowanie w życie swoje-
go regionu, spowodowała, że na przełomie lat 80. i 90. XX w. włączył się On aktywnie w regionalny ruch społeczny na 
Górnym Śląsku. Profesor był obecny przy zawiązywaniu się wielu inicjatyw dotyczących samorządności mieszkańców, 
przedsiębiorczości lokalnej, edukacji regionalnej czy ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie. W tym co związane 
jest z przeszłością i teraźniejszością Górnego Śląska zawsze potrafi dostrzec kapitał, na podstawie którego można budować 
przyszłość. Trzeba tylko umieć myśleć strategicznie – mieć wizję przyszłości, zamiast problemów stawiać sobie wyzwania, 
koncentrować się na wyznaczonych priorytetach i celach, generować innowacyjne projekty. O rzeczach i prostych, i zło-
żonych Profesor Andrzej Klasik zawsze potrafi mówić zrozumiałym językiem naukowym.

Z wstępu prof. Floriana Kuźnika do księgi jubileuszowej:  
Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy,  

Studia KPZK PAN, Tom CLIII, Warszawa 2013

Jak zawsze ma to miejsce podczas ustrońskich 
spotkań, sporo czasu poświęcono na dyskusje plenar-
ne oraz rozmowy kuluarowe. W tym roku w szcze-
gólny sposób ogniskowały się one na zagadnieniach 
europejskiej i krajowej polityki miejskiej oraz eu-
ropejskiej polityki spójności. Obecnie zapada wiele 
rozstrzygnięć politycznych w tych kwestiach. Są one 
związane z przygotowywaniem się Unii Europej-
skiej do wejścia w okres budżetowy lat 2014-2020. 
Środowisko regionalistów polskich od dawna aktyw-
nie uczestniczy, jako poszczególne ośrodki, a także 
wspólnie za pośrednictwem Komitetu Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju PAN, w programowaniu 
polityki regionalnej. Obecność na konferencji prak-
tyków – przedstawicieli samorządu terytorialnego – 
jeszcze bardziej sprzyjała ożywionym debatom.
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10 października 2013 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się wykład ambasadora 
Szwecji Staffana Herrströma zorganizowany pod auspicjami rektora i Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykład poświęcony był szwedzkiej idei państwa dobroby-
tu, a także kolejnym etapom transformacji gospodarki i zmian w polityce gospodarczej Szwecji.

O losach szwedzkiej idei 
państwa dobrobytu

Agnieszka Put

Ambasadora powitał prorektor ds. edukacji i współ-
pracy z zagranicą prorektor prof. Wojciech Dyduch, 
spotkanie moderował natomiast dr Marcin Baron, 
rzecznik prasowy Uczelni. Wykład dyplomaty cie-
szył się dużym zainteresowaniem społeczności aka-
demickiej. Podczas spotkania padały liczne pytania 
dotyczące między innymi systemu edukacji w Szwe-
cji, sytuacji absolwentów uczelni wyższych na rynku 
pracy czy podniesienia wieku emerytalnego.

W swoim wystąpieniu Staffan Herrström pod-
kreślił, że należy do pokolenia, które wyrosło ze szwedz-
kiego państwa dobrobytu. Jeszcze przed II wojną świa-
tową miał styczność z biedą i powszechnym bra-
kiem bezpieczeństwa. Tę sytuację zmieniły przede 
wszystkim: wzrost gospodarczy oraz reformy spo-
łeczne, których długoterminowe korzyści są nadal 
widoczne. Część z nich była znacząca dla uzyska-
nia kontroli nad wysokością deficytu budżetowe-
go – np. zaostrzenie prawa budżetowego. Inne zaś 
znacząco przyczyniły się do wspierania wzrostu go-
spodarczego przez otwarcie regulowanych sektorów 
gospodarki na większą konkurencję. Wpłynęły one 
także na zwiększenie motywacji do pracy zarobko-

wej i zmniejszenie nadużyć w zakresie korzystania 
ze świadczeń społecznych.

Staffan Herrström podkreślał, że aby państwo 
dobrobytu, jakim jest Szwecja, dobrze funkcjonowa-
ło, należy mieć na uwadze kwestie pozyskania środ-
ków na świadczenia, które oferuje. Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni muszą być aktywni na rynku pra-
cy, a także płacić podatki, aby zapewnić stabilność 
świadczeń przyznawanych przez państwo. Ambasa-
dor wymienił również mechanizmy, które wpływa-
ją na wzrost gospodarczy: przedsiębiorczość, wolny 
handel, akceptację dla zmian strukturalnych. Dodał 
także, że istotna jest tutaj otwartość na zmiany eko-
nomiczne, ich akceptacja, a także zyskanie poparcia 
społeczeństwa.

Gospodarka szwedzka została zreformowana 
przede wszystkim dzięki zwiększeniu motywacji do 
pracy, również poprzez zmianę sytemu podatkowego 
w 1991, a następnie w 2006 r. Choć podatki w Szwe-
cji są wciąż wysokie, istnieje szeroka akceptacja spo-
łeczeństwa ze względu na fakt, iż większość osób jest 
z jednej strony płatnikami, z drugiej jednak benefi-
cjentami świadczeń systemu opieki. Istotne znacze-
nie miały również reformy systemu emerytalnego 
i budowa systemu ubezpieczeń społecznych. Nie bez 
znaczenia pozostają także: zaostrzenie konkurencji 
i zwiększenie roli podmiotów prywatnych zarówno 
organizacji pozarządowych, jak i firm w świadczeniu 
usług w całym sektorze usług socjalnych. Ambasa-
dor wspominał przy tym również, że istotne znacze-
nie miała aktywizacja kobiet na rynku pracy, a tak-
że zmiany w zakresie sprawowania opieki nad dzieć-
mi i osobami starszymi. To z kolei wpłynęło na uła-
twienie godzenia obowiązków rodzinnych i zawodo-
wych, a tym samym przełożyło się na sytuację eko-
nomiczną.

Wśród kluczowych elementów szwedzkiego mo-
delu gospodarki ambasador wyróżnił przede wszyst-
kim indywidualizację obywatela. Każdy obywatel 
powinien być traktowany indywidualnie, począwszy 
od jego praw, przez ubezpieczenie, zasiłki społecz-
ne, edukację i w końcu rynek pracy, który stara się 
wykorzystywać umiejętności obywateli i ich aktywi-
zować. Wśród wyzwań dla Szwecji, podobnie jak dla 
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wszystkich europejskich państw, ambasador wyróż-
nił fakt starzejącego się społeczeństwa, czego konse-
kwencją jest podniesienie wieku emerytalnego. Swój 
wykład spuentował jednak pozytywnie: „Parental le-
ave for fathers (weź urlop, ojcze). I can just agree”.

Staffen Herrström sprawuje funkcję ambasado-
ra Szwecji w Warszawie od 2011 r. Wcześniej pełnił 
tę rolę w Tanzanii i Wietnamie. W latach 2004-2005 
był Dyrektorem Departamentu Polityki i Metodo-
logii odpowiedzialnym za koordynację wielostron-
ną i jednocześnie Zastępcą Dyrektora Generalnego 
Agencji ds. Międzynarodowej Współpracy Rozwojo-
wej, SIDA. Dyplomata piastował również stanowi-
ska m.in. Dyrektora Departamentu Europy i Za-
stępcy Dyrektora Generalnego szwedzkiej SIDA 
i Doradcy politycznego Wicepremiera Oli Ullstena. 
Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie w Uppsa-
li w zakresie rusycystyki, europeistyki wschodniej 
i nauk politycznych.

Sprawując funkcję ambasadora Szwecji w Pol-
sce Staffan Herrström, jak sam podkreślił w liście 
powitalnym, zobaczył „nowoczesną Polskę, która, 
pełna energii i wiary w siebie, przyjmuje na siebie 
nową rolę w nowej Europie. Ten podzielony konty-
nent, na którym dorastałem, to już przeszłość. Wie-
le z tego, co przyczyniło się do przemian ma swoje 
korzenie w Polsce […]. Szwecja i Polska to sąsiedzi. 
Wspólnie działamy w coraz bardziej dynamicznym 

regionie Morza Bałtyckiego. Blisko współpracujemy 
w ramach Unii Europejskiej. Historyczne powiąza-
nia między nami sięgają kilkuset lat wstecz, jednak 
jeszcze ważniejsze jest to, co tu i teraz oraz to, co 
wspólnie budujemy z myślą o przyszłości”1.

1 http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/O-nas/ 
Personel-Ambasady/List-powitalny-Ambasadora-Szwecji/

Aleksandra Szunke, Witold Gradoń

Wykład otwarty  
prof. Dariusza Rosatiego

Swoje wystąpienie prof. D. Ro-
sati podzielił na trzy części. Na po-
czątku wskazał przyczyny proble-
mów krajów strefy euro oraz ich 
skutki dla sektora bankowego i sfe-
ry realnej gospodarki. Zdefiniował 
także trylemat współzależności 
krajów Eurolandu, pomiędzy su-
werennością narodową, integracją 
a stabilnością ekonomiczną. Dru-
ga część wykładu traktowała o pro-
jektach nowych regulacji unijnych 

w kierunku pogłębionej integracji 
i ograniczania ryzyka niestabilno-
ści. Profesor zwrócił również uwagę 
na istniejące niedoskonałości stre-
fy euro, które zostały ujawnione 
w okresie kryzysu zadłużeniowe-
go i które sprzyjały narastaniu nie-
stabilności, a także obszary, które 
muszą ulec przekształceniom, by 
zapobiec ponownym perturbacjom 
w przyszłości. Wskazał, iż należy 
stworzyć tzw. Nową Unię, odporną 

13 listopada 2013 r. na zaproszenie Katedry Bankowości i Rynków Finan-
sowych profesor Dariusz K. Rosati, znany ekonomista i polityk, były mini-
ster spraw zagranicznych oraz członek Rady Polityki Pieniężnej, wygłosił 
wykład otwarty pt. „Kryzys w strefie euro i wnioski dla Polski”.
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na zjawiska kryzysowe. W ostat-
niej części wykładu gość dokonał 
oszacowania kosztów i korzyści 
państwa przystępującego do strefy 
euro, ze wskazaniem na przewagę 
pozytywnych skutków dla gospo-
darki. W tym kontekście zwrócona 
została uwaga na najważniejsze 
wyzwania przed jakimi stanie Pol-
ska przed podjęciem ostatecznych 
starań o przystąpienie do strefy 
euro, którymi – zdaniem profeso-
ra – będzie konieczność noweliza-
cji Konstytucji RP oraz uzyskanie 
akceptacji społeczeństwa dla ta-
kiego działania. Okres ten został 
porównany do 2004 r., kiedy tak-
że pojawiło się wiele wątpliwości 
w związku z przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej. Na zakoń-
czenie wykładu, który cieszył się 

bardzo dużym zainteresowaniem 
społeczności akademickiej, zarów-
no studentów, jak i pracowników 
Uniwersytetu, jego uczestnicy mie-

li możliwość zadawania pytań, któ-
re stały się przyczynkiem ożywio-
nej dyskusji.

Na mocy porozumienia Uczelnia rozszerzy swój 
program dydaktyczny o zajęcia z wykorzystaniem 
najnowszej technologii i oprogramowania IBM w za-
kresie Big Data i analityki biznesowej. Dodatkowo 
studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Uczelni 
będą mogli uczestniczyć w programie wirtualnych 
praktyk w chmurze. IBM udostępni Uczelni oprogra-
mowanie i materiały dydaktyczne, które ta będzie 
mogła wykorzystywać do celów edukacyjnych i na-
ukowych.

„W efekcie współpracy naszej Uczelni z firmą 
IBM studenci i naukowcy zdobędą umiejętności po-
zwalające lepiej sprostać obecnym i przyszłym wy-
maganiom rynku. Jesteśmy przekonani, że przyczy-
ni się to również do wzrostu atrakcyjności Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach i przyciągnie 
tu nowych, zdolnych studentów oraz wspierać bę-
dzie rozwój pracowników naukowych” – komentu-
je fakt podpisania umowy rektor, prof. Leszek Ża-
biński. Jego entuzjazm podziela prezydent Katowic, 
Piotr Uszok: „Bardzo się cieszę, że w Katowicach 
inwestują nie tylko firmy tworzące atrakcyjne, do-
brze płatne miejsca pracy, ale również nawiązujące 
współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi. Zacie-
śnianie współpracy pomiędzy biznesem a uczelnia-
mi jest zgodne z obserwowanymi światowymi tren-
dami. Jest to szansa zarówno dla pracowników na-
ukowych, jak i studentów na zapoznanie się ze śro-
dowiskiem najnowocześniejszych technologii infor-
matycznych, które tworzy IBM”.

Realizacja umowy będzie stanowiła ważny ele-
ment organizowania w Katowicach nowego Cen-
trum Dostarczania Usług IBM, które rozpoczęło 
swoją działalność w sierpniu tego roku. To jeden ze 
strategicznych ośrodków IBM świadczących szeroki 
zakres usług IT, m.in. zarządzania systemami ope-

Umowa o współpracy z  IBM

Marcin Baron2 października 2013 r. IBM Polska i Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach podpisali umowę dotyczącą współpra-
cy w ramach Inicjatywy Akademickiej IBM.
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racyjnymi serwerów, ochrony i bezpieczeństwa sys-
temów, usług dla klientów końcowych, w tym utrzy-
mania i monitorowania sprzętu IT oraz systemów 
oprogramowania. Przedstawiciele koncernu widzą 
obopólną korzyść ze współpracy na arenie lokalnej. 
„IBM pragnie mieć coraz większy wkład w edukację 
katowickich studentów. Zależy nam na tym, aby na 
studiach uczyli się umiejętności potrzebnych w życiu 
zawodowym oraz aby mogli z łatwością znaleźć sa-
tysfakcjonującą ich pracę” – mówi Stef Stangret, Dy-
rektor IBM Global Services Delivery Centre w Pol-
sce, który jednocześnie dodaje: „Wysokie kwalifika-
cje kadry na Śląsku były jednym z powodów, dla któ-
rych podjęliśmy decyzję o uruchomieniu w tym mie-
ście nowego Centrum Dostarczania Usług”.

Podpisanie umowy było także okazją do pod-
kreślania roli naszej Uczelni w strategicznych pro-
cesach rozwojowych Katowic. W przekazie dla me-
diów padły m.in. słowa prezydenta Piotra Uszoka: 
„Chciałbym podkreślić, iż Uniwersytet Ekonomicz-

ny wykazuje się nieocenioną aktywnością i pomocą 
podczas naszych starań o nowych inwestorów – rów-
nież w przypadku inwestycji IBM uzyskaliśmy bar-
dzo duże wsparcie ze strony władz Uczelni. Nie mam 
wątpliwości, że współpraca pomiędzy IBM a Uni-
wersytetem Ekonomicznym będzie sprawnie prze-
biegać i przyniesie korzyści zarówno firmie, Uczelni, 
jak i miastu”.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształ-
ci na wielu kierunkach związanych z zarządzaniem 
i nowymi technologiami. Współpraca z IBM i nowe 
perspektywy związane z obecnością firmy w Katowi-
cach są szczególnie ważne dla studentów i absolwen-
tów Wydziału Informatyki i Komunikacji, ale też in-
nych wydziałów Uczelni. Absolwenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach są dobrze przygoto-
wani do pracy w międzynarodowych korporacjach. 
W naszej Uczelni kładzie się duży nacisk na lekto-
raty językowe i możliwości uczestniczenia w progra-
mach praktyk i stypendiów międzynarodowych.

Pierwszy International Week  
na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

W wykładach i seminariach prowadzonych przez 
nauczycieli z Belgii, Chorwacji, Holandii, Turcji, Sło-
wacji i Węgier uczestniczyło ponad 200 polskich i za-
granicznych studentów reprezentujących wszystkie 
wydziały oraz studiujących w naszej Uczelni w ra-
mach umów międzynarodowych.

Wydarzenie otrzymało współfinansowanie ze 
środków programu Erasmus, a udział zagranicz-
nych wykładowców umożliwiła rozbudowana sieć 
umów i kontaktów z uczelniami i przedsiębiorstwa-
mi zagranicznymi. Zróżnicowana oferta przedmio-
towa wzbudziła zainteresowanie zarówno u osób 
rozpoczynających swoją przygodę z finansami i in-
westycjami (przedmioty takie jak English for Fi-
nance czy Corporate Finance), jak i wśród specjali-
stów: Case Based Reasoning for Financial Decision 
Making Problems.

Dr Jean-Pierre Paelinck z Belgii, dyrektor Immo-
ganda N.V., w trakcie zajęć w ramach Capital Mar-
kets przedstawił m.in. współczesne aspekty mię-
dzynarodowej bankowości oraz inwestycji, a także 
przestępstw finansowych. Celem wykładu było po-

prawienie kompetencji studentów w zakresie finan-
sowej oceny inwestycji. Case Based Reasoning for 
Financial Decision Making Problems, prowadzony 
przez prof. Suata Kasapa z University of Turkish 
Aeronautical Association w Ankarze, to kolejny wy-
kład w ramach International Week. Podczas zajęć 
studenci mogli dowiedzieć się, jak na poziomie teo-
retycznym oraz praktycznym budować modele po-
dejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach fi-
nansowych opierając się na sztucznej inteligencji 
oraz badaniach operacyjnych. Corporate Finance 
prowadzony przez prof. Lubomirę Gertler z Uni-
versity of Economics in Bratislava także wzbudził 
duże zainteresowanie wśród studentów. Przedmiot 
przybliżył m.in. zagadnienia związane z planowa-
niem finansowym, zrównoważoną stopą wzrostu 
w przedsiębiorstwie oraz zastosowaniem modelu 
wyceny aktywów kapitałowych w analize finanso-
wej z wykorzystaniem narzędzi IT.

Przedmiotem, który cieszył się tak dużym zain-
teresowaniem, że niemal przerosło ono oczekiwania 
organizatorów okazał się English for Finance, pro-

21-25 października 2013 r. pod nazwą „New Frontiers in Finance and Investments” odbył się pierwszy Inter-
national Week na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Wydarzenie to było efektem współpracy Katedry Inwe-
stycji i Nieruchomości oraz Katedry Finansów wspomaganych przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Stu-
dentów i Dziekanat WFiU.

Monika Foltyn-Zarychta
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wadzony przez dr Katalinę Varga Kiss z Széchenyi 
István University w Győr. Zajęcia wprowadzały ter-
minologię specjalistyczną związaną z zagadnienia-
mi finansowymi i inwestycjami, w tym także kry-
zysem strefy euro i jego konsekwencjami dla UE, 
a także poprawiały umiejętności pisania oraz mó-
wienia w powyższym zakresie tematycznym. Zajęcia 
okazały się doskonałym punktem wyjścia dla stu-
diowania zagadnień finansowych w języku obcym.

Prof. Marijana Ćurak z University of Split zain-
teresowała studentów wykładem Frauds and Ma-
nagement of Fraud Risk in Banking and Insurance. 
Celem było przedstawienie ogólnego zarysu proble-
mu zarządzania ryzykiem oszustw w bankach oraz 
instytucjach ubezpieczeniowych. Omówione zosta-
ły tu m.in. zagadnienia dotyczące wewnętrznych 
i zewnętrznych typów oszustw, a także przestęp-
stwa prania pieniędzy wsparte studiami przypad-
ków. Introduction to Financial Investments: a Case 
of Facebook IPO, prowadzony wspólnie przez Svena 
D’Hondta z University College Ghent oraz dr Moni-
kę Foltyn-Zarychta z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, to przykład zastosowania wiedzy 
teoretycznej w praktyce. Przedmiot wprowadzał stu-
dentów w zagadnienia teoretyczne związane z in-
westycjami na rynku finansowym, w tym z mode-
lami wyceny akcji, które następnie rozszerzone zo-
stały o studium przypadku dotyczące pierwszej pu-
blicznej emisji akcji spółki Facebook.

Jan G. van Bakel, MSc, MBA, z Hanze Universi-
ty of Applied Sciences w Groningen, zaprezentował 
wykład pt. Organisational Aspects of Risk Mana-
gement, wprowadzający studentów w zagadnienia 
związane z zarządzaniem ryzykiem, w szczególno-
ści typami ryzyka, strategiami zarządzania ryzy-
kiem oraz jego aspektami organizacyjnymi. Nato-
miast wykład Public finances for non-profit sector, 
prowadzony przez dr Danielę Majerčákovą z Co-
menius University w Bratysławie, dotyczył specy-
fiki organizacji non-profit w Europie, w szczegól-
ności zagadnień finansowania oraz wolontariatu, 
które zaprezentowane zostały zarówno od strony 
teoretycznej, jak i z wykorzystaniem studiów przy-
padku.

International Week New Frontiers in Finance 
and Investments rozpoczął się uroczystym otwar-
ciem, podczas którego gości oraz studentów powi-
tali przedstawiciele władz gospodarzy: prorektor 

naszego Uniwersytetu prof. Wojciech Dyduch oraz 
dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. 
Andrzej Piosik. W części oficjalnej zaproszeni goście 
zaprezentowali swoje macierzyste uczelnie. Wykład 
wprowadzający wygłosiła dr Monika Foltyn-Zarych-
ta, przybliżając zagadnienia związane z kluczowy-
mi problemami oceny efektywności inwestycji o cha-
rakterze międzygeneracyjnym. Zaraz po uroczysto-
ści otwarcia rozpoczęły się zajęcia w grupach.

Dniem wolnym od zajęć na Uczelni była śro-
da. Studenci pracowali w tym czasie samodzielnie 
nad zadanym materiałem, natomiast wykładowcy 
uczestniczyli w konferencji Inwestowanie w akty-
wa rzeczowe i finansowe, zorganizowanej w Ustro-
niu przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości. Go-
ście mieli możliwość wygłoszenia przygotowanych 
wcześniej referatów oraz udziału w dyskusji. Kon-
ferencja została połączona z obchodami jubileuszu 
50-lecia pracy naukowej prof. Haliny Henzel. Po 
obradach goście mogli zwiedzić centrum Wisły, 
z obowiązkową wizytą u „czekoladowego” Adama 
Małysza, a następnie Rezydencję Prezydenta RP 
w Wiśle.

Studenci uczestniczący w International Week 
mogli uzyskać 3 punkty ECTS. Napięty program za-
jęć oznaczał intensywny tydzień pracy dla wszyst-
kich, tak uczniów, jak i nauczycieli. Jednak był to 
jednocześnie czas miłych doświadczeń i wymiany 
wiedzy zarówno podczas wykładów, jak i spotkań 
towarzyskich. Program socjalny umożliwił gościom 
zwiedzanie Nikiszowca, Tyskich Browarów Ksią-
żęcych, a także Krakowa. Ponadto, uczestniczyli 
w spotkaniach z pracownikami naukowymi naszej 
Uczelni, co z pewnością zaowocuje nawiązaniem 
trwałych kontaktów międzynarodowych. Zarówno 
goście, jak i studenci uczestniczący w tym wydarze-
niu mieli okazję do pogłębienia swoich kompetencji 
w międzynarodowym środowisku. Liczymy, że po-
dobna impreza – planowana na październik 2014 – 
pod nazwą: New Frontiers in Finance and Accoun-
ting okaże się równie dużym sukcesem.
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Nowoczesność przemysłu i usług  
w warunkach kryzysu i nowych wyzwań

17-19 października 2013 r. w Ustroniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nowocze-
sność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań”, organizowana w ramach XXXV Śląskich 
Dni Organizacji. Konferencja jest przygotowywana corocznie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Śląski oraz Wydział Organizacji i Zarzą-
dzania Politechniki Śląskiej. Stanowi ona okazję dla spotkania i wymiany poglądów przedstawicieli różnych 
środowisk – ośrodków akademickich, przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, administracji państwowej.

Adam Janiszewski

Tegoroczna tematyka obrad była skoncentro-
wana wokół zagadnień związanych z kształtowa-
niem systemu innowacyjnego i przedsiębiorczości, 
których znaczenie wobec wyzwań wynikających 
z obecnego tempa i skali zmian gospodarczych suk-
cesywnie rośnie. Przedstawiane w trakcie konfe-
rencji koncepcje rozwojowe systematycznie wska-
zywały na znacznie efektów wdrażania innowacyj-
nych rozwiązań jako warunku przetrwania orga-
nizacji w obliczu rosnącego znaczenia globalnego 
wymiaru konkurencji. Należy przy tym podkreślić, 
iż poza akcentami kładzionymi na kwestie nowych 
technologii, równie często podkreślano konieczność 
transformowania się samych organizacji i poszu-
kiwania źródeł przewagi konkurencyjnej w sferze 
strategii, struktur czy relacji z otoczeniem umoż-
liwiających nieustanne tworzenie i wykorzystywa-
nie wiedzy w procesie innowacyjnym.

Wśród gości, którzy swoją obecnością zaszczyci-
li konferencję, należy wymienić m.in. prof. Leszka 
Kiełtykę z Politechniki Częstochowskiej, prezesa 
Zarządu Głównego TNOiK oraz prof. Józefa Bend-
kowskiego z Politechniki Śląskiej, członka Głównej 
Rady Naukowej TNOiK. Ponadto, godny podkreśle-
nia jest fakt, iż w konferencji wzięli udział przed-
stawiciele ośrodków akademickich z całej Polski, 
w tym z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki 
Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej i Politechniki 
Rzeszowskiej. Co więcej, obecna była liczna delega-
cja gości z Ukrainy, wśród których byli reprezen-
tanci Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Narodowego Uniwersytetu Zapo-
roskiego, Narodowego Uniwersytetu Służb Podat-
kowych Ukrainy w Irpieniu k. Kijowa oraz Narodo-
wego Uniwersytetu w Odessie.

Z uwagi na ścisłe powiązanie poruszanej te-
matyki z realiami życia gospodarczego, nie zabra-
kło również wybitnych praktyków gospodarczych 
w osobach Jarosława Zagórowskiego, prezesa za-
rządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Marka 
Niemczyka, prezesa zarządu Bomar SA, Grzego-

rza Pawłaszka, dyrektora Departamentu Strategii 
i Restrukturyzacji TAURON Wytwarzanie SA, Ta-
deusza Soroki, dyrektora Biura Projektów Strate-
gicznych w Kompanii Węglowej SA, Joanny Mild-
ner-Woś, głównego specjalisty ds. logistyki w Bom-
bardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z. o.o. 
Przedstawicielami samorządów lokalnych obec-
nymi na konferencji byli: Marian Błachut oraz dr 
Gabriel Tobor, burmistrzowie Czechowic-Dziedzic 
i Radzionkowa. Roli gospodarza podjął się prof. Jan 
Pyka, kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami 
w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz 
wieloletni członek władz TNOiK.

Podczas otwierającej konferencję sesji pierw-
szym prelegentem był prof. Czesław Zając, który 
przedstawił referat pt. „Grupy kapitałowe jako 
przykład form integracji przedsiębiorstw”. Wystą-
pienie to, uwypuklające aspekty procesów koncen-
tracji podmiotów gospodarczych, stanowiło przy-
czynek do dalszych rozważań nad możliwymi ścież-
kami rozwoju dużych organizmów gospodarczych. 
Następnym prelegentem był Grzegorz Pawłaszek, 
którego referat zatytułowany „Konsolidacja obsza-
ru wytwarzania energii w grupie TAURON” został 
przygotowany we współautorstwie ze Stanisławem 
Tokarskim, prezesem zarządu TAURON Wytwa-
rzanie SA. Zwieńczenie obrad pierwszej sesji wią-
zało się z omówieniem zastosowania strategicznej 
karty wyników jako narzędzia badawczego wyko-
rzystywanego dla potrzeb oceny konkurencyjności 
przedsiębiorstw energetycznych – referentem był 
Konrad Łaskawiec z Górnośląskiej Wyższej Szko-
ły Handlowej w Katowicach. Wystąpienia te dały 
asumpt dla podjęcia rozważań na temat skuteczno-
ści strategii i możliwości przełożenia zakładanych 
celów na rzeczywiście osiągane wyniki w warun-
kach lawinowo narastającej niepewności we współ-
czesnym świecie.

Sesję drugą otworzyło wystąpienie poruszają-
ce tematykę internacjonalizacji przedsiębiorstw, 
przygotowane przez prezesa Marka Niemczyka, 
który bardzo obszernie zarysował problematykę zwią-
zaną z szansami rozwoju przedsiębiorstw drogą 
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umiędzynarodowienia. W kolejnym wystąpieniu, 
autorstwa dr. Jerzego Michnika, zostało podjęte za-
gadnienie metod wspomagania decyzji o charakte-
rze strategicznym, nawiązujące do miękkich badań 
operacyjnych, które miałyby stanowić odpowiedź 
na ograniczenia wykorzystania tradycyjnych ilo-
ściowych metod badań operacyjnych do wspomaga-
nia unikalnych decyzji. Sesję zamykało wystąpie-
nie dr. Tadeusza Soroki na temat oceny efektywno-
ści zarządzania przedsiębiorstwem. Podkreślenie 
roli kompetencji i motywacji jako jej determinant 
nawiązuje do dyskusji nad cechami menedżerów 
przyszłości i kryteriów uzupełniających dla wno-
szonej wiedzy w procesie pracy, przyjmowanych na 
rzecz ich oceny.

Trzecia sesja została poświęcona zagadnieniom 
związanym z logistyką. Swoje referaty zaprezento-
wali Joanna Mildner-Woś – „Koncepcja logistycz-
na wyrobu”, dr Rafał Matwiejczuk – „Kompetencje 
logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, prof. 
Józef Bendkowski – „Logistyka jako alternatywna 
koncepcja strategiczna w zarządzaniu miastem”. 
Nowe wyzwania z jednej strony prowadzą do uwy-
datnienia znaczenia logistyki dla osiągania ocze-
kiwanych efektów działalności przedsiębiorstw, 
z drugiej przed logistyką stawiane są szersze zada-
nia, w tym związane z rozwojem miast.

Ostatnia sesja obejmowała cztery wystąpie-
nia. Koncentrowały się one na tematyce związa-
nej z sieciami, innowacjami i kapitałem intelektu-
alnym, zatem obszarami obecnie intensywnie roz-
wijanymi w literaturze polskiej i światowej. Prof. 
Paweł Kosiń zaprezentował propozycję narzędzia 
interpretacyjnego i analitycznego, które dedykuje 
się przedsiębiorstwom opierającym swój rozwój na 
więziach sieciowych. Agnieszka Dziubińska w swo-
im wystąpieniu nawiązała do innowacyjności mo-
deli biznesowych rozważanej w kontekście rynków 
wyłaniających się. Z kolei wystąpienie dr. Jacka 
Bendkowskiego dotykało problematyki związanej 
z rozwojem wspólnot działań, której znaczenie eks-
ponuje fakt poszukiwania przez przedsiębiorstwa 
działające w turbulentnym otoczeniu efektywnych 

narzędzi do tworzenia i transferowania wiedzy. 
Sesję zamykało wystąpienie gościa zagranicznego 
– dr doc. Olhy Sobko, która zaprezentowała referat 
pt. „Kapitał intelektualny przedsiębiorstw ukraiń-
skich: stan i perspektywa rozwoju”.

Dzień drugi obrad rozpoczął Prezes Jarosław 
Zagórowski omawiając perspektywy dla branży 
górniczej. Podkreślone zostało znaczenie dla osią-
gania oczekiwanych wyników ze strony właści-
wie skonstruowanego modelu biznesu. Natomiast 
na temat generowania wartości dodanej dla inte-
resariuszy przez spółkę górniczą wypowiedziała 
się dr inż. Anna Bluszcz. Dwa kolejne wystąpie-
nia, które domykały pierwszą sesję, dotyczyły in-
nowacji. Prof. Teresa Kraśnicka przedstawiła re-
ferat pt. „Innowacyjność zarządzania przedsiębior-
stwem – konceptualizacja, dylematy metodologicz-
ne i propozycje ich rozwiązania”, a dr Patrycja Kli-
mas „Wielowymiarowe ujęcie innowacyjności orga-
nizacyjnej”. Wystąpienia obejmowały prezentację 
wyników prowadzonych przez autorki badań oraz 
istotne uwagi związane z właściwym definiowa-
niem innowacji, przedstawiając w tym zakresie od-
mienne koncepcje.

Wśród prelegentów podczas drugiej sesji zna-
leźli się Adam Janiszewski, który kontynuował te-
matykę związaną z innowacjami prezentując te-
mat „Tworzenie wiedzy w regionalnych sieciach 
innowacji”, prof. Mykola Husiatynskyi „Zarządza-
nie projektami rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Analiza efektywności, trendy, perspektywy” oraz 
dr inż. Eryk Głodziński „Wykorzystanie controllin-
gu projektu w warunkach niepewności i ryzyka”. 
Ostatnie z wymienionych wystąpień, eksponujące 
rolę uwarunkowań działalności przedsiębiorstw, 
spełniało rolę spinającą dotychczasowe obrady po-
przez dokładne omówienie całego spektrum de-
terminant podejmowania decyzji w nowoczesnych 
przedsiębiorstwach.

W ostatnim dniu konferencji ponownie głos za-
brali goście z Ukrainy, w tym prof. Alla Cherep, 
Dziekan Wydziału Ekonomii na Narodowym Uni-
wersytecie Zaporoskim, oraz prof. Svitlana Ony-
shko. Ponadto, swoje referaty przedstawili dr inż. 
Dariusz Wyrwa „Inteligentne specjalizacje jako in-
strument rozwoju polskich regionów – szanse i za-
grożenia” oraz dr inż. Lilla Knop „Klastry sektorów 
kreatywnych w polityce innowacyjnej regionu”.

Wśród prelegentów znaleźli się również prof. 
Małgorzata Baron-Wiaterek („Umowy służące trans-
ferowi wiedzy”), prof. Radosław Wolniak z Poli-
techniki Śląskiej („Holenderski standard zaanga-
żowania w zakresie raportowania społecznej odpo-
wiedzialności biznesu”) oraz Pan Marian Błachut 
(„Rola strategii w rozwoju gminy”). Wystąpienie to 
stanowiło jeden z głównych akcentów rozważanych 
na Konferencji problemów nowych wyzwań w ad-
ministracji i usługach publicznych.

Tradycyjnie już obradom w każdej sesji towa-
rzyszyła ożywiona dyskusja. Przybyli goście doce-
nili przyjazną atmosferę i wydarzenia towarzy-
szące, w tym wizytę w Zameczku Prezydenckim 
w Wiśle.
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Sławomir Czech

Racjonalność,  
efektywność, etyka

W drugiej połowie września 2013 roku Zakład 
Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii 
pod kierownictwem prof. dr hab. Urszuli Zagó-
ry-Jonszty po raz IX zorganizował Ogólnopolską 
Konferencję Naukową z cyklu Dokonania Współ-
czesnej Myśli Ekonomicznej. Jako miejsce spotka-
nia wybrano już tradycyjnie Ustroń, którego wa-
lory krajobrazowe i turystyczne uczestnicy konfe-
rencji doceniają od wielu lat – beskidzka atmosfe-
ra w pięknych barwach polskiej złotej jesieni zna-
komicie służy wyciszeniu, akademickim dysputom 
oraz przyswajaniu wiedzy. Tegoroczna konferen-
cja została też uświetniona krótkim wypadem do 
pobliskiej Pszczyny i tamtejszego Muzeum Zam-
kowego – dawnej siedziby książąt pszczyńskich, 
która w doskonałym stanie przetrwała zawieruchę 
wojenną, a dzisiaj służy jako świadectwo złożonej 
historii lokalnych stosunków polsko-niemieckich.

Można powiedzieć, że hasło przewodnie tego-
rocznego spotkania – racjonalność, efektywność, 
etyka – dotyczyło tak naprawdę trzech słów-klu-
czy nauki ekonomii, które jednocześnie definiują 
jej przedmiot badań oraz wskazują na normatyw-
ny wymiar ekonomii jako nauki społecznej. Współ-
cześnie ma jednak miejsce zacięty spór o rozumie-
nie właśnie tych kategorii, a także o ich wzajemną 
komplementarność i spójność. Niedawny globalny 
kryzys finansowy na nowo otworzył przecież dys-
kusję o racjonalności działań aktorów gospodar-
czych, której istnienie należy do głównych założeń 
głównego nurtu ekonomii. Wydaje się tym samym, 
że postulaty, aby racjonalność działań jednostek 
ludzkich ujmować w znacznie szerszej perspek-
tywie zyskują dzisiaj coraz większe grono zwo-
lenników. Pytanie tylko jaka perspektywa będzie 
na tyle szeroka, by przezwyciężyć słabości modelu 

homo oeconomicus, a jednocześnie na tyle zwięzła 
i spójna, by pozostać użytecznym narzędziem po-
znawczo-analitycznym? Analogiczne kwestie do-
tyczą problemu efektywności. Efektywność dzia-
łań wielu podmiotów powiązanych z szeroko poję-
tym światem finansów okazała się w obliczu kry-
zysu nie tylko powierzchowna i krótkotrwała, lecz 
– co znacznie ważniejsze – przyczyniła się do wy-
buchu rzeczonego załamania koniunktury. Dalej, 
czy maksymalizacja efektywności funkcjonowania 
aktorów gry rynkowej (m.in. w postaci dążenia do 
maksymalizacji zysków czy przychodów) nie niesie 
ze sobą destruktywnych konsekwencji dla tkanki 
społecznej i swojego otoczenia instytucjonalnego? 
Choć na pozór mogłoby się wydawać, że jest to pro-
blem moralno-etyczny, a więc leżący już poza polem 
zainteresowania „czystej” ekonomii, to po bliższej 
analizie należy odrzucić takie stwierdzenie. Z jed-
nej strony można przytoczyć dawny pogląd Gunna-
ra Myrdala, iż w ekonomii nie można w ostatecz-
nym rozrachunku uciec od wartościowania, w tym 
także od nieekonomicznych konsekwencji pro-
cesów gospodarowania, a z drugiej można, a na-
wet należy podkreślić współzależność sfery ekono-
micznej od sfery społecznej. W obecnym świecie to 
przecież wartości i normy społeczne stają się waż-
nym komponentem rozwoju gospodarczego, a raz 
naruszoną spójność społeczną, zaufanie czy wiarę 
w sprawiedliwość dystrybucji dóbr i dochodów nie 
jest łatwo przywrócić do stanu wyjściowego.

O ważkości powyższych problemów mógł się 
przekonać każdy, kto obserwował przebieg konfe-
rencji – znamienici goście, niezwykle ciekawe re-
feraty i ożywione dyskusje dowiodły tego, że myśl 
przewodnia spotkania została dobrana niezwykle 
trafnie. Ponieważ wśród uczestników spotkania 
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byli historycy myśli ekonomicznej i historycy go-
spodarczy, a także współcześni praktycy i teore-
tycy nauki ekonomii, można było się spodziewać 
zaciętej wymiany poglądów, logicznych wywodów 
oraz przytaczania doświadczeń z przeszłości. Ocze-
kiwania te bez wątpienia zostały spełnione. Nie 
sposób przytoczyć tutaj wiodących tez wszystkich 
referatów, lecz nawet mały wycinek podnoszonych 
tematów i dyskutowanych zagadnień może poka-
zać o jak szerokim zakresie zagadnień debatowano 
i jakie z tego wyciągano wnioski.

Po uroczystym przywitaniu wszystkich przyby-
łych przez prof. Zagórę-Jonsztę, jako pierwsza głos 
zabrała prof. Danuta Miłaszewicz z Uniwersytetu 
Szczecińskiego zwracając uwagę na problem mie-
rzenia efektywności działalności sektora publicz-
nego. Choć możliwe jest ilościowe ujmowanie tych 
efektów (np. w odniesieniu do poziomu wydatków), 
to podejście jakościowe oparte na ocenie sposobu 
rządzenia wydaje się społecznie lepszą alternaty-
wą. Już sama jakość rządzenia jest zresztą warto-
ścią publiczną, która powinna być obiektem troski 
całego społeczeństwa. W pokrewnej tonacji rozwa-
żania prowadziła prof. Aleksandra Lityńska z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, analizując 
problem demokracji i sprawiedliwości społecznej 
w myśli Miltona Friedmana. Następnie prof. Tomasz 
Wanat z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu zastanawiał się nad kwestią oceny pracy me-
nedżerów – czy ta powinna następować z pozycji 
etyki czy może efektywności? Najlepiej oczywiście 
brać pod uwagę obywa czynniki, lecz jeśli nie jest to 
możliwe, to silniejszą alternatywą pozostaje efek-
tywność, ponieważ zachowania ludzi są zmienne, 
a i niekoniecznie muszą się przełożyć na wyniki 
w oczekiwany przez nas sposób. Kolejny prelegent, 
prof. Stanisław Szydło z Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, szeroko przedstawił wybrane 
zagadnienia etyczno-moralne we współczesnej go-
spodarce Polski. Jego zdaniem, obecny kształt in-
stytucjonalny polskiego porządku ekonomicznego 
jest niezwykle szkodliwy dla sfery społecznej, po-
nieważ rodzi niebezpieczne podziały, nie znajduje 
akceptacji wśród dużej części obywateli oraz pro-
wadzi do zaniku odpowiedzialności za wspólnotę, 
w której jako społeczeństwo żyjemy. Wartości mo-
ralne i duchowe nie powinny być relegowane do 
drugiej ligi naszych bieżących problemów, ponie-
waż może się to okazać zgubne w długim okresie. 
Prof. Mirosław Bochenek z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu domknął powyższą dyskusję 
rozważaniami na temat poglądów polskich ekono-
mistów na temat racjonalności polskiej gospodarki 
socjalistycznej.

Podczas konferencji wielokrotnie odnoszono się 
także do słabości narzędzi, jakimi posługuje się eko-
nomia. Dr Wojciech Giza z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie zwrócił uwagę na koniecz-
ność redefinicji relacji pomiędzy ekonomią pozy-
tywną i normatywną na kanwie rozważań o kon-
cepcji homo oeconomicus. Przyklasnął temu Rafał 
Rybacki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu odnosząc tenże model człowieka gospodarują-

cego do współczesnych uwarunkowań w zakresie 
nadmiaru wytwarzanych informacji. O konieczno-
ści stosowania bardziej złożonego podejścia do ra-
cjonalności jednostek ludzkich mówił także Paweł 
Kotlarek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, a Paulina Nogal z Uniwersytetu Gdań-
skiego wskazując na słabości koncepcji racjonal-
ności w teorii użyteczności zauważyła, że proble-
mem są nie tyle niedoskonałości stosowanych mo-
deli, co znalezienie alternatywnych narzędzi, któ-
re sprawdzałyby się lepiej. Wreszcie dobrego pod-
sumowania zastosowań koncepcji homo oecono-
micus we współczesnej makroekonomii dokonała 
dr Katarzyna Szarzec z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu. Wiele referatów nawiązywało 
także do praktyki gospodarczej, przede wszystkim 
w odniesieniu do problemu efektywności. Zajmo-
wano się problemem inwestowania w polskim sys-
temie emerytalnym, efektywnością krajowego pu-
blicznego sektora usług medycznych, a także wy-
zwaniami stojącymi przed gospodarką turystycz-
ną. Zmierzono się również z problemem społecznej 
odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz 
z postulatami i próbami pogodzenia efektywności 
i etyki w działalności szkoleniowej oraz w odniesie-
niu do marketingu i sprzedaży. Jak zawsze brako-
wało czasu na zaprezentowanie wszystkich punk-
tów widzenia, na wyrażenie własnej opinii, na 
przeprowadzenie konstruktywnej krytyki przed-
stawionych poglądów. Myliłby się jednak ten, kto 
przypisałby ten fakt niedociągnięciom organizato-
rów – czasu na dyskusję czy to podczas sesji, czy 
w kuluarach było wiele. To raczej sama natura 
zagadnień prezentowanych na konferencji okaza-
ła się tak szeroka i tak silnie zmuszająca do dys-
kusji i komentarzy, że konferencja mogłaby trwać 
o wiele dłużej niż owe przewidziane trzy dni. Dzię-
kując na zakończenie wszystkim przybyłym, prof. 
Zagóra-Jonszta zaprosiła tegorocznych uczestni-
ków, a także wszystkich zainteresowanych eko-
nomistów i przedstawicieli nauk społecznych, na 
następną edycję tejże konferencji historyków my-
śli ekonomicznej, która odbędzie się za dwa lata 
w 2015 roku, aby na niej kontynuować powyższe 
dyskusje, a także rozpocząć nowe, nie mniej owoc-
ne spory z zakresu żywotnych problemów współ-
czesnej ekonomii.
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Pavol Kita, Ladislav Lapsansky, Jaroslav Kita, Ferdi-
nand Dano: Le panorama du commerce de détail et 
le rôle de l‘Internet dans les canaux de distribution 
dans l’agglomération de Bratislava.

Ewa Bogalska-Martin: E-démocratie? Où, comment les 
internautes affectent les processus démocratiques.

Agnieszka Marie, Marta Grybś: Modern trends in con-
sumer behaviour in era of e-communication.
Obszerna problematyka wystąpień przedstawio-

nych w sesji plenarnej zachęciła uczestników konferen-
cji do dalszych obrad w trzech grupach roboczych: „The 
European space of information and knowledge”, której 
przewodniczyli prof. dr hab. Irena Pietrzyk oraz prof. 
Adia Chermeleu, „The information society and its im-
plications for business”, którą moderowali prof. Ghisla-
ine Pellat i prof Tawfiq Rkibi oraz „Uses and risks of 
the Internet system for citizens and consumers”, którą 
kierowali prof. Caterine Peyroux i prof. Adriana Zait.

Podłożem dyskusji toczonej w pierwszej komisji 
było 17 referatów, których treść koncentrowała się na 
przedstawieniu różnych aspektów europejskiej prze-
strzeni wiedzy i informacji. Referaty wygłosili:

19-21 września 2013 r. w murach Uczelni odbyła się 
IV konferencja naukowa z cyklu „Konsument – gospo-
darstwo domowe – rynek”. Tym razem konferencja 
miała wymiar międzynarodowy, uczestniczyli w niej 
również członkowie Sieci Krajów Grupy Wyszehradz-
kiej PGV. Hasłem wywoławczym, a zarazem tytułem 
tegorocznej konferencji było „Społeczeństwo informa-
cyjne – perspektywa europejska i globalna”.

Podczas konferencji upowszechnione zostały mię-
dzy innymi wyniki badań prowadzonych w Katedrze 
Rynku i Konsumpcji w ramach grantu „E-konsument 
w Europie – komparatywna analiza zachowań”. Konfe-
rencja została zorganizowana przez Katedrę oraz Cen-
trum Badań i Ekspertyz przy udziale władz między-
narodowej sieci naukowej PGV. Celem spotkania była 
debata nad problemami naukowymi i najnowszymi wy-
nikami badań specjalistów z obszaru badań zachowań 
podmiotów rynkowych oraz społeczeństwa informacyj-
nego. Szczególną uwagę poświęcono wieloaspektowe-
mu i międzynarodowemu spojrzeniu na problematykę 
konsumenta, gospodarstwa domowego i rynku w wa-
runkach społeczeństwa informacyjnego. Patronat ho-
norowy nad konferencją objęła prof. Barbara Kudrycka, 
ówczesna minister nauki i szkolnictwa wyższego, oraz 
prof. Jerzy Klamka, prezes katowickiego oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk.

W konferencji uczestniczyli badacze z 11 krajowych 
ośrodków akademickich i 15 zagranicznych. W konfe-
rencji wzięli udział również reprezentanci praktyki go-
spodarczej i przedstawiciele mediów. Łącznie uczestni-
czyło w niej 68 osób. Uroczystego otwarcia dokonał prof. 
Wojciech Dyduch, prorektor ds. edukacji i współpracy 
z zagranicą. Uczestników i gości powitał prof. Grzegorz 
Maciejewski, kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji. 
Bezpośrednio po powitaniu odbyła się sesja plenarna, 
której przewodniczyli prof. Claude Martin, prezydent 
sieci PGV, i dr Mirosława Malinowska z Katedry Ryn-
ku i Konsumpcji. Wprowadzeniem do naukowej dysku-
sji były referaty, będące autorską refleksją nad konsu-
mentami i społeczeństwem oraz ich otoczeniem na po-
czątku XXI wieku w Polsce i Europie. Referaty przygo-
towali i wygłosili:
André Boyer: Analyse exploratoire des univers virtuels.
Mariusz E. Sokołowicz: Łódź informed about living in 

creative city? City of Łódź’ branding strategy and 
its visibility.

Alessia Melasecche Germini, Matteo Martini: L’Europe 
2020: sommes-nous tous prêts à devenir «smart»?

Krystyna Mazurek-Łopacińska: Comment les entrepri-
ses utilisent les activites des clients sur Internet.

Społeczeństwo informacyjne  
Perspektywa europejska i globalna

Grzegorz Maciejewski
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Joana Motta, Maria Barbosa, Sandra Filipe: Selling 
luxury wrist watches online. A content analysis of 
web sites.

Marian Kika, Maria Uramova: Le travail non rémuné-
ré dans une société de l‘information.

Łukasz Sułkowski, Justyna Fijałkowska: Corporate 
Social Responsibility and Intellectual Capital. In-
teraction and Voluntary Disclosure.

Maciej Urbaniak: Building a relationship between 
partners in the supply chain using online commu-
nication.

Rita Karolina Sobczyk: Brand engagement strategies 
of mobile phone companies in the social media wi-
thin four European countries.

Barbara Kucharska: Information technology in retail 
trade.

Ghislaine Pellat, Catherine Peyroux: Internationali-
sation des PME et Orientation Clients: les enjeux 
d‘internet.

Izabela Sztangret: Marketing knowledge management 
in structural approach; community of practice in 
Microsoft – international comparison.

Marcin Lipowski: Usability of financial services mobile 
distribution channel for financial services.

Jolanta Gałuszka: How to tax e-commerce – global or 
national problem?

Wojciech Borucki, Agnieszka Springer: L’offre et la de-
mande de e-compétences des employés en Pologne 
– une approche d’estimation.

Abdelouahab Makhloufi, Matouk Belattaf: Le commer-
ce électronique en Algérie: vers de nouvelles formes 
de vente en ligne.

Francesca Martini, Cinzia Tardioli: Internet: opportu-
nité ou utopie pour une entreprise?
W trzeciej grupie roboczej dyskusja toczyła się wo-

kół problemu ryzyka w Internecie i konsekwencji jakie 
może mieć podejmowanie takiego ryzyka przez konsu-
mentów i członków społeczeństwa. Materiał do dysku-
sji zawarto w 17 referatach:
Elżbieta Wolanin-Jarosz: Ethnocentric tendencies of 

Polish, Hungarian and Ukrainian consumers – the 
comparative analysis on the basis of direct researches.

Robert Wolny: Incomes and expenditure of European 
e-consumers. Comparative analysis.

Dominique Estragnat: Culture, e-culture et e-démocratie.
Magdalena Grębosz, Jacek Otto: L’impact des réseaux 

sociaux sur les comportements des jeunes consom-
mateurs.

Adriana Zait, Patricea Bertea: Privacy risk – not a risk 
for Romanian online shoppers?

Mario G.R. Pagliacci: Jeux de hasard. Marché des illu-
sions pour les consommateurs.

Radosław Mącik: Qualitative insight at the process of 
purchasing oraz Interactive shopping aids usage by 
consumers as a way to reduce shopping risk.

Grzegorz Maciejewski: E-consumers against the risk of 
a failed purchase.

Michał Kucia: E-consumers attitudes towards collecti-
ve buying – empirical research.

Mariusz Łapczyński: Discovering patterns of users’ be-
haviour in e-shop – comparison of consumer buy-
ing behaviours in Poland and other European co-
untries.

Magdalena Jaciow: In the country or abroad? The Eu-
ropeans doing shopping – research results.

Katarzyna Bilińska-Reformat: The impact of global fac-
tors on the development of group – buying model.

Adia Chermeleu: De la technoculture vers les muta-
tions de l’anthropologie digitale.

Carlo Ottone, Mario G.R. Pagliacci, Giorgio Capoccia, 
Stefano Tirinzi: Future is t-smart.

Abdenour Mouloud, Matouk Belattaf: La société de 
l’information dans le monde: Etat des lieux et pers-
pectives.

Matouk Belattaf, Nacera Nasroun: L’Union européen-
ne et la société de l’information: état des lieux et 
perspectives.

Cristina Montesi: Understanding the Tragi Comedy of 
the New Commons.

Magdaléna Privarova, Andrej Privara: La gestion de la 
migration qualifiée: le cas de la Slovaquie.

Maria Horehajova, Jana Marasova: Sur quelles 
connaissances repose une économie de la connais-
sance?

Adina Popovici Barbulescu: Considérations sur l’édu-
cation dans l’Union Européenne dans le cadre de la 
société de l’information.

Muriel Bourdon: Le web 2.O: une mine d’or pour l’en-
seignement des langues de spécialité?

Marcela, Maftoul, Ewa, Bogalska-Martin: Génération 
numérique des étudiants et pratiques universitai-
res TICE dans l’université.

Emilia Munteanu: La formation initiale en FLE – du 
cyberchronotope à l’authenticité situationnelle.

Beata Reformat: The idea of the shopping smart, that 
is, the generation of “smart consumers”.

Justyna Matysiewicz, Sławomir Smyczek: Knowled-
ge Creation in Internatonal Scientific Networks in 
UE. Case study of IP Netaware Katowice.

Aleksandra Jewtuchowicz: Industries créatives – une 
opportunité pour le développement de Łódź métro-
politaine?

Jolanta Tkaczyk, Marcin Awdziej: E-WOM – implica-
tions for the creative industries.

Monika Słupińska: Place based approach in new cohe-
sion policy.

Dante Alpi, Elisabetta Calvo: Communication Techno-
logy (ICT) in the Healthcare System.
Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się 

także dyskusja prowadzona w drugiej grupie, koncen-
trująca się wokół rozwoju społeczeństwa informacyjne-
go i implikacji tego zjawiska dla biznesu. Podstawą do 
dyskusji było zaprezentowanie 15 referatów:
Celina Olszak: Business Intelligence for Information 

Society.
Pamela Terenziani: Le rapport aux banques dans l’ère 

Internet: banque traditionnelle ou banque virtuelle?
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C. Martin i M. Malinowska. Studia Ekonomiczne. Zeszy-
ty Naukowe Wydziałowe nr 150. Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach, Katowice 2013 oraz „La societe de 
l`information. Perspective europeenne et globale. Les 
usages et les risques d`internet pour les citoyens et les 
consommateurs”. Red. C. Martin i M. Jaciow. Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 151. Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.

Beata Kolny: The frequency of use of media services by 
Poles in leisure time.

Ewa Frąckiewicz: L’utilisation d’Internet par les per-
sonnes âgées – le cas de la Pologne.

Bartlomiej Barcik: «Les réseaux du cœur»… sur les 
sentiments (post)modernes.

Ioan Petrisor, Daniela Stanciu, Liana Stefan: Culture 
libre et hacking.
Podczas obrad tej komisji odbyła się także prezen-

tacja głównych rezultatów grantu pt. „E-konsument 
w Europie – Komparatywna analiza zachowań”, finan-
sowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierow-
nikiem grantu była dr Magdalena Jaciow, a główny-
mi wykonawcami dr Robert Wolny i mgr Agata Stolec-
ka-Makowska, wszyscy z Katedry Rynku i Konsumpcji 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Podsumowania konferencji dokonał prof. Claude 
Martin wraz z przewodniczącymi poszczególnych grup 
dyskusyjnych. Po podsumowaniu odbyło się również 
zebranie członków sieci PGV, na którym omówiono bie-
żące sprawy organizacyjno-finansowe, a także przyjęto 
nowych członków. Spośród ośmiu nowo przyjętych zna-
lazły się cztery osoby z Polski, wszystkie z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach: prof. Celina Olszak, 
prof. Grzegorz Maciejewski, dr Magdalena Jaciow oraz 
dr Katarzyna Bilińska-Reformat.

Przygotowane na konferencję referaty zebrano i opu-
blikowano w trzech kolejnych Zeszytach Naukowch Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach: „La societe 
de l`information. Perspective europeenne et globale. 
L`espace europeen de l`information”. Red. C. Martin 
i G. Maciejewski. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Na-
ukowe Wydziałowe nr 149. Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Katowice 2013; „La societe de l`infor-
mation. Perspective europeenne et globale. La societe de 
l`information et ses enjeux pour les entreprises ”. Red. 

Instytucje reprezentowane podczas konferencji
Université Pierre Mendès France Grenoble
Université Pierre Mendes France – IUT2 Grenoble
Université Catholique de Lyon
Université Montpellier 3
Laboratoire PACTE – Science to Grenoble
Alexandru Ioan Cuza Iasi
Université Vasile Alecsandri de Bacau
Université de l’Ouest de Timişoara
Ekonomicka Univerzita Bratislava
UMB Banská Bystrica
Associazione Laboratorio Athena Terni
Universita’ Degli Studi di Perugia
Université A.Mira de Béjaïa
Masaryk University Brno
Université Européenne Lisboa
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele 
nauki z różnych uczelni ekonomicznych publicznych 
oraz niepublicznych, m.in. Uniwersytetów Ekono-
micznych z Wrocławia, Poznania, Krakowa, Szkoły 
Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i wie-
lu innych, jak również pracownicy Katedry Banko-
wości i Rynków Finansowych naszej Uczelni, dokto-
ranci oraz studenci. Konferencję rozpoczął prorek-
tor ds. organizacji, finansów i rozwoju prof. Robert 
Tomanek.

Innowacje  
w Bankowości i Finansach
22 listopada 2013 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się zorganizowana 
przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych II Konferencja Naukowa z cyklu „Innowacje w Bankowo-
ści i Finansach” pod tytułem „Innowacje a wzrost gospodarczy”.

Janusz Cichy
Bożena Frączek
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Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji przy-
jęli Piotr Kowalski – prezes zarządu Fitch Polska 
S.A., oraz dr Mariusz Zygierewicz ze Związku Ban-
ków Polskich. Zaproszeni goście wygłosili wykłady 
inauguracyjne, które, ze względu na przedstawia-
ne praktyczne aspekty, cieszyły się dużym zainte-
resowaniem wśród uczestników konferencji. Pierw-
szy wykład dotyczył funkcjonowania ratingu na ryn-
ku finansowym, natomiast treść drugiego skupiła 
się na nowych bankowych regulacjach ostrożnościo-
wych oraz perspektywach rozwoju polskiej banko-
wości. W konferencji uczestniczyli także m.in. prof. 
J.K. Solarz ze Społecznej Akademii Nauk, prof. J. Kole-
śnik ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. I. Czechow-
ska z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. D. Korenik 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Obrady Konferencji były podzielone na 3 sekcje:
Innowacje, a stabilność rynków finansowych.1. 
Innowacje w instytucjach finansowych.2. 
Innowacje finansowe w sferze realnej.3. 
Problematyka poruszana w kolejnych sekcjach 

stanowiła każdorazowo podstawę do dyskusji oraz 
wymiany poglądów. Dyskusji poddawane były za-
równo aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, jako 
że uczestnikami konferencji byli zarówno przedsta-

wiciele środowiska naukowego, jak i praktycy. Po-
ruszane problemy okazały się źródłem inspiracji do 
dalszych dyskusji w kuluarach.

Podobnie jak ubiegłoroczna konferencja, również 
i ta były okazją nie tylko do zaprezentowania wyso-
kiej jakości referatów i następującej po nich dys-
kusji, ale także nawiązania kontaktów z naukow-
cami oraz praktykami z całej Polski. Efektem kon-
ferencji będzie recenzowana publikacja w Wydzia-
łowych Studiach Ekonomicznych – Zeszytach Na-
ukowych.

Spotkanie z Szewachem Weissem
11 października 2013 r. odbył się wykład otwarty prof. Szewa-

cha Weissa. Swoje wystąpienie gość poświęcił w głównej mierze 
bieżącej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Omawiał kwestie prze-
mian toczących się w Iranie, Egipcie i Syrii. Przedstawiał przy 
tym tajniki związane z technikami prowadzenia negocjacji poko-
jowych i doprowadzania do porozumień. Celnie wykorzystywał 
w tym aspekcie historie porozumień, kompromisów i walk izrael-
sko-palestyńskich. Jak zawsze chętnie przytaczał związane z nimi 
anegdoty.

Swój ogląd powyższych spraw prof. Szewach Weiss wykorzy-
stał do szerszej refleksji na temat natury demokracji oraz relacji 
między wartościami a polityką. Pytał także o to, jak pokazywać 
wartości na uniwersytetach. Nieustannie podkreślał, że ważna 
jest umiejętność trafnego odczytywania zmian układu sił na świecie. Energia, pieniądz, mechanizmy korpo-
racyjne są zdaniem gościa takimi samymi potencjalnymi punktami zapalnymi jak „Bliski Wschód, który jest 
już wszędzie i dotyczy wszystkich”. Wyzwaniem zaś jest dobre przywództwo osiągane w różnych skalach. Jak 
mówił prof. Weiss, „Światu potrzebni są liderzy, którzy chronią swoje dzieci!”.

Marcin Baron
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Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘13
International Workshop on Multiple Criteria  
Decision Making ‘13

Tomasz Wachowicz

17-19 marca br. odbyły się w Ustroniu ogólnopolska konferencja naukowa Modelowanie Preferencji a Ryzyko 
‘13 (MPaR) oraz międzynarodowe warsztaty International Workshop on Multiple Criteria Decision Making’13 
(IWoMCDM). Obydwa wydarzenia organizowane są w cyklu dwuletnim przez Katedrę Badań Operacyjnych Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod kierownictwem naukowym prof. Tadeusza Trzaskalika i przy współ-
pracy Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for 
Operations Research and Management Science) oraz Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych. 
Patronat nad konferencją sprawował Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. List z życzeniami 
owocnych obrad skierował do uczestników konferencji rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. 
Leszek Żabiński.

Konferencja MPaR ma stałe miejsce w kalendarzu 
wydarzeń naukowych związanych z wykorzystaniem 
metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Już od 
1998 roku stanowi ona ogólnopolskie forum wymiany 
myśli na temat najnowszych osiągnięć teoretycznych 
i aplikacyjnych związanych z analizą i modelowaniem 
ryzyka oraz teorią i praktyką podejmowania decyzji. 
Odbywające się równolegle od 2005 roku warsztaty 
IWoMCDM poświęcone są z kolei problematyce wspo-
magania decyzji wielokryterialnych w różnych dziedzi-
nach gospodarki.

Komitet Naukowy konferencji od lat tworzą wybit-
ni naukowcy z kraju i ze świata, których zainteresowa-
nia badawcze koncentrują się zarówno na matematycz-
nych aspektach procesu decydowania oraz rozwoju me-
tod i narzędzi wspomagania decyzji, jak i na weryfikacji 
ich aplikacyjności w analizie i rozwiązywaniu rzeczywi-
stych problemów decyzyjnych. W bieżącym roku Komi-
tet Naukowy składał się z 28 członków reprezentują-
cych uniwersytety zagraniczne: University of Málaga, 
University of Economics in Prague, Concordia Univer-
sity (Montreal), Silesian University in Opava, Osaka 
University, Kainan University (Taiwan), Vilnius Gedi-
minas Technical University i University of Ljubljana 
oraz polskie instytucje naukowe: Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ba-
dań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersy-
tet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Wrocław-
ską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Poznań-
ską, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Akademię Leona Koźmińskiego 
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

W obydwu spotkaniach uczestniczyło 94 naukow-
ców z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli krajowych 
firm i instytucji komercyjnych. W sumie na 21 sesjach 
naukowych (w tym sesja INFORMS, sesja dydaktyczna 
oraz 5 sesji IWoMCDM) zaprezentowano łącznie 86 re-
feratów związanych z analizą preferencji decydentów, 
poszukiwaniem optymalnych decyzji, zarządzaniem 
projektami, pomiarem, analizą i zarządzaniem ryzy-
kiem (w tym inwestycyjnym i ubezpieczeniowym), mo-

delowaniem rozmytym oraz decyzjami wielokryterial-
nymi (sesje IWoMCDM).

Konferencję rozpoczęła sesja plenarna, w której za-
planowano dwa wystąpienia: prof. Witolda Kosińskiego 
z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Kompute-
rowych oraz dr. Tomasza Wachowicza z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

Profesor Witold Kosiński w wykładzie zatytułowa-
nym Model optymalizujący koszty zapasów w przedsię-
biorstwie w zmiennych i niepewnych warunkach otocze-
nia konkurencyjnego zdefiniował rodzaje kosztów zwią-
zane z zapasami oraz zmienne warunkujące ich wyso-
kość, a później przeprowadził analizę ryzyka, dzięki 
której zdefiniował zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne 
wpływające na odchylenia od przyjętych koszów oraz 
poziom ich istotności. W formalnym opisie warunków 
niepewnych prof. Kosiński posłużył się koncepcją liczb 
rozmytych OFN (Ordered Fuzzy Numbers), które po-
zwalają nie tylko modelować samą niepewność, ale tak-
że trend ich zmian.

Doktor Tomasz Wachowicz w prezentacji Applying 
MCDM methods to prenegotiation support przedstawił 
problematykę związaną z przygotowaniem do negocja-
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cji oraz rolą metod formalnych wielokryterialnego po-
dejmowania decyzji w realizacji scenariusza takiego 
przygotowania. Jednym z elementów tego przygotowa-
nia, istotnym z punktu widzenia sprawnościowej oceny 
przebiegu i wyniku negocjacji, jest zdefiniowanie pro-
blemu negocjacyjnego (negotiation template) oraz ana-
liza preferencji negocjatora celem stworzenia dokładne-
go systemu oceny ofert negocjacyjnych. Zwykle do reali-
zacji tej części przygotowania prenegocjacyjnego propo-
nowany jest addytywny model scoringowy SAW (Sim-
ple Additive Weighting). Niestety, jak wykazują bada-
nia empiryczne, jest on często błędnie wykorzystywany, 
a uzyskiwany na jego podstawie system oceny ofert – 
nadinterpretowany. Doktor Wachowicz w swym wystą-
pieniu zaproponował zatem wykorzystanie innych me-
tod wielokryterialnego wspomagania decyzji do budowy 
takiego systemu oceny, które – po stosownych mody-
fikacjach – pozwolą uniknąć ograniczeń SAW. W pre-
zentacji zaproponowano alternatywne modele bazujące 
na modyfikowanych metodach ELECTRE TRI, TOPSIS 
i Even Swaps.

Na pierwszy dzień konferencji zaplanowana zosta-
ła również sesja INFORMS, mająca swe stałe miejsce 
w harmonogramie konferencji. W programie sesji zna-
lazły się trzy referaty naukowe o charakterze aplika-
cyjnym, pokazujące wykorzystanie narzędzi optymali-
zacyjnych w rzeczywistych rozwiązaniach biznesowych. 
Pierwsza prezentacja, autorstwa dr. inż. Tomasz Błasz-
czyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz 
Marty Horeyn i Zbigniewa Nosala (Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej w Jaworznie Sp. z o.o.) pt. Po-
dejmowanie decyzji w planowaniu miejskiej komunika-
cji zbiorowej, przybliżała problematykę decyzyjną to-
warzyszącą procesom planowania komunikacji zbioro-
wej na poziomie lokalnym oraz pokazywała możliwości 
zastosowania metody DEA do analizy potoków pasa-
żerskich na podstawie danych gromadzonych w syste-
mie elektronicznej karty miejskiej. W prezentacji dru-
giej pt. Wspomaganie podejmowania decyzji menedżer-
skich poprzez system oceny i analiz problemów decyzyj-
nych dr Cezary Dominiak (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach) sformułował propozycję systemu for-
malizacji decyzji strategicznych i taktycznych obejmu-
jący: formułowanie celów, kryteriów oceny celów, mo-
delowanie preferencji, specyfikację wariantów decyzyj-
nych, uwzględnienie niepewności i metodologię porów-
nania wariantów decyzji. Ostatnia praca, Franciszka 
Szwedy (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych) 
i Piotra Kalisza (Stowarzyszenie „Rytm Śląska”) Śląski 
Klaster Informatyczny – forum współpracy biznesu i na-
uki, przybliżała ideę Śląskiego Klastra Informatyczne-
go jako centrum upowszechnienia wiedzy na temat sys-

temów ERP i ich zastosowań oraz upowszechnienia no-
wych metod zarządczych i narzędzi wymiany informa-
cji w przedsiębiorstwie.

Pozostałe wystąpienia uczestników konferencji za-
planowano w ramach sesji równoległych grupujących 
prace o zbliżonej tematyce. Analizie preferencji poświę-
cono trzy sesje, w ramach których wygłoszono 12 re-
feratów, obejmujących tematyką całe spektrum proble-
mów aplikacyjnych związanych przykładowo z analizą 
portfelową, turystyką, zrównoważonym rozwojem czy 
rekrutacją. Wśród wystąpień znalazła się między in-
nymi prezentacja dr. hab. Wojciecha Rybickiego (Wyż-
sza Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu) 
pt. Modelowanie preferencji a zagadnienia zrównowa-
żonego (trwałego) rozwoju, w której dokonano selektyw-
nego przeglądu głównych kierunków badań i podstawo-
wych ustaleń z obszaru wyceny i porównań programów 
długookresowych, a także fluktuacji indywidualnych 
preferencji podmiotów – w miarę upływu czasu. W in-
nym wystąpieniu Dlaczego w dylemat więźnia warto 
grać kwantowo? prof. Marek Szopa (Uniwersytet Ślą-
ski) zdefiniował kwantowy dylemat więźnia i strategie 
kwantowe, omówił ich własności, a także przykłady zja-
wisk ekonomicznych (zmowy cenowe, strategię szacho-
wą), które odzwierciedlają równowagi Nasha kwanto-
wego dylematu więźnia. Z kolei w pracy Wybrane wła-
sności procedury SAW w kontekście wspomagania ne-
gocjacji prof. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białym-
stoku) i dr inż. Jakub Brzostowski (Politechnika Ślą-
ska) przedstawili propozycję modyfikacji klasycznego 
algorytmu tej procedury, dedykowanej rozpatrywanemu 
zagadnieniu. Profesor Jacek Osiewalski (Przewodniczą-
cy Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN) i dr hab. 
Jerzy Marzec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
prezentując pracę zatytułowaną Dwuwymiarowy mo-
del typu ZIP-CP w analizie preferencji w zakresie form 
płatności pokazali, jak uogólnienie modelu dwuwymia-
rowej regresji poissonowskiej z rozkładem brzegowym 
typu ZIP wykorzystane może zostać do łącznego mode-
lowania i wnioskowania o liczbie płatności kartą i go-
tówką dokonywanych przez osoby fizyczne w Polsce.

Cztery sesje zaplanowano w ramach dyskusji nad 
różnymi zastosowaniami ryzyka. Szesnaście zgłoszo-
nych tu prac dotyczyło zagadnień związanych z teorią 
oceny ryzyka, jak również jego pomiarem np. w proble-
mach ubezpieczeniowych, inwestycyjnych czy ogólnogo-
spodarczych. Przykładowo, prezentacja prof. Zdzisława 
Hejduckiego (Politechnika Wrocławska) i dr inż. Mag-
daleny Rogalskiej (Politechnika Lubelska) pt. Progno-
zowanie czasu dowozu betonu w aspekcie logistycznych 
czynników ryzyka przybliżała problematykę związaną 
z prowadzeniem operacji wykonywanych betonowoza-
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mi i analizowała wpływ różnych czynników na czas re-
alizacji tych operacji. W wystąpieniu Ocena efektywno-
ści wybranych strategii inwestowania cyklicznego na 
polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opar-
tych na modelu CAPM dr Marcin Salamaga (Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie) zastosował klasyczne 
mierniki jakości zarządzania portfelem inwestycyjnym 
uwzględniające koncepcję wyceny aktywów kapitało-
wych. Z kolei w pracy Koncepcja ubezpieczenia upraw 
rolnych od szkód spowodowanych przez zwierzynę łow-
ną w polskim obszarze terytorialnym prof. Stanisław 
Wieteska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach) przedstawił dane statystyczne dotyczące szkód 
łowieckich oraz metody ich szacowania. W prezentacji 
Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych 
miast w Polsce prof. Grażyna Trzpiot i mgr Anna Ojrzyń-
ska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oceniły 
lukę demograficzną postrzeganą jak ryzyko funkcjono-
wania w zdrowiu.

Cztery sesje „Optymalne decyzje” grupowały 15 wy-
stąpień dotyczących różnych aspektów podejmowania 
decyzji. Przykładowo, w pracy Sprawność metod ogól-
nych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-koszto-
wej przedsięwzięć prof. Wojciech Sikora i mgr Michał 
Urbaniak porównali sprawność trzech metod rozwią-
zywania problemu: metody ogólnej, nowego algorytmu 
wydłużania czynności W1 oraz zmodyfikowanego al-
gorytmu Kaufmanna i Desbazeille’a. Doktor Grzegorz 
Tarczyński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
w swej prezentacji Wielokryterialna ocena procesu kom-
pletacji towarów w magazynie podjął z kolei próbę wy-
ciągnięcia ogólnych wniosków dotyczących kształtu 
strefy kompletacyjnej, liczby wózków widłowych i me-
tod wyznaczania trasy. Natomiast prof. Włodzimierz 
Rembisz i mgr Agata Sielska w wystąpieniu Ryzyko i ce-
nowa elastyczność podaży produkcji rolniczej (Insty-
tut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
– Państwowy Instytut Badawczy) analizowali problem 
wrażliwości producentów rolnych na zmiany cen sku-
pu, przyjmując jako funkcję celu producenta rolnego 
oczekiwany dochód.

Dwie sesje związane były z zarządzaniem i modelo-
waniem rozmytym ryzyka w projektach. Wśród ośmiu 
zgłoszonych prac znalazło się między innymi wystą-
pienie prof. Doroty Kuchty i dr inż. Ewy Ptaszyńskiej 
(Politechnika Wrocławska) Rozmyte drzewa decyzyj-
ne jako narzędzie zarządzania ryzykiem projektów rol-
nych, w którym autorki przedstawiły założenia syste-
mu zarządzania ryzykiem oraz wybrane kroki ekspe-
rymentu z zastosowaniem tego systemu, przeprowa-
dzonego w jednym z polskich przedsiębiorstw rolnych. 
Natomiast dr inż. Sławomir Biruk (Politechnika Lubel-
ska) w pracy Projektowanie realizacji obiektów budow-
lanych w warunkach ryzyka przedstawił sposób projek-
towania zastosowany do opracowania harmonogramu 
przykładowego przedsięwzięcia, a w celu oceny jakości 
uzyskanego harmonogramu przeprowadzono badania 
symulacyjne.

W pięciu kolejnych sesjach międzynarodowych 
warsztatów IWoMCDM znalazło się 25 prac poświęco-
nych różnym aspektom wielokryterialnego decydowa-
nia. Wśród wystąpień znalazła się między innymi pre-
zentacja prof. Luiza Flavio Autrana Monteiro Gomesa 
(IBMEC, Rio de Janeiro) pt. TODIM-FSE: a multiple 
criteria classification method founded on Prospect Theory, 
w której przedstawiono hybrydyzację metody TOPSIS 
i podejścia rozmytego, dającą się wykorzystać w pro-

blemie wielokryterialnego wyboru kandydatów na sta-
nowiska informatyczne. Profesor Lidija Zadnik Stirn 
(University of Ljubljana) w wystąpieniu Estimating 
Weights and Consistency in Group AHP Using Interval 
Comparison Matrices omówiła możliwość wykorzysta-
nia dwóch nowych, autorskich podejść MEDINT I PEINT 
do generowania wag w procesie grupowego podejmowa-
nia decyzji z wykorzystaniem metody AHP i przedziało-
wej definicji preferencji. Profesor Josef Jablonsky (Uni-
versity of Economics in Prague) z kolei zaprezentował 
pracę pt. Re-calculation of Happy Planet Index using 
DEA models, w której zaproponowano nowy sposób li-
czenia indeksu Happy Planet Index (HPI) z wykorzy-
staniem modelu DEA i innych technik wielokryterial-
nych, cele porównania różnic w rankingach. Natomiast 
prof. Roman Słowiński i dr Miłosz Kadziński (Politech-
nika Poznańska) wygłosili referat pt. Preference-driven 
multiobjective optimization using robust ordinal regres-
sion for cone contraction, w którym przedstawili nową 
procedurę interaktywnej analizy preferencji decydenta, 
wykorzystującą ideę ROR (robust ordinal regression) do 
generowania zbioru izokwant funkcji oceny kompaty-
bilnych z deklaracjami decydenta, a następnie jego ite-
racyjnej redukcji celem wyłonienia pojedynczego roz-
wiązania satysfakcjonującego.

Przedstawione podczas konferencji referaty, złożo-
ne w postaci artykułów naukowych, poddane zostały 
procedurze weryfikacyjnej. Prace, które uzyskały pozy-
tywne recenzje zostaną opublikowane w Zeszytach Na-
ukowych (Studia Ekonomiczne) Wydziału Informatyki 
i Komunikacji, w czasopiśmie „Multiple Criteria Deci-
sion Making”, wydawanym przez Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach oraz specjalnym numerze czaso-
pisma „Operations Research and Decisions”.

Konferencji towarzyszyły również wydarzenia po-
zanaukowe. Pierwszym z nich była prezentacja, przy-
gotowana przez Tadeusza Trzaskalika, pt. „Przyjaźnią 
ogarnąć świat. O kapitanie Wincentym Szczęsnowiczu 
(Swiczu) i jego Klubie Korespondencyjnym”. Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach brał niedawno udział 
w realizacji projektu wydania książki autorstwa Hen-
ryka Sulkowskiego o założycielu tego międzynarodowe-
go klubu o zasięgu światowym. Drugim były warsztaty 
strategicznej gry Go, których animatorem był dr Jerzy 
Michnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Trzecim wydarzeniem był koncert fortepianowy w wy-
konaniu duetu fortepianowego Ayaka Meiwa-Tadeusz 
Trzaskalik. Na program koncertu złożyły się utwory na 
cztery ręce Ogińskiego, Paderewskiego, Moniuszki i Za-
rębskiego. Znalazły się one na wydanej niedawno przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach płycie CD 
pt. „Akademia Klasyczna 4/Salon kresowy”.
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Strategie  podatkowe  
przedsiębiorstwa

28 października 2013 r. odbyła się kolejna kon-
ferencja z cyklu „Podatki – finanse – przedsię-
biorstwo”. Tematem tegorocznego spotkania były 
„Strategie podatkowe przedsiębiorstwa”. Konferen-
cja została zorganizowana wspólnie przez Katedrę 
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach oraz Śląski Oddział Krajowej Izby Dorad-
ców Podatkowych.

Zasadniczymi przesłankami organizacji Kon-
ferencji były z jednej strony promocja zawodu do-
radcy podatkowego wśród społeczności akademic-
kiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
z drugiej – wymiana poglądów na temat uwarun-
kowań i możliwości realizacji strategii podatkowej 
przez przedsiębiorstwa. Otwarcia konferencji do-
konał dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń 
prof. Andrzej Piosik. Konferencja zgromadziła po-
nad 250 osób. Uczestniczyli w niej przedstawicie-
le organów podatkowych, doradcy podatkowi, pra-
cownicy naukowi oraz studenci.

W pierwszej części Konferencji miało miejsce 
szczególne wydarzenie, a mianowicie podpisanie 
porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim 
Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
a Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. Z ramienia Śląskiego Oddziału 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych porozumie-
nie podpisał Jan Pytel – przewodniczący zarządu. 
W imieniu Katedry Finansów podpis złożyła prof. 
Teresa Famulska – kierownik Katedry. Przesłan-
ką zawarcia porozumienia była i jest potrzeba wza-

jemnego promowania środowiska naukowego oraz 
samorządu doradców podatkowych poprzez reali-
zację wspólnych przedsięwzięć. W szczególności 
porozumienie zakłada, że współpraca polegać bę-
dzie na organizowaniu corocznych konferencji o te-
matyce podatkowej, adresowanych do środowiska 
akademickiego i doradców podatkowych oraz kon-
kursów na najlepsze prace licencjackie i magister-
skie z zakresu problematyki podatkowej. Zawar-
te porozumienie nie jest początkiem współdzia-
łania korporacji śląskich doradców podatkowych 
z pracownikami Katedry Finansów. Współpraca 
na różnych płaszczyznach, w tym edukacyjnej, ma 
miejsce od dłuższego czasu. Podpisany dokument 
stanowi zarówno potwierdzenie dotychczasowych 
kontaktów oraz wspólnych działań, jak i podstawę 
do ich dalszego ich pogłębiania.

W dalszej kolejności nastąpiło rozstrzygnięcie 
ogłoszonych wspólnie przez Śląski Oddział Kra-
jowej Izby Doradców Podatkowych i Katedrę Fi-
nansów konkursów na najlepsze prace licencjac-
kie i magisterskie z zakresu problematyki podat-
kowej obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w okresie od 1.1.2012 do 31.07.2013. Laureatami 
konkursu na najlepszą pracę licencjacką zostali:

I miejsce: Iwona Wziętek za pracę „Uchylanie 
się od opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób prawnych poprzez wpływ na koszty” – promo-
tor: dr Ewa Maruszewska. II miejsce: nie przyzna-
no nagrody.

III miejsce: Marta Jędralska za pracę „Zasady 
i metody ustalania wyniku finansowego przedsię-
biorstwa” – promotor: prof. Halina Buk oraz Justy-

Bożena Ciupek, Wanda Nowak
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na Szynal za pracę „Zasady ustalania i ewidencji 
księgowej podatku dochodowego od osób prawnych 
na przykładzie sp. z o.o.” – promotor: dr inż. Alek-
sandra Sulik-Górecka.

Ponadto, wyróżnieniami w tej kategorii na-
grodzono prace: Joanny Murawskiej „Dokumenta-
cja i ewidencja podatku VAT w obrocie krajowym 
na przykładzie sklepu franczyzowego” – promo-
tor: dr Krystyna Barczyk i Barbary Szustakiewicz 
„Uproszczone formy ewidencji podatkowych dla 
małych i średnich przedsiębiorstw” – promotor: 
dr Aleksandra Szewieczek

Laureatami konkursu na najlepszą pracę ma-
gisterską zostali:

I miejsce: Edyta Sygut za pracę „Rola podat-
ków i opłat lokalnych w strukturze dochodów gmi-
ny” – promotor: dr Piotr Kania.

II miejsce: Mateusz Teodorczuk za pracę „Opo-
datkowanie przychodów ze źródeł nieujawnionych” 
– promotor: prof. Teresa Famulska.

III miejsce: Agata Stwora za pracę „Ujęcie przy-
chodów i kosztów oraz ustalenie wyniku zgodnie 
z prawem bilansowym i podatkowym na podstawie 
spółki akcyjnej” – promotor: dr Anna Łuckoś.

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich 
otrzymali: Justyna Golda za pracę „Ocena skut-
ków podatkowych i bilansowych aportu do spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością na przykła-
dzie wkładu niepieniężnego zorganizowanej czę-
ści przedsiębiorstwa do Lemar Electric Sp. z o.o.” – 
promotor: dr Tomasz Lis oraz Mateusz Mantykie-
wicz za pracę „Ulgi i zwolnienia podatkowe osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej” – promotor: dr Jolanta Gałuszka.

Na obrady w drugiej, merytorycznej części kon-
ferencji złożyły się trzy sesje. W sesji pierwszej po-
święconej promocji zawodu doradcy podatkowego 
doradca podatkowy Zbigniew Szymik przedstawił 
referat pt. „Zawód doradcy podatkowego – gene-
za i ewolucja”. W wystąpieniu, szczególnie adreso-
wanym do licznie zgromadzonych na obradach stu-
dentów, przedstawiono: genezę zawodu doradcy 
podatkowego, prawne podstawy dotyczące wyko-
nywania zawodu doradcy podatkowego, obowiąz-
ki i przywileje związane z wykonywaniem zawodu 
doradcy podatkowego. Poszukiwano odpowiedzi 

na pytanie: dlaczego warto zostać doradcą podat-
kowym? Sesja druga realizowana była pod hasłem: 
„Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstw z do-
radcami podatkowymi”. W sesji tej udział wzięło 
trzech prelegentów. Doktor Bożena Ciupek przed-
stawiła możliwości formułowania strategii podat-
kowej we współczesnym przedsiębiorstwie, wygła-
szając referat pt. „Uwarunkowania i płaszczyzny 
konstruowania strategii podatkowej”. Wystąpie-
nie to równocześnie stało się podstawą do dal-
szych, skonkretyzowanych rozważań. O możliwo-
ściach realizowania strategii podatkowej w zakre-
sie podatku od towarów i usług wobec nadchodzą-
cych zmian ustawowych rozważała dr Irena Sobie-
ska – doradca podatkowy w wystąpieniu pt. „Kie-
runki zmian optymalizacji w podatku od towarów 
i usług”. Natomiast możliwości realizacji strategii 
podatkowej w zakresie podatków obciążających 
dochody przedsiębiorców przedstawił dr Mariusz 
Cieśla – doradca podatkowy w referacie „Wpływ 
zmian w podatku dochodowym na optymalizację 
podatkową w 2014 r.”. W sesji trzeciej podjęto pró-
bę odpowiedzi na pytanie o granice optymalizacji 
podatkowej. W tej sesji odpowiedzi na to pytanie 
poszukiwali prof. Artur Walasik oraz Mariusz Ga-
łuszka – doradca podatkowy. Prelegenci, wskazu-
jąc na różnorakie ograniczenia optymalizacji po-
datkowej, szczególną uwagę skupili na rynkowych 
oraz prawnych ograniczeniach optymalizacji po-
datkowej.

Każda z przeprowadzonych sesji konferencyj-
nych zrodziła wiele problemów dyskusyjnych. Wy-
raz temu dali zabierający głos uczestnicy konfe-
rencji, wnosząc pytania do prelegentów lub wyra-
żając własne poglądy w zakresie przedstawianej 
problematyki. Uczestnicy bardzo pozytywnie oce-
nili tematykę konferencji oraz treść i sposób przed-
stawienia zagadnień. Wyrazy uznania zyskała 
również formuła konferencji – połączenie wiedzy 
akademickiej z praktyką gospodarczą. Wyrażono 
potrzebę kolejnych spotkań konferencyjnych doty-
czących podjętej problematyki: podatków – finan-
sów – przedsiębiorstwa. Zrozumienie dla oczeki-
wań uczestników oraz deklarację cykliczności kon-
ferencji wyraził, w imieniu organizatorów, zamy-
kający obrady Jan Pytel – Przewodniczący Zarzą-
du Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 
Podatkowych.
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28 listopada 2013 r. odbyła się V Wydziałowa 
Konferencja Dydaktyczno-Naukowa z cyklu „Syste-
my i kierunki studiów na Wydziale Zarządzania”. Te-
matem spotkania były „Modele kształcenia na stu-
diach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicz-
nych”. Konferencja była kontynuacją wymiany do-
świadczeń i dyskusji naukowej dotyczącej kierunków 
doskonalenia procesu kształcenia w ramach studiów 
III stopnia realizowanych przez uczelnie ekonomicz-
ne. Przestrzeń merytoryczną dyskusji wypełniły na-
stępujące zagadnienia:

uwarunkowania i zasady regulacji prawnych, –
granice standaryzacji programu studiów dokto- –
ranckich w kontekście Krajowych Ram Kwalifi-
kacji,
rozwój środowiskowych i interdyscyplinarnych  –
studiów doktoranckich,
formy internacjonalizacji procesu kształcenia na  –
studiach doktoranckich,
powiązanie procesu kształcenia na poziomie stu- –
diów doktoranckich z badaniami naukowymi 
oraz potrzebami gospodarki i rynku pracy,
program kształcenia na studiach III stopnia  –
a formy zatrudnienia ich przyszłych absolwentów 
– kariera akademicka czy kariera zawodowa.
Konferencję otworzyła prof. Krystyna Jędralska 

– dziekan Wydziału Zarządzania wraz z rektorem 
prof. Leszkiem Żabińskim. Po uroczystym otwarciu 
Konferencji dziekan powitała wszystkich zaproszo-

nych gości, autorów referatów, przedstawicieli jed-
nostek współpracujących z Wydziałem Zarządzania, 
doktorantów oraz pracowników Uczelni.

Dyskusje nad pożądanymi wzorcami kształce-
nia doktorantów w dziedzinie nauk ekonomicznych 
podjęli przedstawiciele kluczowych ośrodków akade-
mickich w Polsce, m.in. dziekani: prof. Marek Wa-
lesiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu (Jelenia Góra), prof. Józef Dziechciarz z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Pa-
weł Lula z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, dr hab. Krzysztof Leja z Politechniki Gdańskiej, 
prof. Anna Rakowska oraz prof. Zbigniew Pastuszak 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. Je-
rzy Różański z Uniwersytetu Łódzkiego, a także kie-
rownicy Studiów Doktoranckich: prof. Elżbieta Go-
łembska oraz prof. Barbara Borusiak z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Andrzej Bak 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Jele-
nia Góra), prof. Anna Szychta z Uniwersytetu Łódz-
kiego oraz prof. Agnieszka Sitko-Lutek – dyrektor 
Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej.

Po uroczystym otwarciu konferencji do poprowa-
dzenia sesji plenarnej zaproszeni zostali: prof. Pa-
weł Lula – dziekan Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz prof. Jó-
zef Dziechciarz z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. W sesji plenarnej jako udział wzięli: prof. 
Elżbieta Gołembska z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu, wygłaszając referat pt. „Ważniejsze 

Modele kształcenia  
na studiach doktoranckich  

w dziedzinie nauk ekonomicznych

Justyna Brzezińska
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przesłanki budowy modelu Studiów Doktoranckich 
w zakresie nauk ekonomicznych”, prof. Jerzy Różań-
ski, prof. Anna Szychta z Uniwersytetu Łódzkiego 
wygłaszając referat pt. „Doświadczenia z kształce-
nia doktorantów na Wydziale Zarządzania Uniwer-
sytetu Łódzkiego”, prof. Anna Rakowska, prof. Anna 
Sitko-Lutek, prof. Zbigniew Pastuszak z Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej prezentując refe-
rat pt. „Model studiów doktoranckich w dziedzinie 
nauk ekonomicznych Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej” oraz prof. Krystyna Lisiecka z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach z refera-
tem „Rola kadry naukowo-dydaktycznej w formuło-
waniu problemów badawczych w dyscyplinie nauk 
o zarządzaniu”.

Po zakończeniu sesji plenarnej rozpoczęła się dys-
kusja, w której głos zabrali m.in. prof. Janina Ha-
rasim – prorektor ds. nauki, badań i rozwoju ka-
dry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, dr hab. Krzysztof Leja – prodziekan 
ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Poli-
techniki Gdańskiej, prof. Wojciech Dyduch – pro-
rektor ds. edukacji i współpracy z zagranicą Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także 
prof. dr Shvers Iryna z Państwowego Uniwersyte-
tu Telekomunikacji w Kijowie na Ukrainie. Wszyscy 
uczestnicy dyskusji jednoznacznie podkreślili istot-
ność oraz aktualność poruszanego problemu doty-
czącego wypracowania modelu kształcenia na stu-
diach doktoranckich.

Po zakończeniu dyskusji i zamknięciu sesji ple-
narnej rozpoczęły się równoległe sesje panelowe. 
Tematem pierwszej sesji panelowej były „Granice 
standaryzacji procesu kształcenia na studiach dok-
toranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych: uni-
fikacja versus specjalizacja programów kształce-
nia”. Moderatorem sesji był prof. Wojciech Czakon 
z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach. Rolę eksper-
ta powierzono prof. Markowi Walesiakowi – dzie-
kanowi Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Tury-
styki. Uczestnikami pierwszej sesji panelowej byli: 
prof. Leszek Żabiński („Zarys modelu studiów dok-
toranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pro-
pozycje dyskusyjne”), prof. Elżbieta Lorek i prof. Ce-
lina M. Olszak („Działania edukacyjne na studiach 
doktoranckich w zakresie realizacji koncepcji zrów-
noważonego rozwoju. Doświadczenia, podstawowe 
wyzwania i rekomendacje”), prof. Barbara Borusiak 
(„Instrumenty kształtowania skuteczności kształce-
nia na studiach III stopnia”), prof. Janusz Struży-
na („Wspólnota «w biedzie» studentów III stopnia. 
Reminiscencje”), prof. Henryk Bieniok („Portret na-
ukowo-badawczy i kompetencyjny kandydatów na 
studia doktoranckie. Studium przypadku”), dr Pa-
trycja Klimas („Studia doktoranckie z perspekty-
wy doktorantów”), Katarzyna Oryszczak, Krzysz-
tof Zowada („Perspektywy rozwoju naukowo-zawo-
dowego przyszłych absolwentów studiów doktoranc-
kich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”), 
dr hab. Krzysztof Leja, Przemysław Kitowski („Dok-
torat akademicki czy zawodowy na marginesie ba-
dań sondażowych w Politechnice Gdańskiej”) oraz 

Joanna Wawrzyniak („Powiązanie procesu kształce-
nia na poziomie studiów doktoranckich z badania-
mi naukowymi oraz potrzebami gospodarki i rynku 
pracy”).

Moderatorem drugiej sesji panelowej pt. „W po-
szukiwaniu skutecznych modeli internacjonalizacji 
kształcenia doktorantów” był prof. Andrzej Bajdak 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Rolę 
eksperta powierzono prof. Andrzejowi Bąkowi – kie-
rownikowi Niestacjonarnych Studiów Doktoranc-
kich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wydział w Jeleniej Górze. Uczestnikami drugiej sesji 
panelowej byli: prof. Sławomir Smyczek, dr Justyna 
Matysiewicz („The Salzburg Principles a umiędzyna-
rodowienie kształcenia na studiach doktoranckich”), 
prof. Adam Samborski („Internacjonalizacja procesu 
kształcenia na studiach doktoranckich”), prof. An-
drzej Bajdak („Internacjonalizacja studiów trzecie-
go stopnia – wybrane problemy”), dr hab. Przemy-
sław Zbierowski („Przedsiębiorczość międzynarodo-
wa – wyniki badań i propozycja nauczania”), oraz 
prof. Małgorzata Pańkowska („Otwarte repozytoria 
prac doktorskich”).

Po zakończeniu sesji panelowych odbyło się pod-
sumowanie obrad oraz uroczyste zamknięcie kon-
ferencji. Zdaniem uczestników spotkanie skupione 
w ramach kształcenia na studiach doktoranckich 
w dziedzinie nauk ekonomicznych stworzyło wiele 
możliwości opiniotwórczej i merytorycznej wymia-
ny poglądów pomiędzy przedstawicielami najwięk-
szych uczelni ekonomicznych w Polsce, prowadzą-
cych kształcenie w ramach studiów doktoranckich.

Wynikiem obrad V Kon-
ferencji Dydaktyczno-Nau-
kowej jest monografia na-
ukowa pod red. Krystyny 
Jędralskiej pt. „Modele 
kształcenia na studiach dok-
toranckich w dziedzinie nauk 
ekonomicznych”. UE, Kato-
wice 2013.
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Aneta Szmyt

Pierwsza edycja staży  
zawodowych na kierunku  
Analityka gospodarcza

W październiku 2013 roku, w ra-
mach projektu „Kierunek unikato-
wy Analityka gospodarcza”, współ-
finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, ruszyła pierwsza 
edycja staży zawodowych skiero-
wanych do studentów kierunku 
Analityka gospodarcza.

Do udziału w trzymiesięcznych 
stażach zaproszeni zostali studenci 
drugiego roku studiów pierwszego 
stopnia, którzy przeszli pozytyw-
nie proces rekrutacji, w wyniku 
którego zakwalifikowano dziesięciu 
najlepszych. Głównym celem tego 
przedsięwzięcia jest zdobycie przez 
studentów doświadczenia zawo-
dowego i wzmocnienie ich kompe-
tencji adekwatnie do potrzeb ryn-
ku pracy.

Do udziału w Projekcie zapro-
szone zostały przedsiębiorstwa, z któ-
rymi Wydział Zarządzania prowa-
dzi współpracę w zakresie dosko-
nalenia jakości kształcenia, to m.in. 
Deloitte, Euro-Centrum Park Na-
ukowo-Technologiczny, Węglokoks, 
inne prestiżowe firmy consultingo-
we oraz biura doradztwa rachun-
kowego. Przedsiębiorstwa te zain-
teresowane były pozyskaniem kan-
dydatów posiadających wiedzę i umie-
jętności z zakresu przeprowadzania 
audytu finansowego, analiz społecz-
no-gospodarczych, analiz rynków 
z wykorzystaniem metod matema-
tyczno-statystycznych oraz zarzą-
dzania ryzykiem. Ze swojej strony 

zobowiązały się zapewnić każdemu 
stażyście opiekę merytoryczną opie-
kuna praktyki, który weryfikuje 
poziom merytoryczny wykonywa-
nych zadań i powierzonych obo-
wiązków.

W ramach drugiej edycji staży 
zawodowych dla studentów kierun-
ku Analityka gospodarcza przewi-
dziano miejsca dla piętnastu stu-
dentów, a w ramach całego projek-
tu obejmującego 4 edycje staży za-
wodowych miejsca dla sześćdzie-
sięciu studentów. Staże zawodowe 
są dla studentów wspaniałym do-
świadczeniem, dzięki czemu wy-
pełniają założoną misję kierunku 
Analityka gospodarcza, zdobywają 
wyjątkowe kwalifikacje i kształcą 
się w praktyce już na samym po-
czątku swojej kariery zawodowej.

IX Kongres Ekonomistów Polskich 

Alojzy Czech

To niewątpliwie znaczące spotkanie naukowców i 
praktyków odbyło się 28-29 listopada 2013 roku w ni-
skich, ale dobrze klimatyzowanych pomieszczeniach 
Hotelu „Marriott” w Warszawie i zgromadziło blisko 
700 uczestników. Organizatorem było Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne, analogicznie zresztą jak przy 
Kongresach poprzednich. Patronat honorowy przy-
jął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Uczestni-
cy otrzymali zestaw specjalnie przygotowanych przez 

organizatora materiałów autorskich, będących cennym 
wprowadzeniem w obrady, zarazem dokumentem wy-
głoszonych i złożonych w ich porządek propozycji.

Z dziejów Zjazdów i Kongresów

Po raz pierwszy samodzielny Zjazd Ekonomistów 
odbył się w 1929 roku w Poznaniu, jakkolwiek trzeba 
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dodać, iż już od 1887 roku ekonomiści zjeżdżali się na 
wspólne obrady wraz z prawnikami. Zjazd poznań-
ski odbył się w auli Collegium Minus Uniwersytetu 
Poznańskiego 24-26 maja tegoż roku, ważnego dla 
miasta z powodu zorganizowania wtedy Powszech-
nej Wystawy Krajowej. Przewodniczącym Komite-
tu Wykonawczego I Zjazdu był prof. Edward Tay-
lor, reprezentujący poznańskie Towarzystwo Praw-
ników i Ekonomistów ale także działający w imieniu 
Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich 
w Warszawie, Towarzystwa Ekonomicznego z Krako-
wa, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ze Lwowa 
oraz Koła Ekonomistów z Katowic. Zjazd zgromadził 
215 uczestników, reprezentujących wszystkie ośrod-
ki kraju, nie licząc zaproszonych gości. Na przewod-
niczącego obrad wybrany został prof. Antoni Kostanec-
ki (TESP Warszawa), mający do pomocy prezydium, 
składające się z prezesów pozostałych stowarzyszeń 
ekonomistów, oraz sekretariat pracujący pod kierun-
kiem dr. Jana Zieleniewskiego (TE Kraków). Dwa 
główne tematy zdominowały obrady I Zjazdu: badanie 
koniunktury oraz kartelizacja gospodarki. Wydane zo-
stały materiały wraz z przebiegiem dyskusji, aneksem 
autorskich memoriałów oraz rozliczeniem finansowym1. 
Postanowiono, że następny zjazd odbędzie się w Kato-
wicach, potem, że we Lwowie, ale z powodu kryzysu go-
spodarczego, jak też sprzecznych stanowisk pomiędzy 
poszczególnymi towarzystwami, data była wielokrot-
nie przekładana, w końcu nie odbył się w ogóle2.

W latach powojennych nie nawiązano do tej tra-
dycji. Pierwszym po wojnie zebraniem ekonomistów 
uznanym za Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów było 
przeprowadzone 8-10 grudnia 1950 przygotowanie 
środowiskowe do Kongresu Nauki Polskiej w 1951 
roku. II Zjazd Ekonomistów Polskich miał miejsce 
7-9 czerwca 1956 roku w Warszawie i wpisał się w ciąg 
„październikowych” przemian gospodarki socjalistycz-
nej3. Kolejne Zjazdy z 7-8 stycznia 1971 oraz 6-7 marca 
1981 odbyły się w dramatycznych dla kraju okoliczno-
ściach politycznych. W 100-lecie ruchu ekonomistów 
miał miejsce 27-28 listopada 1987 roku w Krakowie 
V Kongres Ekonomistów Polskich. W początkach 
transformacji w 1993 roku na VI Kongresie podjęto się 
we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo- 
-Technicznych NOT, Stowarzyszeniem Księgowych 
w Polsce, Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz To-
warzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa 
znaleźć sposób na zdynamizowanie gospodarki. Ob-
radujący już w XXI wieku 25-26 stycznia 2001 roku 
VII Kongres toczył się pod znakiem miejsca ekono-
mii w epoce cywilizacji informacyjnej. Wreszcie zwo-
łany na 29-30 listopada 2007 roku VIII Kongres Eko-
nomistów Polskich określał miejsce Polski w gospo-
darce światowej, jej szanse i zagrożenia tuż po uzy-
skaniu członkostwa unijnego. Warto przypomnieć, iż 

1 Pamiętnik I Zjazdu Ekonomistów Polskich w Poznaniu odbyte-
go w dniach 24-26 maja 1929. Nakładem Stałego Komitetu Zjazdów 
Ekonomistów Polskich, Gebethner i Wolff, Warszawa 1930. 

2 Ostatnim terminem był listopad 1939. Więcej zob. W. Rosz-
kowski: Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem 1939. 
PTE, Warszawa 2010, s. 46-47. 

3 Wydarzeniu temu poświęcone zostało opracowanie zbiorowe 
Przełomowy rok 1956 a współczesność. Red. Z. Sadowski. PTE, War-
szawa 2007. 

materiały z tego Kongresu ukazały się w ośmiu to-
mach, wydanych nakładem PTE. Kongresy były za-
wsze wydarzeniem środowiskowym najwyższej rangi. 
Nie inaczej było i tym razem.

IX Kongres – porządek i przebieg obrad

Kongres przebiegał pod hasłem wyzwań, jakie 
dla ekonomii niesie przyszłość. By temu sprostać, 
należy odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospo-
darczych. Ten kartezjański z ducha postulat zdobił 
kongresowe insygnia i materiały, przyświecał dysku-
sjom, jak też miał budzić badawcze sumienie uczest-
ników w ich przyszłych zamierzeniach. Problem jest 
ważny, gdyż po latach zamieszania i nieporozumień 
wywołanych kryzysem w światowych finansach go-
spodarka musi odzyskać dynamiczną stabilność, 
a wiedza o niej – znamiona wiarygodności.

Jak każda tego typu impreza, Kongres rozpoczął 
się od długiego ciągu powitań przez organizatorów 
znakomitych gości (sześciu z nich miało prawo do 
używania tytułu premiera) oraz wszystkich przyby-
łych uczestników. Były okolicznościowe wystąpienia. 
Potem jeszcze nagrody, odznaki i wyróżnienia. Część 
wstępną zakończyło jedyne na Kongresie referato-
we wystąpienie, które wygłosił prezes NBP prof. Ma-
rek Belka, odnosząc się do natury i przyczyn stanu 
gospodarki: Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obec-
nego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej. 
W tym miejscu należy PT Czytelników odesłać do 
stron www.kongresekonomistow.pl, na których za-
równo treść powyższego wykładu, jak też stenogra-
my wszystkich dyskusji są udostępnione.

W otwierającym Kongres plenarnym panelu dys-
kusyjnym, moderowanym przez prof. Elżbietę Mą-
czyńską (prezes Zarządu Krajowego PTE) oraz prof. 
Bogusława Fiedora (przewodniczącego Rady Nauko-
wej PTE), wystąpili: dr Andrzej Arendarski (prezes 
Krajowej Izby Gospodarczej), prof. Jerzy Hausner 
(UE w Krakowie), prof. Grzegorz W. Kołodko (dyr. 
Centrum Badawczego „Tiger” Akademia Leona Koź-
mińskiego), prof. Andrzej K. Koźmiński (prezydent 
ALK), dr Janusz Lewandowski (Komisarz ds. Pro-
gramowania Finansowego i Budżetu Komisji Euro-
pejskiej), prof. Lucjan Orłowski (Sacred Heart Uni-
versity), prof. Jerzy Osiatyński (doradca Prezydenta 
RP), prof. Piotr Pysz (Wyższa Szkoła Finansów i Za-
rządzania w Białymstoku), prof. Marek Ratajczak 
(podsekretarz stanu w MNiSzW), prof. Zdzisław Sa-
dowski (prezes honorowy PTE) i prof. Tomasz Szapi-
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ro (rektor SGH). Paneliści ustosunkowywali się do 
przedstawionych tez dotyczących dysfunkcji w go-
spodarce, odpowiedzialności ekonomistów za nieroz-
poznanie kryzysu, oczekiwań pod adresem ekonomii 
i nauk pokrewnych w aktualnej sytuacji gospodar-
czej, kierunku rozwoju nauk ekonomicznych i wielu 
innych fundamentalnych zagadnień. Do tego spek-
trum wypowiedzi poproszono o komentarz przed-
stawicieli innych dyscyplin czy środowisk: prof. inż. 
Herberta Wirtha (prezes KGHM „Polska Miedź” S.A.), 
prof. Andrzeja Czapińskiego (Uniwersytet Warszaw-
ski), prof. Karola Modzelewskiego (Wydział Nauk 
Humanistycznych i Społecznych PAN) oraz dr. Ry-
szarda Petru (przewodniczący Rady Towarzystwa 
Ekonomistów Polskich). Nie starczyło czasu na dys-
kusję „z salą”. Także treść tego najważniejszego blo-
ku w programie jest udostępniona na portalu PTE.

Ciąg dalszy Kongresu miał strukturę panelową 
o sesjach równoległych i tematycznie zróżnicowa-
nych, wypełniających czas popołudnia i dnia następ-
nego. Były to następujące moduły:
sesja I, część A i B: Nauki ekonomiczne: stylizowane 
fakty a wyzwania współczesności,
sesja II, część A i B: Kontrowersje i spory wokół mo-
delu gospodarki – państwo a rynek, wzrost gospodar-
czy a spójność społeczna,
sesja III, część A i B: Polska w Unii Europejskiej 
i globalnej gospodarce,
sesja IV: Edukacja dla zrównoważonego i trwałego 
rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu,
sesja V, część A i B: Determinanty rozwoju Polski. 
Rynek pracy, demografia,
sesja VI, część A i B: Determinanty rozwoju Polski. 
Polityka innowacyjna,
sesja VII, część A i B: Determinanty rozwoju Polski. 
Finanse publiczne,
sesja VIII: Determinanty rozwoju Polski. Sektor fi-
nansowy,
sesja IX, część A i B: Determinanty rozwoju Polski. 
Rolnictwo.

W 17 sesjach włącznie z plenarną wystąpiło 174 
uczestników paneli.

Wyjaśnić trzeba zasadę konstrukcyjną dyskusji 
w poszczególnych sesjach. Warunkiem uczestnictwa 
było przyjęcie nadesłanego referatu. Referaty były 
w materiałach kongresowych na płycie CD, a ich abs-
trakty opublikowane w postaci wydawnictwa broszu-
rowego. Nie były jednakże prezentowane. Treści do 
ustosunkowania się w sesjach panelowych były za-
dane przez moderatorów i one wyznaczały z grubsza 
ramy wystąpień oraz dyskusji. Celem było zdynami-
zowanie obrad, co zresztą się raczej powiodło. Efekty 
poszczególnych sesji były syntetycznie przedstawiane 
przez moderatorów na kończącej Kongres plenarnej 
sesji zamykającej. W ten sposób niejako podwojeniu 
uległ kongresowy dorobek. 254 referaty po recenzjach 
stanowić będą wielotomowe wydawnictwo IX Kon-
gresu, zaś opracowane i zredagowane treści dyskusji 
panelowych zostaną dołączone w postaci aneksów to 
poszczególnych tomów kongresowej edycji.

Nasze głosy

Nie było ich wiele. Może dlatego warto wymienić 
je z imienia. Szerokim echem odbiło się wystąpienie 
prof. Marii Smejdy (Katedra Rachunkowości) w sesji 
I „Nauki ekonomiczne: stylizowane 
fakty a wyzwania współczesności”. 
Dyskutantka, opierając się na re-
feracie Teoretyczne kontrowersje 
wokół przedmiotu rachunkowości 
wywołała spore zainteresowanie 
sygnalizując zmiany w ujęciach 
kapitału, zachodzące w przedmio-
cie tej bodaj najstarszej umiejęt-
ności kupieckiej niezbędnej w pro-
wadzeniu wszelkich przedsię-
biorstw, a mające duże konsekwencje dla nauk eko-
nomicznych w ogóle. Znaczenie jej wypowiedzi było 
specjalnie podkreślone w plenarnej sesji podsumo-
wującej.

Trzech uczestników przydzielonych zostało do se-
sji II „Kontrowersje i spory wo-
kół modelu gospodarki – pań-
stwo a rynek, wzrost gospodar-
czy a spójność społeczna”: prof. 
Maciej Miszewski (Katedra Eko-
nomii i Polityki Transformacji) 
prowadził swój dyskurs na pod-
stawie referatu pod tytułem In-
stytucjonalne podłoże dryfu sys-
temu kapitalistycznej gospodar-
ki rynkowej4. 

W rezultacie jego propozycję cy-
wilizacji spektaklu czy koncep-
cję dryfu systemowego uznać moż-
na za jedno z bardziej znaczących 
osiągnięć Kongresu. Dr Sławo-
mir Czech (Katedra Ekonomii) 

czynił wyważo-
ne analogie po-
między realia-
mi gospodarki 
kraju a doświadczeniami będący-
mi udziałem państwa szwedzkiego 
(referat: Czy model szwedzki jesz-
cze istnieje? Ewolucja i specyfika 
szwedzkiej polityki gospodarczej). 
Wreszcie niżej podpisany, biorący 
udział w dyskusji z perspektywy 

oczekiwań biznesowej praktyki 
menedżerskiej (referat: Ekonomicz-
ne inspiracje i afiliacje polskich 
współtwórców nauk o zarządza-
niu), próbował sytuować rolę nauk 
o zarządzaniu w kontekście zmian 
ustrojowych i systemowych.

W sesji VI poświęconej „Polityce 
innowacyjnej” uczestniczył w dru-

4 Nadto w znaczącej publikacji rozprowadzanej w materiałach 
kongresowych pt. Kryzysy systemowe (praca zbiorowa Komitetu 
Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN, Warszawa 2013), zamieszczony 
został artykuł prof. M. Miszewskiego Hipoteza dryfu cywilizacyjne-
go – propozycje metaperspektywy dla rozważań o przyszłości kapita-
listycznej gospodarki rynkowej. 
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gim panelu dr Rafał Żelazny (Katedra Ekonomii) pod-
nosząc istotny temat pomiaru rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego (tytuł referatu: Praktyczne aspekty 
pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjne-
go w wymiarze mezoekonomicznym). W sesji VII roz-
trząsającej żywotne zagadnie-
nia „Finansów publicznych”, 
nb. doborowo obsadzonej, udział 
brała prof. Ewa Zeman-Miszew-
ska (Samodzielny Zakład Go-
spodarki i Administracji Publicz-
nej) nie odwołując się jednak 
wprost do referatu Samorząd 
lokalny – dobro publiczne czy 
klubowe?, a żywo ustosunko-

wując się do zagadnień poruszonych w panelu przez 
poprzedników, w tym zwłaszcza do kontrowersji ja-
kie wzbudza reforma OFE. Wreszcie w sesji VIII 
„Sektor finansowy” umieszczony był referat prof. Ire-
ny Pyki (Katedra Bankowości i Rynków Finanso-
wych) pod adekwatnym do profilu dyskusji tytułem 
Polityka stabilizacji finansowej gospodarki świato-
wej z perspektywy zmian w europejskiej bankowości 
centralnej.

IX Kongres należy do przeszłości, ale postawione 
diagnozy, zaprezentowane interpretacje, zgłoszone 
propozycje, także głosy sprzeciwu czy tu i ówdzie 
krytyki, długo jeszcze będą inspiracją dla prze-
myśleń i asumptem do badań dla  jego licznych 
uczestników.

Największa część budżetu nowego programu zo-
stanie przeznaczona na wspieranie mobilności aka-
demickiej, w tym na wyjazdy studentów w celu od-
bycia części studiów za granicą. W ramach pozosta-
łych funduszy będą finansowane tzw. partnerstwa 
strategiczne pomiędzy instytucjami edukacyjny-
mi, przedsiębiorstwami i różnego rodzaju organi-
zacjami. Program będzie wspierał również refor-
my mające na celu modernizację systemów kształ-
cenia i szkolenia oraz promowanie innowacyjności 
i przedsiębiorczości, a także zwiększanie szans na 
zatrudnienie.

Po raz pierwszy w ramach nowego programu 
utworzony zostanie system gwarancji kredyto-
wych na jedno- lub dwuletnie studia magisterskie 
w innym kraju UE, a studenci z uboższych rodzin 
biorący udział w wymianie będą mieli możliwość 
otrzymania dodatkowego grantu ze środków pro-
gramu. Istotną zmianą jest również odstąpienie 
od zasady jednokrotnego udziału w programie. Już 
od przyszłego roku akademickiego każdy student 
będzie miał możliwość kilku wyjazdów na studia 
i praktyki zagraniczne, sumujących się do 12 mie-
sięcy na każdym poziomie studiów (pierwszego, 
drugiego, trzeciego stopnia). Ponadto, w ramach 
programu będzie możliwe rozszerzanie współpra-
cy i realizacja wyjazdów do krajów pozaeuropej-
skich.

Warunkiem udziału w programie „Erasmus+” 
jest posiadanie przez uczelnię Karty ECHE (Era-
smus Charter for Higher Education) i konsekwent-
ne wdrażanie przez cały okres obowiązywania pro-
gramu polityki internacjonalizacji, która została 
opisana we wniosku o nadanie karty. Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach znalazł się w gro-
nie instytucji, których doświadczenia w realizacji 
międzynarodowych programów edukacyjnych oraz 
proponowana polityka internacjonalizacji na lata 
2014-2020 zyskały uznanie Komisji Europejskiej, 
i którym w grudniu 2013 roku została przyznana 
nowa Karta ECHE.

Już od początku roku ruszają nowe konkursy, 
w których Biuro Międzynarodowej Wymiany Stu-
dentów będzie wnioskować o kolejne fundusze na 
stypendia indywidualne, kontynuując zadania re-
alizowane od 1998 roku, od kiedy udało nam się 
zapewnić ponad 3000 stypendiów zagranicznych 
dla studentów, absolwentów i pracowników naszej 
Uczelni w ramach programów Erasmus, Leonardo 
da Vinci oraz w ramach umów bilateralnych. Pla-
nujemy również tworzenie partnerstw strategicz-
nych w ramach istniejących krajowych i międzyna-
rodowych sieci uczelni, wykorzystując doświadcze-
nia z koordynowanych przez nas w poprzednich la-
tach projektów rozwojowych w programach Leonar-
do da Vinci, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
oraz funduszach strukturalnych.

Erasmus+
Dominika Janik-Hornik

1 stycznia 2014 roku wszedł w życie nowy unijny program „Erasmus+”, który pod jedną nazwą zastąpi do-
tychczas realizowane programy w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w tym programy 
„Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu” oraz programy współpracy międzynarodowej, takie 
jak „Erasmus Mundus”, „Tempus” i „Alfa”.
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Zofia Pokusińska

Zespół ds. Uniwersalnej  
Klasyfikacji Dziesiętnej

Biblioteka Narodowa w opracowaniu rzeczo-
wym gromadzonych zbiorów stosuje Uniwersal-
ną Klasyfikację Dziesiętną. Koordynacją związa-
nych z tym działań zajmuje się Pracownia UKD 
w Instytucie Bibibliograficznym BN, którą kie-
ruje Jolanta Hys. W 2009 roku utworzono Zespół  
ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, który ści-
śle współpracuje z Pracownią. W skład Zespo-
łu wchodzą m.in. bibliotekarze specjalizujący się 
w UKD z bibliotek akademickich, publicznych 
i pedagogicznych. Bibliotekę Główną Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach reprezentuje 
w tym gronie Zofia Pokusińska.

Zadaniem Zespołu jest wspieranie Pracowni 
w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikają-
cych ze stosowania UKD w różnych typach biblio-
tek, konsultowanie i opiniowanie w zakresie two-
rzenia kartoteki wzorcowej oraz sposobu zapisu 
symboli. Do zadań podejmowanych przez Zespół 
należy również aktualizacja Tablic UKD, w poro-
zumieniu z Konsorcjum UKD w Hadze.

W związku dużym zainteresowaniem ze strony 
Biblioteki Narodowej organizacją zbiorów w prze-

strzeni otwartej Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteki Akademickiej, 22-23 kwietnia 2013 
roku Zespół obradował w Katowicach w CINiBA. 
W trakcie spotkania Zofia Pokusińska przedsta-
wiła prezentację dotyczącą szczegółowych zagad-
nień związanych ze sposobem ustawienia książek 
na półkach w wolnym dostępie w CINiBA. Omówi-
ła m.in. oparty na UKD schemat, który jest pod-
stawą do tworzenia Sygnatury Wolnego Dostępu 
(SWD). Pokazała, ilustrując licznymi przykłada-
mi, proces powstawania SWD, który odbywa się 
w Oddziale Opracowania Zbiorów. Uczestniczą-
cy w zebraniu bibliotekarze zwiedzili gmach Cen-
trum. Grupę oprowadziła Jadwiga Witek, rzecz-
nik prasowy CINiBA.

Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w Bi-
bliotece Głównej Politechniki Białostockiej, która 
również wykorzystuje UKD do ustawienia zbiorów 
w wolnym dostępie. Będzie to okazja do porównań 
i wymiany doświadczeń. Sprawozdania z obrad 
Zespołu zamieszczane są na stronie: http://www.
bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd

Usłyszeliśmy dziś fragment Księgi Proroka Ne-
hemiasza o odnalezieniu zwojów Prawa Mojżeszo-
wego i czytaniu ich zawartości zgromadzeniu miesz-
kańców Jerozolimy, „nie tylko mężczyznom, ale ko-
bietom i wszystkim, którzy byli w stanie zrozumieć 
słowo Pańskie zapisane w pierwszych pięciu księ-
gach Biblii”. Czy potrafimy sobie jednak wyobrazić 
reakcję słuchaczy, którzy na głos czytającego zaczęli 
„płakać i upadać na twarz”? Czy potrafimy wczuć się 
w emocje, jakie przeżywali Izraelici – ludzie Księgi 
ksiąg? Moglibyśmy, jeśli Biblia byłaby dla nas naj-
ważniejszą księgą, księgą życia, tak jak była i jest 
dla narodu wybranego.

Pismo Święte to jakby „namiot”, w którym spo-
tykamy Boga. On nam się objawia jako Ojciec, Syn 
i Duch Święty, jako nasz Stworzyciel i Zbawca, jako 
nasz Prawodawca i Sędzia, Nauczyciel i Mistrz, Prze-
wodnik po drogach codzienności. Nie trzeba przypo-
minać, choć wielu chciałoby dziś o tym zapomnieć, 
że Pismo Święte stanowi kod naszej cywilizacji, że 
na Biblii wyrosła europejska kultura, wzbogaco-
na ziarnami prawdy zawartymi w filozofii i pra-
wie starożytnego świata Grecji i Rzymu. Bez tego 
dziedzictwa nie sposób zrozumieć, kim jesteśmy. 
Nie sposób poznać, dokąd zmierzamy i jak mamy 
postępować.

Rozdźwięk między prawem Bożym  
a ludzką „eko-nomią” przynosił szkody

Homilia Arcybiskupa Katowickiego na inaugurację Roku Akademickiego 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 3 października 2013 r.
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Mówię o tym na progu nowego roku akademic-
kiego, kiedy dla Was wszystkich czymś ważnym bę-
dzie słowo pisane, książki, artykuły, cały ów ludz-
ki wysiłek umysłu i serca, pragnący i poszukujący 
prawdy. Podejmującym studia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym może się wydawać, że Biblia nie ma 
związku z tworzonym czy poznawanym materiałem 
naukowym z dziedziny ekonomii. Ale czy jest tak na-
prawdę?

Kościół od wieków interesował się ekonomią, 
choćby z tego prostego względu, że jest to nauka do-
tykająca ludzkiego życia: działania, pracy, postępu 
i rozwoju. W jakimś sensie wprowadził system po-
datkowy w postaci dziesięciny, do której wzdychają 
współcześni przedsiębiorcy. Przez wieki – w łączno-
ści z rozwojem cywilizacyjnym – rodziła się nauka 
społeczna Kościoła, w której zagadnienia ze styku 
ekonomii i wiary są ważną częścią nauczania papie-
ży i biskupów, zwłaszcza w XX wieku.

Bliskość wiary i ekonomii jest również widoczna 
na kartach Pisma Świętego, kiedy mówi ono o bo-
gactwie i biedzie, o człowieku jako włodarzu dóbr 
ziemskich: „W obliczu Objawienia działalność eko-
nomiczna musi być postrzegana oraz prowadzona 
jako świadoma odpowiedź na wezwanie Boga skie-
rowana do każdego człowieka. Został on postawio-
ny w ogrodzie rajskim, aby go doglądał i strzegł, ko-
rzystając z niego według ustalonych limitów, zobo-
wiązując się do jego ulepszania. Odpowiednie zarzą-
dzanie uzyskanymi darami, w tym również dobrami 
materialnym, jest działaniem sprawiedliwym w sto-
sunku do siebie oraz do innych ludzi: to, co się otrzy-
muje, musi być dobrze wykorzystane, przechowywa-
ne, powiększane, według nauki płynącej z przypo-
wieści o talentach” (Kompendium Nauki Społecznej 
Kościoła, s. 216-217).

Wysiłek naukowy w dziedzinie ekonomii, jak i jego 
realizacja w konkretnych przedsięwzięciach gospo-
darczych, muszą służyć człowiekowi i społeczeń-
stwu: „Jeśli człowiek poświęca się temu z wiarą, na-
dzieją i oddaniem uczniów Chrystusa, również eko-
nomia i postęp zamienią się w przestrzeń zbawienia 
i uświęcenia. Również w tych zakresach można od-
zwierciedlać ludzką miłość i solidarność, współdzia-
łając przy tworzeniu nowej ludzkości” (Tamże, s. 217), 
która jest odblaskiem Królestwa Bożego.

Spojrzenie na ekonomię przez pryzmat Biblii 
i wiary pozwala na głęboko humanistyczne i huma-
nitarne traktowanie sfery działalności człowieka na 
tym świecie. W tym sensie Biblia jest również ko-
dem genetycznym ekonomii i postępu. W każdym ra-
zie tak powinna być traktowana.

Historia aż nazbyt często pokazywała, że rozdź-
więk między prawem Bożym a ludzką „eko-nomią” 
przynosił szkody – i to katastrofalne – całym społe-
czeństwom. Tak niestety zdarza się i dzisiaj. Przy-
kładów przytaczać nie trzeba, gdyż te realia znacie 
lepiej niż ja...

O trwającym kryzysie gospodarczym mówi się 
czasami, choć cicho, że podważył on znaczenie za-
ufania między ludźmi i do ludzi, a obnażył głupo-
tę ludzkiej pychy i chciwości. Mówimy tu – proszę 
zauważyć – o sprawach nie tylko ważnych dla do-

świadczenia ludzkiego, ale także ważnych dla Boże-
go objawienia.

Wiele razy podkreśla się dziś wartość prawości 
w biznesie, a czyż nie jest ona owocem dobrego su-
mienia, owocem podporządkowania siebie i swojej 
pracy owemu powołaniu wypowiedzianemu na po-
czątku dziejów: „czyńcie sobie ziemię poddaną”?

Zachęcam Was, drodzy studenci i pracownicy na-
uki, abyście podczas tego roku i następnych lat stu-
diów i pracy naukowej starali się o szerokie spojrze-
nie na sprawy ekonomii właśnie w świetle Pisma 
Świętego i nauki społecznej Kościoła. Ma ona nie-
ocenioną wartość – również jako synteza ludzkiego 
doświadczenia – w pełniejszym poznawaniu mean-
drów współczesnego świata, bo całą tę przestrzeń 
etycznie porządkuje...

W dzisiejszej ewangelii słyszymy, jak Jezus po-
syła siedemdziesięciu dwóch uczniów, aby głosili 
Królestwo Boże. Treść tego przesłania to nie „dobra 
nowina” w rodzaju tych, które serwują nam media 
głównego nurtu czy też reklamy promujące niezwy-
kle atrakcyjne lokaty, kredyty czy kosmetyki... Wie-
my, że ten przekaz ma gliniane nogi, ta „dobra nowi-
na”, kierowana do naiwnych, okazuje się fałszywa. 
Ma posmak uwodzenia naiwnych...

Tymczasem prawdziwa Dobra Nowina to wezwa-
nie do nawrócenia, do porzucenia grzesznego stylu 
życia, do wyboru Boga jako Pana i Nauczyciela. Tyl-
ko ta Nowina, jeśli przyjęta wiarą, uzdrawia i po-
rządkuje ludzkie życie: osobiste i wspólnotowe.

Jezus mówi od swych uczniów: „Oto posyłam was 
jak owce między wilki…”. Z ekonomicznego i reali-
stycznego punktu patrzenia czas wilków nie minął, 
nadal działają ci, którzy dla większego zysku, dla bo-
gactwa wykorzystują innych, powiększając paradok-
salnie strefy ludzkiego ubóstwa, głodu, chorób, kon-
fliktów i wojen. Zdarza się, że nieraz, na chwilę, prze-
mieniają się w filantropów i coś „rzucą” maluczkim...

Musimy, jako ludzie wiary, przeciwdziałać współ-
czesnym wilkom, pozostając jednak owocami i pa-
miętając, że dana nam moc nie pochodzi od nas, lecz 
od Boga, który nas posyła.

Drodzy, jesteśmy wezwani, aby budować lep-
szy świat, lecz w ten sposób, by: „umożliwić nowe 
współżycie w sprawiedliwości, braterstwie, solidar-
ności i wzajemnym dzieleniu się. Człowiek wyzwo-
lony od zła przez Jezusa może kontynuować Jego 
dzieło, z pomocą Jego Ducha może: oddawać spra-
wiedliwość biednym, oswobadzać uciśnionych, pod-
nosić na duchu przybitych, czynnie poszukiwać no-
wego porządku społecznego, który umożliwiłby od-
powiednie rozwiązanie kwestii ubóstwa material-
nego oraz skuteczniejsze przeciwstawienie się siłom 
przeszkadzającym słabszym w wyzwoleniu się z nę-
dzy lub niewolnictwa. Kiedy to następuje, Królestwo 
Boże ukazuje się już na ziemi, pomimo że do niej nie 
należy” (Tamże, s. 216).

Niech Pan, który Was dziś posyła w nowy rok 
akademicki, otworzy Wasze serca na Jego słowo, na 
Jego prawo, na drogę, która daje życie: życie pełne 
w perspektywie teraźniejszości i wieczności. Amen.

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
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cześnie władza konstytuowana w demokratycznych 
wyborach. W Polsce, podobnie jak w wielu innych 
krajach, jest to władza publiczna szczebla central-
nego oraz terytorialnego.

Zapotrzebowanie władzy publicznej na środki 
zaspokajane było w różny sposób, przykładowo po-
przez grabieże na podbitych terenach. Środki dla 
władzy publicznej pochodziły również z dobrowol-
nych świadczeń ludności (poddanych) na rzecz pa-
nującego. Daniny te w związku z ich długotrwa-
łością stawały się w końcu zwyczajem, a w kon-
sekwencji nabierały charakteru obowiązującego. 
Z tych właśnie świadczeń wykształcił się współcze-
sny nam podatek. W miarę upływu czasu podatek 
podlegał przemianom, między innymi daniny pobie-
rane doraźnie stawały się formą regularną; świad-
czenia pobierane w naturze – w miarę rozwoju go-
spodarki towarowo-pieniężnej – wyparte zostały 
przez świadczenia pieniężne.

Magnificencjo – Dostojny Panie Rektorze,
Wasze Magnificencje,
Prześwietny Senacie,
Wysokie Rady Wydziałów,
Wielce Szanowni Goście,
Drodzy Studenci,
Panie i Panowie!

Wykład inauguracyjny jest wielkim zaszczytem 
dla nauczyciela akademickiego. Magnificencjo Rek-
torze – pragnę podziękować za to wyjątkowe wyróż-
nienie. Dotyczy ono nie tylko mojej osoby, ale rów-
nocześnie nauk o finansach, które reprezentuję. Fi-
nanse są w Polsce najmłodszą dyscypliną w dziedzi-
nie nauk ekonomicznych, wyodrębnioną zaledwie 
kilka lat temu z dyscypliny ekonomia.

Tematyka wykładu nasuwa pewne obawy, czy 
nie zakłóci ona wspaniałego nastroju dzisiejszej 
uroczystości, który wynika z jej wyjątkowej rangi. 
Wszyscy bowiem, gdy słyszymy o podatkach mamy 
na ogół przykre myśli. Proszę zatem, aby na czas 
mojego krótkiego wystąpienia podjąć trud zdy-
stansowania się od wszelkich negatywnych (często 
nawet bardzo negatywnych) skojarzeń związanych 
z ciężarami podatkowymi i pozwolić nakłonić się do 
refleksji z nieco innej perspektywy.

Najkrótsza znana definicja podatku określa go 
jako „indywidualną ofiarę na zbiorowy cel”. Podat-
ki są jednym z najstarszych fenomenów społeczno-
ści ludzkiej. Chociaż z podatkami i quasi-podatka-
mi ludzkość styka się praktycznie od zarania swe-
go zorganizowanego istnienia, spór dotyczący ich 
początków pozostaje do dzisiaj nierozstrzygnięty. 
Poglądy w tym zakresie są dość rozbieżne. Nie po-
dejmując szczegółowych dywagacji dotyczących po-
czątków podatku można stwierdzić, że podatki są 
co najmniej tak stare, jak stara jest instytucja pań-
stwa1. Niezależnie od formacji społeczno-politycznej 
każda władza publiczna potrzebowała i potrzebuje 
środków na zaspokojenie własnych potrzeb oraz 
wypełnianie określonych zadań dla dobra ogółu. 
Władza publiczna – czyli kto? Czyli, historycznie, 
najpierw władca (król, cesarz, faraon itp.), a współ-

1 Szerzej: F.H.M. Grapperhaus: Podatki przez wieki. TNOiK 
„Dom Organizatora”, Toruń 2010.

Wykład inauguracyjny prof. Teresy Famulskiej

Podatki – władza publiczna  
a finanse przedsiębiorstw

(fragmenty)
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z kolei określić identyfikację skutków obciążeń po-
datkowych dla finansów przedsiębiorstw. Zróżnico-
wane ciężary podatkowe implikują bowiem różne 
konsekwencje w finansach przedsiębiorstwa. Wy-
nika to nie tylko z wielkości podatku, przedmiotu 
opodatkowania, momentu powstania zobowiąza-
nia podatkowego itp., ale również z umiejscowienia 
określonego ciężaru fiskalnego w finansach przed-
siębiorstwa.

Finanse przedsiębiorstw są bardzo złożoną ma-
terią, którą można rozpatrywać z różnych punktów 
widzenia. Dla potrzeb podjętych rozważań przy-
jąć można uproszczone ujęcie finansów przedsię-
biorstw, które wyodrębnia dwa strumienie pienięż-
ne: 1) koszty, 2) przychody oraz ich wypadkową – 
dochód (stratę). Ujęcie to można umownie nazwać 
księgowo-podatkowym. Za istotne należy uznać 
ustalenie relacji między tymi kategoriami a ciężara-
mi podatkowymi nałożonymi przez władzę publicz-
ną na przedsiębiorstwo. Przede wszystkim trzeba 
odnotować, że wyodrębnionym kategoriom z obsza-
ru finansów przedsiębiorstw odpowiadają określone 
grupy podatków, są to podatki kosztowe, przycho-
dowe, dochodowe.

Obciążenia kosztowe to takie, które są obligato-
ryjnym kosztem dla przedsiębiorstw. Tym samym 
są one cenotwórcze i wpływają na rentowność przed-
siębiorstw. Fiskalne ciężary kosztowe ponoszone są 
bez związku ze zrealizowanymi zyskami oraz przy-
chodami. Oznacza to zatem, że ciążą one na przed-
siębiorstwie nawet w sytuacji, gdy w danym okresie 
nie osiąga ono zysków, a także w skrajnych przy-
padkach, gdy nie realizuje w ogóle przychodów.

Specyfika obciążeń kosztowych polega na tym, 
że wiążą się one głównie z różnymi elementami za-
angażowanymi w działalność gospodarczą przed-
siębiorstwa. Dotyczyć one mogą określonego mająt-
ku (podatek od nieruchomości, podatek od środków 
transportowych), są nimi również ciężary fiskalne 
związane z wynagrodzeniami. Zakres oddziaływa-
nia obciążeń kosztowych na finanse przedsiębiorstw 
jest zależny przede wszystkim od rodzaju prowadzo-
nej działalności gospodarczej i wynikającej z niego 
konieczności wykorzystywania różnych czynników, 
z którymi prawo wiąże powstanie obowiązku podat-
kowego. Obciążenia kosztowe mają określony wy-
miar in minus w finansach przedsiębiorstwa. Od-
notować przy tym należy ich swoisty walor (wymiar 
in plus), mający miejsce wówczas, gdy mogą one być 
uznane za koszty uzyskania przychodu dla potrzeb 
ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem do-
chodowym.

Kolejną grupę obciążeń stanowią podatki przy-
chodowe, zwane również podatkami od obrotu lub 
podatkami od sprzedaży. W założeniu podatki te po-
przez cenę przerzucane zostają na nabywców, mają 
zatem, podobnie jak obciążenia kosztowe, charak-
ter cenotwórczy i wpływają na rentowność sprzeda-
ży. Pozostają one bez związku z osiąganymi zyska-
mi, wiążą się natomiast z faktem dokonania sprze-
daży. Dla ustalenia momentu powstania obowiązku 
podatkowego w podatkach przychodowych zasadni-
czo ma zastosowanie zasada memoriałowa. Ozna-
cza to, że w związku z daną sprzedażą przedsiębior-
stwo może nie zrealizować należności, ale i tak wy-

Rozwój podatków, tak poszczególnych ich rodza-
jów, jak i całych systemów podatkowych, jest pro-
cesem nie tylko ważnym oraz długim, ale i bardzo 
interesującym. Nie dziwi zatem, że problematykę 
z zakresu podatków na przestrzeni wieków podej-
mowało wielu uczonych – w Starożytności margine-
sowo, z czasem jednak coraz szerzej, tak że od XVIII 
wieku można już mówić o elementach teorii podatku. 
Warto odnotować, że ogromny wkład w powstanie 
teorii podatku wniósł twórca klasycznej ekonomii 
Adam Smith. Do kwestii podatkowych odnosiło się 
wielu wybitnych filozofów. Dość przywołać przykład 
św. Tomasza z Akwinu, który w dziele pt. Summa 
theologiae, a także w komentarzach do Etyki i Po-
lityki Arystotelesa rozpatruje zagadnienia podatko-
we z moralnego punktu widzenia. (Słynne pytanie: 
„Czy opodatkowanie musi być rabunkiem?” pocho-
dzi z XIII wieku i jest autorstwa właśnie św. Toma-
sza z Akwinu).

Podatkami zajmują się różne nauki, oprócz 
nauk ekonomicznych są to nauki prawne, etyka, so-
cjologia, psychologia, historia (na niektórych reno-
mowanych uczelniach Europy Zachodniej wykłada-
ny jest przedmiot „Historia opodatkowania”). O bo-
gactwie myśli podatkowej oraz dorobku naukowego 
i badawczego z tego zakresu świadczą zbiory wielu 
bibliotek. Na szczególną uwagę zasługuje najwięk-
sza biblioteka świata w Amsterdamie (The Interna-
tional Bureau of Fiscal Documentation).

Zamierzoną konkluzją dotychczasowych wywo-
dów jest konstatacja, że zajmowanie się zagadnienia-
mi podatkowymi, a szczególnie formułowanie ocen 
i propozycji zmian – wobec istniejącego wielowieko-
wego dorobku, doświadczeń oraz ogromnego zasobu 
wiedzy z zakresu podatków – wymaga pokory.

Z przebogatej i bardzo złożonej problematyki po-
datkowej proponuję zatrzymanie się na zagadnie-
niu opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce. Za 
główne przesłanki wyboru problemu należy uznać 
jego rangę i aktualność.

W naszym kraju obecnie obowiązuje 13 różnych 
podatków, „typowego” przedsiębiorstwa zazwyczaj 
dotyczy tylko kilka z nich, głównie jest to któryś 
z podatków dochodowych oraz podatek od towarów 
i usług (VAT). Z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
ważne jest rozpoznanie, jakie podatki na nim ciążą, 
jakie są tryb i terminy ich rozliczania, w jaki sposób 
ustalić zobowiązanie podatkowe itp. Ogólnie, ko-
nieczna jest znajomość prawa podatkowego, którą 
można uznać za pierwszy stopień „wtajemniczenia” 
w kwestię opodatkowania przedsiębiorstwa. Sama 
tylko znajomość przepisów prawa podatkowego nie 
wystarcza, konieczne jest ich właściwe (zgodnie 
z intencją prawodawcy) zrozumienie oraz w konse-
kwencji poprawne stosowanie. O tym, że jest to bar-
dzo trudne, świadczą urzędowe interpretacje przepi-
sów prawa podatkowego, wydawane przez admini-
strację skarbową w wielu krajach. Instytucja ta sta-
ła się również trwałym elementem systemu podatko-
wego w Polsce, w założeniu ma ona przyczynić się do 
ograniczenia ryzyka podatkowego przedsiębiorców2.

Drugim (wyższym) stopniem „wtajemniczenia” 
w problem opodatkowania przedsiębiorstw można 

2 Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na fi-
nanse przedsiębiorstw. Red. T. Famulska. Difin, Warszawa 2013.
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kowa, inżynieria podatkowa, montaż podatkowy). 
Jest oczywiste, że w obszernych i skomplikowanych 
regulacjach podatkowych łatwiej „poruszają” się 
przedsiębiorstwa działające na dużą skalę od pod-
miotów małych i średnich. Stanowi to jeden z istot-
nych argumentów za pewnym zróżnicowaniem cię-
żarów opodatkowania na korzyść sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Z punktu widzenia władzy publicznej, opodatko-
wanie przedsiębiorstw jest podporządkowane pier-
wotnej i podstawowej funkcji podatków, jaką jest 
funkcja fiskalna. Dywersyfikacja przedmiotu opo-
datkowania, z którą wiąże się zróżnicowane umiej-
scowienie w finansach przedsiębiorstwa poszczegól-
nych ciężarów podatkowych, nie jest przypadkowe. 
Sprzyja ona zapewnieniu dochodów publicznych. 
Budowa systemu obciążeń finansowych przedsię-
biorstw stanowi jednak trudne zadanie dla władzy 
publicznej. Konieczne jest bowiem uwzględnienie 
faktu, że istnieją granice opodatkowania, przy czym 
jak dotąd nie udało się ich ani obliczyć, ani ustalić 
w inny sposób. W praktyce granice te wyznaczane są 
metodą „prób i błędów”. Zauważyć należy, że zbyt-
nia „zachłanność” władzy publicznej może prowa-
dzić do wyniszczenia źródła podatku, a w skrajnych 
przypadkach do tzw. kanibalizmu podatkowego.

Wyjątkowe wyzwania dla władzy publicznej 
w konstrukcji opodatkowania przedsiębiorstw nie-
sie globalizacja, która w strefie podatków wiąże się 
m.in. z konkurencją podatkową (np. zachęty podat-
kowe dla inwestorów) oraz ze zwiększeniem możli-
wości ucieczki od podatków. Kolejnym czynnikiem 
zewnętrznym jest proces integracji europejskiej. 
Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza koniecz-
ność implementacji międzynarodowego (w tym unij-
nego) prawa podatkowego. Obok zatem międzyna-
rodowej harmonizacji podatkowej obiektywnej do-
konywać musi się harmonizacja obligatoryjna.

Władza publiczna może dążyć do zrealizowania 
za pomocą podatków funkcji pozafiskalnych, w tym 
do stymulowania działalności gospodarczej. Osiąga 
się to głównie poprzez ulgi i zwolnienia, które w krót-
kim okresie zmniejszają efekt fiskalny podatków. 
Stąd trudny dla władzy wybór pomiędzy funkcjami 
fiskalnymi i pozafiskalnymi podatków, szczególnie 
w sytuacji niedoborów w finansach publicznych.

Zasygnalizowane i inne dylematy związane z in-
gerencją władzy publicznej w finanse przedsiębiorstw 
wskazują na znaczną złożoność problemu. Podat-
ki, podobnie jak finanse publiczne, których są ele-
mentem, kształtowane są pod wpływem wielu czyn-
ników, w tym ekonomicznych, politycznych, histo-
rycznych, społecznych, administracyjnych. Są za-
tem specyficzne dla danego miejsca i czasu. Próba 
ustalenia optymalnego (uniwersalnego) zakresu fi-
nansów publicznych, w tym systemu podatkowego, 
jest z góry skazana na niepowodzenie4. Nie ma go-
towych wzorców. Władza publiczna musi dokonać 
doboru narzędzi fiskalnych, w tym podatków, ade-
kwatnych do realiów własnego państwa. Kształ-
towanie systemu opodatkowania przedsiębiorstw 
wpisuje się w ciągle otwarty, szerszy problem: „ile 
państwa, ile rynku”.

4 S. Owsiak: O ewolucji nauki o finansach publicznych – próba 
syntezy. W: Nadanie Stanisławowi Owsiakowi tytułu Doktora Ho-
noris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Red. A. Szewczuk, B. Fili-
piak, S. Flejterski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 73.

stąpi konieczność rozliczenia podatku. W obowią-
zujących regulacjach powszechną formą obciążenia 
przychodów przedsiębiorstwa jest podatek od towa-
rów i usług, obok którego zastosowane są podatki 
selektywne (podatek akcyzowy, podatek od gier). 
Przedsiębiorstwo jest wyjątkowym podmiotem po-
datku od towaru i usług3. Podatek ten działa na za-
sadzie przerzucalności, przy czym przerzucanie jego 
ciężaru na konsumenta jest nie tylko realizacją tzw. 
podatku należnego, ale równocześnie jest odzyska-
niem „zaliczek” na poczet tego podatku, zawartych 
w cenach zakupów, czyli tzw. podatku naliczonego. 
Zakłada się, że podatek od towarów i usług powi-
nien być neutralny wobec przedsiębiorstw. W prak-
tyce jednak właśnie przedsiębiorstwa, a nie konsu-
menci „obsługują” ten podatek, co oznacza, że jest 
on dla nich ciężarem, w tym w aspekcie uszczerbku 
finansowego oraz płynności finansowej.

Przedmiotem opodatkowania pozostaje również 
dochód przedsiębiorstwa. Obciążenie fiskalne do-
chodu – w sensie ogólnym – jest najbardziej czytel-
ną konstrukcją z punktu widzenia finansów przed-
siębiorstwa, zmniejsza bowiem wypracowaną w da-
nym okresie nadwyżkę. W ujęciu szczegółowym jest 
kategorią bardziej złożoną, która powoduje wielo-
rakie skutki nie tylko w rentowności, ale również 
w płynności finansowej przedsiębiorstw. Zauważyć 
należy także, iż ustalenie wyniku finansowego dla 
potrzeb podatkowych nie jest tożsame z wynikiem 
obliczonym zgodnie z prawem bilansowym. Opodat-
kowanie dochodu zależne jest w pierwszej kolejno-
ści od formy prawnej prowadzonej działalności go-
spodarczej. Zasadniczo obowiązują podatek docho-
dowy od osób prawnych (obejmuje m.in. spółki ak-
cyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 
oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy 
m.in. jednoosobowej działalności gospodarczej osób 
fizycznych, spółek cywilnych). Dla określonych osób 
fizycznych przewidziano uproszczone formy opodat-
kowania dochodu z działalności gospodarczej, są to: 
karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych. Podatki dochodowe obciążają każ-
dy rodzaj osiągniętego dochodu, przyczyniają się 
do ograniczenia możliwości finansowych przedsię-
biorstw, zarówno w zakresie działań bieżących, jak 
i długoterminowych. Skutkują też zmniejszeniem 
bezpośrednich korzyści właścicieli, ograniczając zy-
ski z zaangażowanego przez nich kapitału.

Przeprowadzona syntetyczna identyfikacja re-
lacji określonych grup obciążeń podatkowych z fi-
nansami przedsiębiorstw uprawnia do konstata-
cji, że podatki „oplatają” finanse przedsiębiorstw. 
Zauważa się również, że różne podatki o tej samej 
wielkości mają inny wymiar finansowy dla przed-
siębiorstw. Najbardziej „odczuwalne” pozostają 
podatki dochodowe. Obciążenia podatkowe nało-
żone na przedsiębiorstwa wywołują u nich mecha-
nizm obronny, który może być zgodny lub niezgod-
ny z prawem. Reakcje na ciężary fiskalne mogą być 
mniej lub bardziej rozwinięte oraz wysublimowane, 
skąd różnorodne ich określenia (planowanie podat-
kowe, strategia podatkowa, optymalizacja podat-

3 T. Famulska: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowa-
nia podatku od wartości dodanej. Akademia Ekonomiczna, Kato-
wice 2007, s. 154-167.
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Nauczanie rachunkowości 
w latach 1937-1950

Alojzy Czech

Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych 
w Katowicach formalnie zaistniało 3 grudnia 1936 
roku. Kształcenie rozpoczęto 11 stycznia roku na-
stępnego na Wydziale Organizacji Przemysłowej, 
który zakładał kształcenie na ścieżce indukcyjnej. 
Rozwiązanie takie przewidywało nauczanie przed-
miotów technologicznych, księgowości, podstaw pra-
wa oraz języków na pierwszym roku studiów, a przed-
mioty bardziej ogólne były na latach dalszych. W czy-
stej postaci projekt ten nigdy jednakże nie zaistniał, 
między innymi z powodu przedmiotów księgowo-fi-
nansowych. Od rachunkowości ogólnej wszak roz-
poczynano. Bardziej wyspecjalizowana rachunkowość 
przemysłowa, wzmacniana kalkulacją, była obecna 
na roku drugim. Nie mogło być odwrotnie. W roku 
1938/1939 uruchomiono drugi Wydział Administra-
cji Publicznej, na którym prowadzona była rachun-
kowość sektora publicznego. Wykładowcami tych 
i pokrewnych przedmiotów byli nauczyciele szkół 
średnich lub praktycy, zarówno z przemysłu, jak 
i administracji. Trudno sobie wyobrazić, by mogło 
być inaczej. Katowickie Studium rozpoczynało dzia-
łalność w dobie wchodzenia rachunkowości – sztu-
ki praktycznej, znanej przecież od więcej niż pół ty-
siąclecia – na sale akademickie, więc import wykła-
dowców z tej dziedziny był w zasadzie niemożliwy. 
Nie było zresztą takiej potrzeby. Wyższe Studium 
startujące jako uczelnia zawodowa na rachunko-
wość stawiało i to od pierwszego roku zajęć! Warto, 
by o tych faktach pamiętać, próbując je przy okazji 
w zarysie odtworzyć.

I. Rachunkowość w Wyższym Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych 1937-19491

Rachunkowość w Wyższym Studium Nauk Spo-
łeczno-Gospodarczych była obecna od początku na-
uczania. Pojawiła się z momentem inauguracji za-
jęć. W ogłoszonym wtedy tygodniowym planie, któ-
ry obowiązywał do 13 lutego 1937 znalazły się „ćwi-
czenia z księgowości” w wysokości 4 godz. Prowa-
dzącym był Witold Gawdzik, absolwent Wyższego 

1 Opracowano na podstawie następujących źródeł i publikacji: 
Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Prospekt. Katowi-
ce (1938); Spis wykładów na rok akademicki 1945/6. WSNSG, Kato-
wice 1945; Spis wykładów na rok akademicki 1946/7. WSNSG, Ka-
towice 1946; Spis wykładów na rok akademicki 1947/48. WSNSG, 
Katowice 1947; Książeczka legitymacyjna studenta WSNSG Aloj-
zego Melicha nr 125 (1937-1946) oraz nr 2814 (1946/1947); Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczna 1937-1957. Księga Pamiątkowa wydana 
z okazji I Zjazdu Absolwentów w XX rocznicę Uczelni. Katowice 
1958; A. Czech: Józef Lisak i Wyższe Studium Nauk Społeczno- 
-Gospodarczych. AE, Katowice 1997. 

Studium Handlowego w Krakowie, 
związany z Uczelnią przez następ-
nych dwadzieścia lat. Program 
studiów jednak stale dopracowy-
wano i po licznych konsultacjach 
i korektach na I roku studiów 
w roku szkolnym 1937/1938 „Księ-
gowość ogólna” w ilości 30 godz. 
wykładana była na semestrze zi-
mowym, natomiast w semestrze 
letnim wprowadzono „księgowość 
przedsiębiorstw związkowych” także w wymia-
rze 30 godz. „Księgowość ogólną” kontynuował Jó-
zef Gawdzik, nauczyciel przedmiotów księgowych 
w Miejskiej Szkole Kupieckiej, zaś do zagadnień 
księgowości właściwej dla karteli czy koncernów 
wprowadzał mgr Władysław Jędral, kierownik ów-
czesnego Gimnazjum Kupieckiego. Na II roku na-
uczana była „rachunkowość przemysłowa” w ilości 
30 godz. całorocznego wykładu i 30 godz. ćwiczeń 
prowadzonych przez praktyka, którym był proku-
rent zarządu koncernu Huta „Pokój” S.A., tamtejszy 
główny księgowy Ludwik Rywik, absolwent Wyższej 
Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie, pracujący 
dla uczelni do 1950 roku. Na tym nie koniec. III rok 
wypełniała przez obydwa semestry „analiza i pato-
logia bilansów”, przedmiot obejmujący 15 godz. wy-
kładu i 15 godz. ćwiczeń. Początkowo „analizę bilan-
su” prowadził Ludwik Rywik, ale w roku następnym 
była wersja połączona, z tym, że w semestrze 6. ćwi-
czenia zamierzano zwiększyć do 30 godz. Przedmiot 
do realizacji otrzymał dr Albin Zając, kierownik Od-
działu Bilansowego Wydziału Skarbowego w Urzę-
dzie Wojewódzkim Śląskim. Nie wiadomo jednak, 
czy zdołano zajęcia w tej ostatniej modyfikacji zre-
alizować, a nauczania w roku szkolnym 1939/1940 
już nie było.

W naradach, jakie zwoływano i dyskusjach, jakie 
toczono nad kształtem programowym Wydziału Or-
ganizacji Przemysłowej, przedmioty nauczania ku-
mulowano w grupy, wśród których wyróżniano gru-
pę przedmiotów analityczno-rachunkowych. Oprócz 
już wymienionych wliczano do niej jeszcze „kalku-
lację przemysłową”, 30 godz. przedmiot semestral-
ny z II roku, prowadzony przez inż. Jana Falewicza, 
sekretarza generalnego przy zarządzie Huty Banko-
wej S.A. Kalkulacja poprzedzona była rok wcześniej 
prowadzonym 15-godz. przygotowaniem pod nazwą 
„propedeutyki kalkulacji”, wykładaną przez dr. Jó-
zefa Lisaka. Jeden raz odbyły się zajęcia z „opera-
cji bankowych” dla słuchaczy II i III roku, których 
wykładowcą, zarazem autorem skryptu pod tym sa-
mym tytułem, był także dr Józef Lisak. Zajęcia od-

Witold Gawdzik 
(1903-1978)
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były się w 1938/1939 roku i wynosiły 15 godz. seme-
stralnego wykładu.

W roku szkolnym 1938/1939 ruszyły studia na 
Wydziale Administracji Publicznej. Także tam na 
pierwszym semestrze I roku był 15-godz. wykład „ra-
chunkowości publicznej” wraz z ćwiczeniami prowa-
dzony przez Karola Piechaczka, naczelnika Wydzia-
łu Budżetowo-Gospodarczego Urzędu Wojewódzkie-
go Śląskiego. Była to skromna ilość godzin. W dodat-
ku z przygotowanego na rok szkolny 1939/1940 pro-
gramu wypadła zupełnie, gdyż nauczanie wyraźnie 
miało ewoluować w stronę przedmiotów prawno-po-
litycznych. Praktyka powojenna zweryfikowała ten 
zamiar.

Jak z powyższego zarysu widać, przedmioty za-
czynające od wykładu rachunkowości od podstaw, po-
tem rozwijające tematykę księgową w określonych 
programem kierunkach, były wystarczająco widocz-
ne w przedwojennych programach studiów Wyższe-
go Studium. Szkoda, że nie zachowały się sylabusy 
czy proste wykazy treści wykładanych przedmiotów, 
niemniej można zakładać, że ze względu na zwoły-
wane zebrania wykładowców, jak również aktywnie 
koordynującą rolę kierownika Wydziału i dyrektora 
Studium dr. Józefa Lisaka nie było nachodzenia za-
jęć na siebie, powielania treści czy dublowania się. 
Przedmioty na Wydziale Organizacji Przemysłowej 
objęte były rygorem zaliczeniowym i egzaminacyj-
nym. Ćwiczenia z rachunkowości przemysłowej pod 
kierunkiem Ludwika Rywika odbywały się w pra-
cowni maszyn liczących typu „Hollerith”, znajdują-
cej się w siedzibie dyrekcji koncernu Huty „Pokój” 
S.A. w Katowicach przy ul. Zamkowej 3. Był to ów-
cześnie najwyższej klasy sprzęt biurowy oferowany 
na rynku światowym.

Wybuch wojny i czas okupacji spowodowały prze-
rwę w działalności Studium. Do krótszych form na-
uczania przystąpiono zaraz po zaprzestaniu działań 
frontowych, jakkolwiek nowy rok szkolny urucho-
miono w jesieni 1945 roku. Były trudności w ponow-
nym skompletowaniu kadry nauczającej, niemniej 
w grupie przedmiotów rachunkowo-księgowych więk-
sze zmiany nie nastąpiły, choć do grona wykładow-
ców doszły nowe osoby.

„Księgowość ogólną” kontynuował Witold Gaw-
dzik, który w 1946 roku ukończył w krakowskiej 
Akademii Handlowej studia magisterskie. Od te-
goż roku w nauczaniu pomagał posiadający prakty-
kę nauczycielską sprzed wojny Paweł Tendera, bę-
dący równocześnie studentem WSNSG. „Rachun-
kowość przemysłową” nadal prowadził Ludwik Ry-
wik, w życiu zawodowym w roli dyrektora finanso-
wego Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego. 
Współprowadzącym przedmiot był Jakub Setko-
wicz, kierownik Oddziału Rachunkowości, później 
wicedyrektor finansowy w tymże CZPH. W roku 
1950/1951 w przedmiocie tym pomagał również Ro-
bert Cop, czynny w dydaktyce w katowickim WSE 
do 1957 roku. Do „księgowości przedsiębiorstw związ-
kowych” zaproszono mgr. Tadeusza Karbowiaka, ab-
solwenta Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, 
zarazem wieloletniego dyrektora Miejskiego Insty-
tutu Kształcenia Handlowego w Chorzowie, gdyż 
przedwojenny wykładowca Władysław Jędral nie 
wrócił jeszcze z wymuszonego wojną pobytu w Wiel-

kiej Brytanii. Współpracownikiem T. Karbowiaka 
był Fryderyk Kraszyna, pracujący także w chorzow-
skim szkolnictwie zawodowym. „Analizę i patolo-
gię bilansów” otrzymał do prowadzenia Emil Piotr 
Ehrlich, absolwent wiedeńskiej Export Akademie 
o dużym sprzed wojny doświadczeniu pedagogicz-
nym, przybyły do Katowic z migracyjną falą ze Lwo-
wa. W roku 1948/1949 „analizę bilansów” wykładał 
mgr Roman Przyłucki.

Zmiany zaszły w także składzie osób prowadzą-
cych „kalkulacją przemysłową”. Przedwojenny wy-
kładowca inż. Jan Falewicz przeniósł się do Wrocła-
wia, gdzie początkowo zaangażowany był w odbu-
dowę przemysłu, potem z powodzeniem współtwo-
rzył środowisko naukowe tamtejszej Wyższej Szkoły 
Handlowej, od 1950 – Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej. W pierwszych dwóch latach powojennych jego 
przedmiot powierzano inż. Stanisławowi Guzickie-
mu z Warszawy, wtedy dyrektorowi słynnej szkoły 
średniej „Technicum” w Bytomiu. Jednakże S. Gu-
zicki związał się z Politechniką w Gliwicach, potem 
powrócił na stałe do Warszawy i „kalkulację prze-
mysłową” objął Tadeusz Karbowiak, wprowadzając 
do ćwiczeń z przedmiotu asystentkę Marię Wisłoc-
ką. W roku szkolnym 1948/1949 przez grono wykła-
dowców przewinął się Wincenty Filipowicz, dyrek-
tor Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego 
w Gliwicach, z pokrewnym przedmiotem „księgowo-
ści produkcyjnej”. Branżowym natomiast ujęciem, 
wykładanym dla słuchaczy III roku w 1947/1948 
była „rachunkowość kopalniana” prowadzona przez 
dr. Mariana Franka, zastępcę dyrektora finansowe-
go i komisarza oszczędnościowego w Centrali Zby-
tu Produktów Przemysłu Węglowego w Katowicach. 
W tym ciągu trzeba także umieścić „propedeuty-
kę kalkulacji” prowadzoną na I roku studiów przez 
dr Józefa Lisaka, wspomaganego wtedy przez Fry-
deryka Kraszynę.

Zmiany głównie w stosunku ilościowym zaszły 
też na Wydziale Administracji Publicznej. „Rachun-
kowość publiczną” w rosnącym wymiarze rocznym 
początkowo 45, potem 60 godz. wykładu prowadził 
znany sprzed wojny i związany z Urzędem Woje-
wódzkim Karol Piechaczek. Do tego było 60 godz. 
ćwiczeń, do realizacji których zobligowany był pra-
cownik pomocniczy w tym przedmiocie Karol Kotas. 
Dla II roku „rachunkowość kupiecką ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw urbanistycznych” 
głosił Tadeusz Karbowiak w ilości 60 godz. rocznie. 
Na III roku studiów w roku szkolnym 1946/1947 
było jeszcze 30 godz. „analizy i patologii bilansów” 
Emila P. Ehrlicha. W następnym roku zrezygnowa-
no na tym Wydziale z tego przedmiotu.

W roku szkolnym 1946/1947 miało miejsce 
w WSNSG niecodzienne wydarzenie edukacyjne. 
Uruchomiono na zlecenie i pod egidą Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu dwusemestralne Centralne Stu-
dium Kontroli Ekonomicznej, funkcjonujące na pra-
wach oddzielnego kierunku, w istocie będące rodza-
jem studiów, które dziś nazywa się podyplomowymi. 
Formalnie nadzór nad C.S.K.E. sprawował dyrek-
tor WSNSG, ale kierownikiem mianowany został 
Emil Piotr Ehrlich, równolegle dyrektor Państwo-
wego Instytutu Administracji Gospodarczej w Gli-
wicach, w którym prowadzono kształcenie ustawicz-
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ne oraz działalność edycyjną. Program Centralnego 
Studium Kontroli Ekonomicznej miał rozbudowaną 
strukturę przedmiotów księgowo-kalkulacyjnych. 
Do „teorii księgowości podwójnej” (30 godz.) zatrud-
niono dr. Stefana Górniaka, wykładowcę Studium 
Spółdzielczości UJ w Krakowie oraz współpracow-
nika Państwowego Instytutu Administracji Gospo-
darczej w Gliwicach. Wspomniany wcześniej W. Fi-
lipowicz miał 60-godz. wykład z „kalkulacji przemy-
słowej” oraz 30 godz. „księgowości produkcyjnej”. 
Związany już z WSNSG mgr Tadeusz Karbowiak 
prowadził 30-godz. „księgowość finansową”, a Ja-
kub Setkowicz 15-godz. „księgowość materiałową”. 
„Analizę i patologię bilansów” tu także prezentował 
w dwóch 15-godz. cyklach wykładowych dipl. Kfm. 
Emil P. Ehrlich. Było jeszcze „budżetowanie”, bran-
żowe formy „rewizji”, „sprawozdawczość” połączona 
ze statystyką oraz wiele przedmiotów ogólnoeko-
nomicznych, organizatorskich, finansowych i praw-
nych. To na potrzeby tego m.in. Studium, Departa-
ment Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu uru-
chomił serię wydawniczą „Biblioteka Gospodarcza”, 
w której publikowano podręczniki z nauczanych 
przedmiotów. Także C.S.K.E. w Katowicach było 
wydawcą kilku znaczących pozycji podręcznikowo-
-skryptowych.

Wreszcie pod sam koniec działalności Wyższe-
go Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych doszło 
do uruchomienia nauczania na trzecim z wydzia-
łów – Wydziale Handlowym. Także i tam nie mo-
gło zabraknąć przedmiotów księgowych. Dla stu-
dentów I roku „rachunkowość ogólną” w liczbie 
60 godz. wykładu i tyleż samo ćwiczeń przedstawiał 
Witold Gawdzik z zespołem. Na roku II tyle samo 
zajęć zakładano z „rachunkowości handlowej”, ale 
przeprowadzono je tylko raz. Wydział Handlowy 
wszedł bowiem w fazę likwidacji, a studentów kolej-
nych naborów, z przejściowym programem kształce-
nia, kierowano na utworzony w 1950/1951 roku Wy-
dział Finansów i Rachunkowości. Pojawiło się tak-
że 60 godz. ćwiczeń z „arytmetyki handlowej”, który 
to przedmiot objął mgr Adam Bildziukiewicz, póź-
niejszy docent uczelni. Do związanej z działalnością 
handlową problematyki rachunkowościowo-arytme-
tycznej przysposabiał się Zbigniew Messner2, koń-
czący studia jako jeden z nielicznych absolwentów 
krótko funkcjonującego Wydziału Handlowego.

Publikacje wykładowców

Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodar-
czych było zawodową placówką szkolnictwa wyższe-
go i nie miało obowiązku prowadzenia działalności 
naukowo-badawczej. Jednak wykładowcy z inspi-
racji własnej bądź swoich instytucji macierzystych 

2 Więcej o późniejszych dokonaniach naukowych zob. B. Bin-
kowski: Jubileusz 50-lecia pracy profesora zwyczajnego dr hab. 
dr h.c. Zbigniewa Messnera. W: Podstawowe problemy rachunko-
wości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. AE. Ka-
towice 2000, s. 7-10; Zintegrowany system pomiarów dokonań w ra-
chunkowości. Księga Pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecno-
ści prof. zw. dr hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicz-
nej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. AE, Katowice 2009, 
s. 11-39 (liczni autorzy); Uroczystość odnowienia doktoratu prof. zw. 
dr hab. Zbigniewa Messnera. UE, Katowice 2013, passim. 

publikowali podręczniki czy przyczynki naukowe3. 
W grupie przedmiotów księgowo-kalkulacyjnych 
wykładowcami byli nauczyciele szkolnictwa śred-
niego, a przede wszystkim praktycy o dużej znajo-
mości przedmiotu. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że 
wielu z nich wnosiło swój wkład w krajowy dorobek 
z dziedziny rachunkowości publikując podręczniki 
bądź skrypty z przedmiotów, w których się specjali-
zowali. Warto powiedzieć o tych próbach i godnych 
przypomnienia dokonaniach, które zbyt szybko ule-
gły zapomnieniu.

Przedwojenni wykładowcy WSNSG w interesu-
jącej nas grupie jako autorzy dali o sobie znać do-
piero w latach powojennych. Witold Gawdzik wydał 
w charakterze pomocy naukowej broszurę Księgo-
wość przebitkowa (Książnica Śląska, Mikołów 1946), 
zaś z jego wykładów powstał skrypt Księgowość ogól-
na, wydany na powielaczu przez Bratnią Pomoc Stu-
dentów WSNSG w 1948 roku, II wydanie miało miej-
sce rok później. Ciekawy był przypadek Władysława 
Jędrala jako autora. Przed wojną nie tylko nauczał, 
ale uprawiał czynnie zawód księgowego. Był nawet 
współautorem, wspólnie z Janem Nowakowskim, 
broszury O biegłych rewidentach z zakresu księgo-
wości, wydanej przez Stowarzyszenie Biegłych i Re-
wizorów Ksiąg Handlowych ustanowionych i zaprzy-
siężonych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Ka-
towicach. Stowarzyszenie stanowiło 15 osób, którzy 
własnym sumptem wydali wymienioną wyżej pracę 
określającą zakres ich kompetencji. Losy wojny rzu-
ciły Jędrala do Wielkiej Brytanii, gdzie również był 
aktywny na polu nauczania księgowości. Opubliko-
wał m.in. wspólnie z Fr. Wollmannem Zwięzły pod-
ręcznik księgowości (Alma Book Co., Londyn 1947). 
Pisał także o szkolnictwie handlowym w Wielkiej 
Brytanii. W WSNSG wyczekiwano na jego powrót. 
Był uwzględniany w Spisie wykładów na rok aka-
demicki 1946/7 w przedmiocie „przewozy morskie”, 
ale przyjazd się opóźniał. Gdy w roku następnym 
wrócił, przedmioty, które dla niego rezerwowano, 
były obsadzone. W Centralnym Studium Kontro-
li Ekonomicznej powierzono mu „rewizję przedsię-
biorstw handlowych”, a w roku 1948/1949 na Wy-
dziale Organizacji Przemysłowej przyjął „transport 
lądowy”. Na podstawie tego wykładu powstał skrypt 
Ekonomika transportu. Transport lądowy (Bratnia 
Pomoc Studentów WSNSG, Katowice 1949). Peł-
nił nadto funkcję kierownika wydziału zagranicz-
nego Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. 
Mimo zmiany profilu wykładowego, nie odszedł od 
księgowości. Opracował Jednolity Plan Kont dla 
Spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rzemieślniczej 
wraz z instrukcjami i arkuszami sprawozdawczymi 
(współautorzy: M. Pachnik, J. Gaik, Z. Rukściński, 
Warszawa 1951). Dalsze koleje życia W. Jędrala po-
zostają nieznane. Dużo wcześniej z przeznaczeniem 
na pomoc skryptową dla słuchaczy Studium wydany 
został Jednolity plan kont (Bratnia Pomoc Studen-
tów WSNSG Katowice, w listopadzie 1947) jednak-
że bez podania autora tegoż opracowania.

Dwaj następni wykładowcy w tej grupie przed-
miotów z okresu międzywojennego byli praktyka-

3 Na tę sytuację zwracali uwagę autorzy monografii Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna w Katowicach 1937-1967. Wydawnictwo 
„Śląsk”, Katowice 1969, s. 43. 
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mi o dużym doświadczeniu zawo-
dowym. Chodzi o Ludwika Rywi-
ka oraz Jana Falewicza. Pierwszy 
z nich, absolwent m.in. Wyższej 
Szkoły Handlu Zagranicznego we 
Lwowie, nie pozostawił żadnej spu-
ścizny piśmienniczej, a był central-
ną postacią w gronie wykładow-
ców z tego zakresu. Zdać u Rywika 
„rachunkowość przemysłową” zna-
czyło otrzymać zielone światło na 
drodze do ukończenia studiów. Egzamin dla trójki 
studentów trwał po kilka godzin4. Związany z prze-
mysłem hutniczym, w dydaktyce uczelnianej był 
obecny tak długo, jak tylko było to możliwe. Także 
w późniejszym okresie nie zrywał kontaktów ze śro-
dowiskiem uczelni. Dość powiedzieć, że jako branżo-
wy znawca problemu jeszcze w końcu lat 50. opinio-
wał do druku monografię Koszty produkcji w hut-
nictwie, autorstwa R. Copa, B. Kocota, J. Setkowi-
cza i P. Tendery (Wydawnictwo Górniczo-Hutni-
cze, Katowice 1958). Kompetencją główną inż. Jana 
Falewicza w latach zbliżonych do zajęć w WSNSG 
była kalkulacja produkcji na podstawie znawstwa 
problematyki kosztowej zdobytej również w bran-
ży hutniczej. Dawał temu wyraz w niskonakłado-
wych publikacjach wcześniejszych. Były to: Obniż-
ka ceny wyrobów przemysłowych w świetle kształto-
wania się kosztów wytwórczości („Przegląd Gospo-
darczy” 1934, odbitka Drukarnia Polska, Warszawa 
1934) oraz Współpraca na podstawie kosztów wła-
snych a dumping („Przegląd Organizacji” 1937, od-
bitka Drukarnia Współczesna, Warszawa 1937). Po 
odejściu z Katowic już po wojnie w serii wydawni-
czej Wyższej Szkoły Handlowej opublikowana zosta-
ła Bieżąca kontrola gospodarności przedsiębiorstw 
przemysłowych (Książnica Spółdzielcza „Placówka”, 
Wrocław 1949). W okresie późniejszym Falewicz 
zmienił kierunek zainteresowań badawczych, ewo-
luując w kierunku problematyki statystyczno-eko-
nometrycznej. Uważany jest za twórcę wrocławskiej 
szkoły ilościowej5.

W latach powojennych grono wykładowców 
znacznie się powiększyło. Nie wszyscy pretendowa-
li do autorstwa podręczników czy przyczynków na-
ukowych – wszak nie było takiego obowiązku – ale 
w większości związani z WSNSG wykładowcy pu-
blikowali. Niewątpliwie na plan pierwszy wysuwa 
się postać mgr. Tadeusza Karbowiaka jako autora 
i redaktora wydawnictw zbiorowych. Za szczególnie 
cenną publikację należy uznać jego Teorię kosztów 
w przemyśle (Biblioteka Gospodarcza Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, Warszawa 1947), nawiązują-
cą do dzieła Józefa Lisaka Ekonomia jednostkowa 
(WSNSG, Katowice 1939, II wyd. 1946), jak również 
do kierunków badawczych i ustaleń E. Schmalenba-
cha w tym względzie. Dynamiczna koncepcja Lisa-
ka życia jednostki gospodarczej jako część składową 

4 Por. wspomnienie A. Melicha w: Wyższa Szkoła Ekonomicz-
na. Księga Pamiątkowa…, op. cit., s. 105. 

5 Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu. Wrocław 2007, s. 322-326. Więcej o J. Falewiczu 
zob. Współpraca od samych początków – związki uczelni Katowic 
i Wrocławia. Cz. I. „AE Forum” 2009 wrzesień, nr 29, s. 48-50.

ujmowała koszty. Z tych odniesień wychodząc, au-
tor przyjął kompozycję trzyczęściową, rozważając po 
pierwsze, pojęcie i podział kosztów, po drugie, podej-
mując relację kosztów do ceny, w tym dając studium 
kosztów krańcowych, i po trzecie, omawiając koszty 
w ujęciu rodzajowym. Pozostałe jego publikacje wy-
nikały wprost z wykładanych przedmiotów i zapo-
trzebowania dydaktycznego: Zarys księgowości ku-
pieckiej przedsiębiorstwa jednostkowego, uzupełnił 
ćwiczeniami Fr. Kraszyna, Nakładem Kursów Han-
dlowych w Chorzowie, b.r.w., oraz Księgowość jed-
nostek gospodarczych związkowych, cz. 2. Nakładem 
Kursów Handlowych, Chorzów 1946. Z pewnością 
z pomocy tych korzystali słuchacze WSNSG. Trze-
ba wreszcie wspomnieć o wydanej centralnie pracy 
zbiorowej pod redakcją i z głównym udziałem Ta-
deusza Karbowiaka Tematy rachunkowości przemy-
słowej wraz z zarysem kosztów (Biblioteka Gospo-
darcza Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Warsza-
wa 1948), której współautorami byli Fryderyk Kra-
szyna, Maria Wisłocka oraz Robert Cop. Konstruk-
cja tej pracy polegała na teoretycznym opracowa-
niu przez głównego autora poszczególnych zagad-
nień i ich ilustracji przykładami wziętymi z prak-
tyki przedsiębiorstwa branży celulozowej, kopalni 
węgla, fabryki maszyn oraz przedsiębiorstwa hut-
niczego.

Podobne opracowanie, ale tylko na użytek słu-
chaczy Studium, wykonał współpracownik Ludwika 
Rywika tytułowany adiunktem Jakub Setkowicz. 
Były to Objaśnienia i rozwiązania niektórych zaszło-
ści w tematach kolokwialnych z rachunkowości prze-
mysłowej (Bratnia Pomoc Studentów WSNSG, Ka-
towice 1948) zawierające omówienie 36 typowych 
przypadków w tym zakresie, dodatkowo zaopatrzo-
ne listą 72 pytań egzaminacyjnych. Setkowicz był 
także autorem pionierskiego podręcznika Księgo-
wość materiałowa (Biblioteka Gospodarcza Mini-
sterstwa Przemysłu i Handlu, Warszawa 1948), nie-
zbędnego w zakresie tak księgowym, jak i w wyod-
rębniającej się subdyscyplinie gospodarki materia-
łowej. Wcześniej ukazało się dzieło krótko obecnego, 
ale dobrze znanego w WSNSG Wincentego Filipowi-

cza Księgowość prze-
mysłowa (Biblioteka 
Gospodarcza Minister-
stwa Przemysłu i Han-
dlu, Warszawa 1947).

Znaczące kompetencje 
posiadał inż. Stanisław Gu-
zicki, który przez dwa lata 
nauczania prowadził zaję-
cia z kalkulacji. Przed woj-

Ludwik Rywik 
(1896-1979)
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ną współpracował z warszawskim Instytutem Na-
ukowej Organizacji i Kierownictwa. Wraz z Maria-
nem Kałuskim był współautorem materiałów zaty-
tułowanych Rachunkowość i kalkulacja w przemy-
śle. Poradnik organizacyjny dla kierowników przed-
siębiorstw przemysłowych, kalkulatorów, księgowych 
i szefów sprzedaży (INOiK, Warszawa 1939, zeszyt 
1-5), wydanych w formie powielonego maszynopisu. 
Pomoc ta dla katowickich słuchaczy fizycznie była 
niedostępna, ale niewątpliwie jej opracowanie wpły-
wało na poziom merytoryczno-dydaktyczny prowa-
dzonych zajęć. Z okresu śląskiego za to pochodziły 
wydane drukiem wspólnie z Władysławem Baliń-
skim wykłady Ogólne podstawy administracji przed-
siębiorstw (Związek Rewizyjny Spółdzielni R.P., 
Częstochowa 1945, wykład 1-6), zapowiadające 
ewolucję ich autora w kierunku organizacji i zarzą-
dzania.

Nowe postacie w kadrze WSNSG to wreszcie 
przybyli na Śląsk pracownicy różnych instytucji we 
Lwowie: Emil Piotr Ehrlich i Stefan Górniak. Oby-
dwaj byli autorami i współautorami licznych publi-
kacji sprzed wojny na tematy handlowe, finansowe, 
prawne i obrotu gospodarczego. Działalność tę z po-
wodzeniem kontynuowali w nowych miejscach pra-
cy i zamieszkania. Emil P. Ehrlich prócz wykładów 
wniósł nowe projekty do funkcjonowania WSNSG6. 
Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza w stop-
niu doktora Stefan Górniak był okresie tuż powo-
jennym głównie czynny w środowisku krakowskim 
i gliwickim7. Aktywność w Katowicach była dla nie-
go jedynie epizodem. Wśród wydanych publikacji 
E.P. Ehrlicha brak jakichkolwiek pomocy do nauki 
bilansoznawstwa, którą się dydaktycznie zajmował. 
Były natomiast dostępne publikacje S. Górniaka 
Zasady teorii księgowości oraz techniki księgowości 
i bilansowania (Spółdzielnia Wydawców-Autorów 
„Instytut Wiedzy”, Gliwice ok. 1946, II wyd. 1947, 
III wyd. 1949) oraz Zasady nauki o bilansach 
oraz techniki inwentaryzowania i bilansowania w 
przedsiębiorstwach handlowych i przemysłowych 
(Biblioteka Studium Spółdzielczego UJ, „Hory-
zont”, Kraków 1948). Do wydawnictw związanych 
z omawianymi należy też Pieniądz, czek i weksel 
(Książnica Atlas, Wrocław-Warszawa 1948), po-
szerzona w stosunku do ich dawniejszych wersji 
rozprawa.

Autorami, którzy także w tym czasie w środowi-
sku WSNSG się pojawili, byli Adam Bildziukiewicz 
i Marian Frank. Pierwszy z nich posiadał duże do-
świadczenie w nauczaniu rachunkowości z okresu 
przedwojennego. Pomoce dydaktyczne, które wtedy 
opublikował, rozwijał podczas powojennego poby-
tu na Śląsku. Drugi w następnych latach prowadził 
wszechstronną działalność badawczą w zakresie 
ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwem, ale rodowód jego dorobku wywodzi się z za-
interesowań problematyką analityczno-księgową 

6 O rozległej aktywności E.P. Ehrlicha więcej zob.: A. Czech: 
Fala ze Lwowa. „Forum” 2010 październik, nr 31, s. 42-46.

7 O kolejach życia i dorobku prof. S. Górniaka zob. Współpra-
ca od samych początków – związki uczelni Katowic i Wrocławia.  
„AE Forum” 2009 grudzień, nr 30, s. 40-42. 

w przedsiębiorstwie8. W uczelni tymczasem zacho-
dziły przemiany, których inicjatorami nie do końca 
byli sami założyciele – były to zmiany narzucane od-
górnie.

II.  Rachunkowość w Państwowej  
Wyższej Szkole Administracji  
Gospodarczej 1949-19509

Uruchomienie Centralnego Studium Kontro-
li Ekonomicznej jako placówki Ministerstwa Prze-
mysłu i Handlu w ramach prywatnej WSNSG było 
zapowiedzią nieuchronnego upaństwowienia całego 
Studium. Stało się tak na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 1949 roku (z mocą obo-
wiązującą od 1 października 1948!), wprowadzającego 
nadto zmianę nazwy uczelni na Państwową Wyższą 
Szkołę Administracji Państwowej. Akt ten miał po-
ważne konsekwencje dla funkcjonowania placów-
ki oraz profilu kształcenia. Wbrew nowej nazwie 
uczelni, likwidacji poddany został Wydział Admini-
stracji Publicznej. Tym samym zaprzestano kształ-
cenia w zakresie rachunkowości sektora publiczne-
go. Uruchomiono Wydział Handlowy, który funk-
cjonował zaledwie trzy lata, dochowując się jednego 
tylko rocznika absolwentów. Dziekanem Wydziału 
Handlu był Emil Piotr Ehrlich, równolegle kierują-
cy wydzielonym ze struktur wydziałowych Central-
nym Studium Kontroli Ekonomicznej. Nauczanie 
przedmiotów księgowych prowadzone na Wydzia-
łach Organizacji Przemysłowej oraz likwidowanym 
Administracji Publicznej nie uległo zmianie. Jedy-
nie „rachunkowość ogólną” na tym pierwszym Wy-
dziale na rok 1948/1949 przejął dr Stefan Górniak. 
Na Wydziale Handlowym pierwszoroczną „rachun-
kowość ogólną” w ilości 60 godz. wykładu i 60 godz. 
ćwiczeń objął mgr Witold Gawdzik z zespołem. Ten-
że wykładowca prowadził także na drugim roku spe-
cjalistyczną „rachunkowość handlową” w analogicz-
nym wymiarze czasowym. Przedmiot ten był tylko 
raz wykładany. Natomiast do „arytmetyki handlo-
wej” prowadzonej w formie 60-godz. ćwiczeń przyję-
ty został dr Adam Bildziukiewicz.

Funkcjonowanie uczelni pod szyldem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Administracji Gospodarczej było 
epizodem w bogatych dziejach katowickiego Uni-
wersytetu Ekonomicznego. W 1950 roku nastąpiła 
unifikacja kształcenia ekonomicznego na poziomie 
wyższym. Na bazie WSNSG/PWSAG powołana zo-
stała w Katowicach Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
z programem nauczania analogicznym, jak w in-
nych ośrodkach akademickich, na zawsze zatracając 
regionalną specyfikę struktury i kierunków kształ-
cenia, które legły u podstaw jej założenia.

8 Więcej o prof. M. Franku zob.: 50 lat Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego w Katowicach. Księga Pamiątkowa. Red. A. Czech. 
PTE, Katowice 1998, s. 113-118; H. Buk: Marian Teofil Frank 
(1910-1979). „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 48 
(104), s. 185-190.

9 Opracowano na podstawie: Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Katowicach 1937-1957. Księga Pamiątkowa…, op. cit.; Książecz-
ka legitymacyjna Alojzego Melicha nr 7990; Wyższa Szkoła Ekono-
miczna w Katowicach 1937-1967. Op. cit.; A. Czech: Op. cit. 
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XVII Targi Książki w Krakowie

Najważniejsza impreza targowa miłośników 
książki w Polsce, czyli Targi Książki w Krakowie, 
odbyły się 24-27 października. Jak co roku, nie mo-
gło na nich zabraknąć Wydawnictwa Naszej Uczelni, 
którego stoisko znajdowało się w Salonie Wydaw-
ców Szkół Wyższych. Hasłem przewodnim tegorocz-
nej 17. edycji Targów Książki były słowa „Kto czyta 
– nie pyta!”.

Targi cieszyły się wyjątkowym zainteresowa-
niem czytelników, których w ciągu 4 dni przybyło 
40 tys. Oczywiście również w tym roku organizato-
rzy zaprosili wielu autorów nowości wydawniczych 
i gości, do których po dedykacje ustawiały się setki 
czytelników. Można było spotkać wielu zagranicz-
nych twórców, takich jak amerykański pisarz Jo-
nathan Caroll, autorka kryminałów Nele Neuhaus, 
Åsa Larsson nagrodzona za najlepszą szwedzką po-
wieść kryminalną („Krew, którą nasiąkła”), autor-
ka bestselerowej „Carycy” Ellen Alpsten oraz wło-
ski twórca fantastyki Carlo A. Martigli. Ponadto, 
wśród gości byli obecni m.in. prof. Władysław Bar-

toszewski, Julia Hartwig, Jerzy Iwaszkiewicz, Rita 
Gombrowicz, Wojciech Cejrowski, Anna Dymna, 
Maryla Rodowicz, Ignacy Karpowicz, Dorota Ma-
słowska, Beata Pawlikowska, Jerzy Stuhr, Szcze-
pan Twardoch czy Krzysztof Ziemiec. W tegorocz-
nym programie nie zabrakło również wykładów, se-
minariów oraz dyskusji tematycznych o literaturze 
i rynku wydawniczym.

Tradycyjnie, oprócz stoisk najważniejszych pol-
skich wydawnictw, przygotowano również czte-
ry salony: Salon Wydawców Szkół Wyższych, Sa-
lon Wydawców Katolickich, Salon Nowych Mediów 
oraz Salon Małych Ojczyzn, którego gościem hono-
rowym w tym roku były Kaszuby i Gdańsk.

Ze względu na promocję oraz dużą liczbę osób 
odwiedzających nasze stoisko można uznać, że tego-
roczne Targi Książki w Krakowie były szczególnie 
udane dla naszego Wydawnictwa. Mamy nadzieję, 
że kolejne będą równie korzystne.

X Targi Wydawnictw Ekonomicznych  
w Warszawie

21-22 listopada odbyły się X Targi Wydawnictw 
Ekonomicznych w Warszawie. Impreza ta, orga-
nizowana w Auli Spadochronowej Szkoły Głównej 
Handlowej, zgromadziła czołowych wystawców zaj-
mujących się publikacją książek o tematyce ekono-
micznej. W związku z tym, nie mogło na nich za-
braknąć Wydawnictwa naszego Uniwersytetu. W tym 
roku honorowy patronat nad Targami objęło Pol-
skie Towarzystwo Ekonomiczne.

Targi Wydawnictw Ekonomicznych, organizo-
wane przez „Niezależny Miesięcznik Studentów 
MAGIEL”, cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
wśród studentów oraz wykładowców Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie, a także czytelników 
związanych z praktyką biznesową i zainteresowa-
nych tematyką ekonomiczną.

Oprócz możliwości zapoznania się z najnowszą 
ofertą wydawniczą z zakresu ekonomii, organizato-
rzy przygotowali również dodatkowe atrakcje: panel 
dyskusyjny z Maciejem Balcerzakiem – autorem be-
stsellera „Planeta korporacja. Jak przetrwać, zrobić 
karierę, zostać prezesem” oraz konkursy z cennymi 
nagrodami.

Tegoroczne Targi Wydawnictw Ekonomicznych 
w Warszawie przyniosły wiele korzyści ze względu 
na spore zainteresowanie czytelników i promocję 
naszego Uniwersytetu.

Beata Kwiecień, Magdalena Pazura

Jesienne  
Targi Książki
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