
Październik / October 2019

Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bulletin of the University of Economics in Katowice

Duży wybór studiów podyplomowych
A wide selection of postgraduate study programs

→ Aplikuj już dziś!
Apply today!

Sprawdź aktualną ofertę:
Check the latest o��er
www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe

Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek A, pokój 119b (parter)
Building A, room 119b (ground floor)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32 257 73 97 
podyplomowe@ue.katowice.pl

→ www.ue.katowice.pl

knowledge, skills, education

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, pokój 2/18
Advanced Information Technology Center, room 2/18
ul. Bogucicka 5, Katowice
tel. +48 32 257 70 12

Check the latest off er:

49Nr/No.



Nowe kierunki studiów
New study programs

/ Bezpieczeństwo wewnętrzne 
/ Rachunkowość i podatki 
/ E-commerce 
Aplikuj już dziś! 

 Apply today!

Sprawdź szczegóły:
Check details:
www.ue.katowice.pl

Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek CNTI, pokój 2/18
Building CNTI, room 2/18 
ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice
tel. +48 32 257 71 52 | +48 32 257 71 58 
rekrutacja@ue.katowice.pl

Nowe 
kierunki
New study 
programs

→ www.ue.katowice.pl

Kierunki realizowane w ramach projektu POWER 2014-2020 „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”



1

From the editor

Evolutions… 

Dear Reader
In the first pages of the Forum, rector prof. Robert 
Tomanek is making a strong case for evolution, rath-
er than revolution, as the way in which the university 
should and will seek to comply with the new Law on 
higher education and science. His views seem to be 
shared by the people who are working on the imple-
mentation of the university’s new structure. Is it 
what is going to happen? We’ll have a chance to see.
Perhaps, we should welcome the prospect of an evo-
lution, because we are quick to assume that revolu-
tions are bloody, devouring their own children and 
so on. And we don’t like it. We also know that tea 
gets sweeter from sugar, not from stirring. Yet, there 
is another Polish saying: it was supposed to be great 
and it has turned out as usual. What’s more, in the 
world of management we all know the metaphor of 
a frog being slowly boiled to death as warm water 
lulls it into calm and inaction. Why do I bring up all 
these images? Because competitive pressure in the 
global education and science market is huge. And we 
can’t really say whether universities compete using 
guerilla tactics or frontal attacks. Think for your-
selves! Over the last 20 years I, personally, have seen 
more than one evolution in Polish higher education. 
And I’m starting to long for a revolution – let it be 
a velvet one.
I would be unfair, however, if I rejected the evolu-
tionary approach altogether. Let’s just compare the 
older issues of the Forum with the current ones. 
And let’s be honest, did we have such a scale of 
events and other activities a few years ago as we 
do now?
I hope you will enjoy reading about them in this issue 
and I wish everybody a successful new academic year! 
 
Marcin Baron 
editor-in-chief

Od redakcji

Ewolucje…

Drodzy Czytelnicy!
O tym, że po wejściu w życie nowego Prawa o szkol-
nictwie wyższym i nauce czeka nas ewolucja, a nie 
rewolucja, przekonuje na pierwszych stronach 
„Forum” rektor uniwersytetu, prof. Robert Toma-
nek. Jego opinię wydają się podzielać osoby, które 
pracują nad wdrożeniem nowej struktury uczelni. 
Czy tak naprawdę będzie? Zobaczymy sami.
Może i dobrze, że plany są właśnie takie, bo przecież 
zakładamy, że rewolucje są krwawe, pożerają własne 
dzieci i tak dalej. A tego nie lubimy. Wiemy też, że 
herbata robi się słodsza od cukru, nie od miesza-
nia. Jest jednak jeszcze inne polskie powiedzenie: 
miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Na dokład-
kę – w świecie zarządzania dobrze znamy metaforę 
żaby, która, uspokojona ciepłem wody, pozwala się 
ugotować. Dlaczego przywołuję te wszystkie obra-
zy? Dlatego, że presja konkurencyjna na globalnym 
rynku edukacji i nauki jest ogromna. I nie można 
chyba jednoznacznie rozsądzić, czy uczelnie rywa-
lizują ze sobą, prowadząc wojnę podjazdową, czy 
skomasowane ataki. Zastanówcie się Państwo sami. 
Ja, prywatnie, przyglądając się polskiemu szkolnic-
twu wyższemu przez ostatnie niemalże dwadzieścia 
lat, widziałem już niejedną ewolucję. Stąd coraz 
bliżej mi do wypatrywania rewolucji – może z lekka 
aksamitnej.
Ale też byłbym niesprawiedliwy, gdybym negował 
podejście ewolucyjne. Porównajcie Państwo archi-
walne numery „Forum” z bieżącym. Odpowiedzcie 
sobie szczerze, czy kilka(naście) lat temu mieliśmy 
do czynienia z taką skalą wydarzeń i innych aktyw-
ności jak teraz?
Miłej lektury i pełnego sukcesów nowego roku aka-
demickiego! 

Marcin Baron
redaktor naczelny
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Z rektorem prof. 
Robertem Tomankiem 

o nowej strukturze 
uczelni i o tym, co z niej 

wynika, rozmawia 
Marcin Baron.

Ewolucja, 
nie rewolucja!

Evolution, 
not revolution!

Uczelnia wchodzi w nowy rok 
akademicki w zupełnie nowej 
strukturze. Co to oznacza 
zarówno dla wspólnoty aka-
demickiej, jak i naszych part-
nerów, współpracowników?

Myślę, że wiele się nie zmie-
nia. Całość ma przynieść efekt 
w postaci poprawy funkcjo-
nowania uczelni. Kluczowe 
są: utworzenie Szkoły Stu-
diów I i II stopnia, której misją 
będzie integracja kształcenia 
w skali uczelni, oraz utworze-
nie Szkoły Doktorskiej – co 
wynika wprost ze znoweli-
zowanego Prawa o szkolnic-
twie wyższym i nauce. Oprócz 
tego powstają dwa Komitety 
Naukowe, które zajmują się 

awansami. A zatem wszyst-
kie sprawy, zarówno nowe, 
jak i będące w toku, zwią-
zane z doktoratami i habili-
tacjami, będą prowadzone 
przez te komitety. Jeśli nato-
miast chodzi o funkcjono-
wanie zespołów nauczycieli 
akademickich, katedry będą 
działały w strukturach kole-
giów, a te z kolei są w prostej 
linii następcami dotychczaso-
wych wydziałów. Nie zmienia-
ją się kierownicy katedr, nadal 
będą istniały działy wsparcia 
zapewniające obsługę admi-
nistracyjną katedr. Wydaje mi 
się, że nasi interesariusze – 
ani wewnętrzni, ani zewnętrz-
ni – nie będą zagubieni w tej 
nowej strukturze.

Co dla kształtowania dydak-
tyki niesie ze sobą nowy sche-
mat organizacyjny, a w pierw-
szej kolejności tworzenie 
Szkoły Studiów I i II stopnia?

Przede wszystkim spróbujemy 
zintegrować procesy obsłu-
gi studentów. Tak, żeby były 
one jednorodne. Do tej pory 
obsługa ta na różnych wydzia-
łach różniła się szczegółami, 
a to na przykład utrudniało 
informatyzację uczelni. Wspo-
mniana integracja będzie sta-
nowiła pierwszy krok, zapla-
nowany na pierwszy rok 
funkcjonowania Szkoły. A co 
będzie dalej? Przegląd siatek; 
odchudzenie niektórych kie-
runków o treści powtarzające 
się lub nieaktualne; integracja 
prowadzenia niektórych zajęć, 
ponieważ mogą być prowa-
dzone wspólnie dla kilku 
kierunków lub całej uczel-
ni. Zatem raczej ewolucja niż 
rewolucja.

Czy studenci to jakoś odczu-
ją? Co stanie się z dotych-
czasowymi kierunkami 
i specjalnościami?

Te kierunki i specjalności 
pozostają. Studenci dalej na 
nich studiują – nie następują 
tu żadne zmiany. Natomiast 
do tej pory studenci wędro-
wali do różnych dziekana-
tów. O ile w ogóle wędrowa-
li, ponieważ sporo funkcji jest 
realizowanych przez wirtual-
ny dziekanat. Teraz trafią do 
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jednego dziekanatu dla stu-
diów I stopnia i jednego dla 
II stopnia. Będą one zlokalizo-
wane w budynku A. W dużej 
mierze nie zmieniają się rów-
nież dziekani, którzy do tej 
pory byli odpowiedzialni za 
obsługę konkretnych kierun-
ków kształcenia. Wobec tego 
nie widzę żadnych zagrożeń 
w profesjonalnej obsłudze 
dydaktyki.

Powiedział Pan Rektor, iż 
chciałby, aby w kolejnym 
kroku Szkoła ewolucyjnie zak-
tualizowała kierunki kształce-
nia. Czy ma Pan jakieś własne 
preferencje w tym zakresie? 
Może nawet jakieś konkretne 
rozwiązania?

To byłoby zdecydowanie 
przedwczesne. Wydaje mi się, 
że trzeba patrzeć na kierunki 
pod kątem atrakcyjności, czyli 
głównie tego, jakie jest nimi 
zainteresowanie. Innymi słowy, 
wszystkie kierunki muszą być 
stale monitorowane. Po dru-
gie, musimy odejść od prak-
tyki, która miała miejsce na 
wielu uczelniach – bynajmniej 
nie tylko na naszej – że każdy 
wydział dbał o swoją ofertę 
dydaktyczną, a w konsekwen-
cji pojawiały się kierunki kon-
kurujące ze sobą i następo-
wała autarkizacja wewnątrz 
uczelnianych „silosów”. Każdy 
dbał o siebie, sam zapewniał 
obsługę wszystkiego. To nie 
było dobre. W naszej uczelni 
mamy ponad 400 nauczycie-
li i być może niektóre przed-
mioty mogą być lepiej popro-
wadzone przez osobę z innej 
katedry. Liczę na to, że integra-
cja na poziomie Szkoły, wraz 
z przeglądem siatek, pozwo-
li nam ewolucyjnie wygaszać 
konkurencję wewnętrzną. 
Jako uczelnia musimy się mie-
rzyć z coraz silniejszą konku-
rencją zewnętrzną i optymal-
nie wykorzystywać wszystkie 
nasze zasoby. To się oczywiście 
działo do tej pory, jednak nie 
było tak efektywne, jak – mam 
nadzieję – będzie w struktu-
rze Szkoły.

Our university enters the new 
academic year with an entire-
ly new structure. What does it 
mean for our academic com-
munity, our partners and 
collaborators?

I think that nothing much 
will change. We expect the 
new structure will allow us to 
improve the way our univer-
sity operates. In accordance 
with the new Law on higher 
education and science, a key 
change is the establishment 
of the School of Undergradu-
ate and Graduate Studies, 
whose mission will be to inte-
grate teaching across all uni-
versity departments, and the 
Doctoral School. Apart from 
that, we have established two 
Scientific Committees who are 
in charge of academic promo-
tions. In consequence, all pro-
ceedings related to doctorate 
and habilitation degrees, both 

miał więcej przewag niż ten 
student, który lada chwila 
ukończy uniwersytet?

Tak. Jeżeli uda nam się zmie-
nić kierunki na przykład przez 
odchudzenie ich o niektó-
re treści – a mam wiedzę, że 
jest jednak sporo powtórzeń 
– i zastąpienie ich kwestia-
mi praktycznymi, to przekaże-
my naszym studentom i przy-
szłym absolwentom bardziej 
aktualną i bardziej potrzeb-
ną wiedzę. Trzeba mieć jed-
nak świadomość, że zmiany 
organizacyjne nie są jedynym 
i wystarczającym warunkiem 
do poprawy jakości kształce-
nia. Ten proces jest o wiele 
szerszy. Ja nigdy nie pokłada-
łem nadziei w samych ramach 
organizacyjnych. Organizacja, 

ale też kadry, wartości – one 
stanowią o całości. Uniwersy-
tety nie zmieniają się z dnia 
na dzień. Mają wieloletnią 
perspektywę i w niej trze-
ba postrzegać wszystko, co 
robimy. Myślę, że już widać 
sporo zmian spowodowa-
nych choćby tym, że obniżyli-
śmy limity przyjęć. Podnieśli-
śmy poprzeczkę, mamy naj-
lepszych kandydatów i teraz 
musimy dbać o to, by otrzy-
mywali najlepszą wiedzę, na 
takim poziomie i w takich ilo-
ściach, jakie są im potrzeb-
ne. To przełoży się też na 
wzrost wartości dyplomu uni-
wersytetu. Wszystko to już 
obserwujemy, ale też musimy 
pamiętać, że poważna zmiana 
wymaga horyzontu dłuższego 
niż rok czy dwa lata.

new and pending, will be han-
dled by the committees. As 
far as the academic teaching 
staff are concerned, depart-
ments will operate as parts of 
colleges, which are immedi-
ate successors of the so-far 
faculties. Department heads 
will remain in their positions, 
and the teaching support 
units will continue to provide 
administrative service to the 
departments. I believe that 
neither our internal nor exter-
nal stakeholders will feel lost 
in the new structure.

What does the new structure, 
and the School of Undergrad-
uate and Graduate Studies in 
particular, entail for the man-
agement of teaching?

First of all, we will try to inte-
grate all the processes related 
to serving student needs, in 
order to make the processes 

Od tego już tylko krok do 
oceny pracowników – nauczy-
cieli akademickich. Czy coś 
w tym zakresie się zmieni?

Ocena ta jest wymagana 
ustawowo. Natomiast nie-
dawno na forum Narodowe-
go Kongresu Nauki, w któ-
rym brałem udział, bardzo 
sceptycznie odniosłem się do 
efektywności tego typu oceny 
w instytucjach takich jak uni-
wersytety. Postawiłem też 
tezę, że głównym celem syste-
mu powinna być po pierwsze 
samoocena. Każdy pracownik 
powinien sam się dyscyplino-
wać. A po drugie, konieczny 
jest benchmarking. Jeśli uda 
nam się każdemu pracow-
nikowi pokazać wskaźniko-
wo parametry, które osiąga 
– to myślę, że będzie to bar-
dzo istotna informacja zwrot-
na. W naszej uczelni system 
oceny będzie modyfikowany 
właśnie w kierunku większe-
go obiektywizmu. Te zmiany 
już zostały zapoczątkowane. 
One nie są związane ze zmia-
ną statutu. Ponad rok temu 
Senat przyjął nowy regula-
min w tym zakresie. Jesteśmy 
w trakcie kolejnego okresu 
oceniania. Myślę jednak, że 
w roku 2020 możemy podjąć 
próbę aktualizacji kwestio-
nariusza oceny w kierunku 
jeszcze większej obiektywi-
zacji. W tej kwestii mamy już 
pierwsze propozycje senac-
kiej komisji ds. nauki. Bazują 
one na systemie punktowym, 
tak jak schemat nagród rek-
torskich. Mam świadomość, 
że to nie jest najlepsze podej-
ście, więc, jak wspominałem, 
podchodzę do całego syste-
mu z pewną rezerwą. On ma 
bez wątpienia pokazać nam, 
że podlegamy ocenie i gdzieś 
się plasujemy. Natomiast nie 
łudzę się, że jest to efektywne 
narzędzie zarządzania poten-
cjałem kadrowym.

Czy w perspektywie kilku 
lat student, który będzie 
wykształcony w – nazwijmy 
to – nowym systemie, będzie 
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which I took part, I expressed 
my skepticism about the effec-
tiveness of this type of evalu-
ation in institutions such as 
universities. I proposed that 
the system should focus pri-
marily on self-assessment. 
Each staff member should dis-
cipline themselves. And, sec-
ondly, benchmarking is essen-
tial. If we manage to show to 
each staff member, through 
indicators, what parameters 
they achieve, this, in my view, 
will provide them with signifi-
cant feedback. Therefore, the 
appraisal system at our uni-
versity will be modified with 
a view to ensuring greater 
objectivity. The changes have 
already been initiated, and not 
in connection with the stat-
ute revision. More than a year 
ago, the Senate adopted new 
staff appraisal regulations. The 
new appraisal period is now 
underway, yet I think we can 
attempt to update the apprais-
al form in the year 2020 in 
order to make the evalua-
tion more objective. The Sen-
ate Science Committee has 
already presented some pro-
posals, based on a point sys-
tem similar to the rector’s 
awards scheme. I do realize 
this is not the best approach, 
and that is why, as I have 
already mentioned, I am a lit-
tle skeptical about the entire 
system. It is undoubtedly 
meant to show us that we are 
all subject to appraisal, and 
that we are ranked at some 
level. Yet I am under no illu-
sion that it provides an effec-
tive tool for managing staff.

Within the next few years, will 
students educated under – let’s 
name it this way – the new 
system have more competitive 
advantage than those who are 
just about to graduate?

Yes. If we manage to mod-
ify the degree course cur-
ricula through, for instance, 
slimming them down – and 
I know there is a lot of repeti-
tion within their content – and 

replacing the repetitions with 
practical information, we will 
equip our students and future 
graduates with more up-to-
date and more useful knowl-
edge. We need to be aware, 
however, that organizational 
change is neither the sole nor 
the sufficient condition for 
teaching quality improvement. 
The process is much broader. 
I have never put much hope 
in the organizational frame-
work alone. Organization, but 
also the staff and the values, 
all contribute to the whole 
picture. Universities do not 
change overnight. They have 
a multi-year perspective that 
must be taken into account 
in everything we do. I believe 
many of the changes can 
already be seen, caused by – 
to mention just one example 
– reduction in the admission 
limits. We raised the minimum 
score requirements, we have 
the best candidates, and we 
must ensure they are provid-
ed with the best knowledge, 
at the level and in the amount 
they need. This will translate 
into the increased value of our 
university diploma. We can 
already see it all happening, 
but we also need to remember 
that a serious change requires 
a time horizon of more than 
one or two years.

regard? Perhaps some concrete 
solutions?

That would be far too prema-
ture. I think we need to con-
sider the degree course cur-
ricula in terms of their attrac-
tiveness for students, that is 
mostly how much interest they 
generate. In other words, all 
the curricula have to be moni-
tored continuously. Second-
ly, we need to abandon the 
practice of each faculty tak-
ing care of their teaching func-
tions separately; that prac-
tice, by no means unique to 
our university, but followed by 
many higher education insti-
tutions, resulted in the devel-
opment of competing courses 
and autarchization of the uni-
versity “silos”. Each faculty 
cared solely about themselves 
and handled all the teach-
ing and support services on 
their own. That wasn’t good. 
We have over 400 teaching 
staff at our university, and cer-
tain lectures or classes may be 
conducted better by someone 
from a different department. 
I hope integration within 
the School and the review of 
course hour loads will enable 
us to do away with internal 
competition, in an evolution-
ary manner. We have to face 
ever stronger external compe-
tition and make optimal use 
of all our resources. We have 
obviously been doing this so 
far, but not as effectively as 
– I hope – we will within the 
School structure.

This is just one step away 
from academic staff appraisal. 
Will anything change in that 
regard?

Staff appraisal is required by 
law. Yet, during the recent 
National Science Congress in 

uniform. So far the servic-
es have been handled some-
what differently by different 
faculties, impeding university 
informatization, among other 
things. The integration will 
be the first step, planned for 
the first year of the School’s 
activity. And what will come 
next? A review of course hour 
loads; slimming down some 
of the degree course curricu-
la by removing repetitive and 
outdated content; integrating 
some of the lectures and class-
es, by conducting them joint-
ly for several or all study pro-
grams. To sum up, evolution 
rather than revolution.

Will the students be somehow 
affected by the change? What 
will happen to the courses and 
specializations offered so far?

The study programs and spe-
cializations will remain the 
same, and nothing will change 
for students in this respect. 
On the other hand, so far stu-
dents have wandered around 
various deans’ offices, or they 
have wandered at all, as many 
services are handled by the 
virtual office. Now they will 
go either to the office serv-
ing all first cycle students, or 
to the other office – dedicated 
to second cycle students. The 
offices will be located in build-
ing A. Most of the deans so 
far responsible for managing 
particular study programs will 
also remain in their positions. 
Therefore, I see no threat to 
the professional management 
of the teaching processes.

You said you would like the 
School to further evolve and 
update the degree course 
curricula in the following 
year. Do you have any pref-
erences of your own in this 
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Powołanie Szkoły Studiów 
I i II stopnia stanowi szan-
sę na wykorzystanie w pełni 
potencjału dydaktycznego Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w wyniku koncentracji dzia-
łalności realizowanej dotych-
czas w ramach poszczególnych 
wydziałów. Proces konsolidacji 
jest sporym wyzwaniem orga-
nizacyjnym, jednak właściwie 
i konsekwentnie realizowany 
może przynieść w perspekty-
wie strategicznej istotną war-
tość dodaną. W pierwszym 
okresie funkcjonowania szko-
ły szczególnie istotne znacze-
nie będzie miało utrzymanie 
ciągłości działania, zwłasz-
cza w zakresie obsługi admi-
nistracyjnej studentów i pra-
cowników. Dołożymy wszel-
kich starań, aby procesy te 
były realizowane na najwyż-
szym poziomie jakościowym. 
W tym obszarze dokonamy 
ujednolicenia i uproszcze-
nia procedur w ramach obo-
wiązujących regulacji praw-
nych. Następnie przyjdzie czas 

refleksji i merytorycznej dys-
kusji nad kształtem przyszłej 
oferty dydaktycznej. Ewolucyj-
ne działania w tym zakresie 
muszą uwzględniać kontekst 
powstawania obecnych ofert 
oraz zaangażowanie katedr 
w rozwój badań naukowych 
powiązanych z realizacją pro-
cesu dydaktycznego. Dodatko-
wo warto wykorzystać dobre 
praktyki w realizacji kierun-
ków o profilu praktycznym. 
Jednocześnie trzeba próbować 
z jeszcze większą intensywno-
ścią wdrażać nowoczesne roz-
wiązania dydaktyczne. Będzie-
my z pewnością kontynuować 
proces internacjonalizacji 
kształcenia oraz dopasowania 
oferty dydaktycznej do potrzeb 
otoczenia społeczno-gospodar-
czego. Mam nadzieję, że Szko-
ła Studiów I i II stopnia speł-
ni różnorodne oczekiwania 
wszystkich zainteresowanych 
osób i organizacji oraz wpłynie 
pozytywnie i inspirująco na ich 
rozwój w przyszłości.

The establishment of the 
School of Undergraduate and 
Graduate Studies provides an 
opportunity to fully exploit the 
teaching capacity of the Uni-
versity of Economics, by con-
solidating teaching activities 
so far conducted independent-
ly by different faculties. The 
consolidation process presents 
a great organizational chal-
lenge, however, from a strate-
gic perspective, it may gener-
ate substantial added value, 
if managed appropriately and 
consistently. In the initial peri-
od of the School’s operation, 
ensuring the continuity of 
our activities will be of great-
est significance, particularly 
with regard to the administra-
tive support for students and 
teachers.

We will make all the necessary 
efforts to make sure that the 
consolidation is implement-
ed at highest quality level. We 
are going to unify and sim-
plify the procedures under 

the current legal regulations. 
Later on, there will be time for 
reflection and discussion on 
our future study offer. In the 
course of the transformation, 
we must take into account 
the context in which our cur-
rent offer is developed as well 
as the departments’ commit-
ment to engage in research 
focused on teaching in higher 
education. Also worth using 
are good practices in imple-
menting practice-oriented 
study programs. In parallel, we 
must intensify efforts to imple-
ment innovative teaching solu-
tions. We will certainly con-
tinue to pursue internation-
alization, and tailor our offer 
to the needs of the social and 
economic environment. I hope 
that the School of Undergrad-
uate and Graduate Studies 
will meet the various expec-
tations of our different stake-
holders, providing support 
and inspiration for their future 
development.

Zmiany – opinie, plany
Changes – opinions, plans

Dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE
pełnomocnik rektora ds. utworzenia Szkoły Studiów 
I i II stopnia

Rector’s representative for the establishment of the 
School of Undergraduate and Graduate Studies
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Zmiany wynikające z wdro-
żenia Ustawy o szkolnictwie 
wyższym i nauce dotyczą rów-
nież działalności uczelni poza 
jej główną siedzibą. Zgodnie 
z zapisami ustawy, od nowe-
go roku akademickiego uczel-
nia może realizować kształ-
cenie studentów poza swoją 
siedzibą w formie filii. Histo-
ria obecności Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Rybniku 
sięga roku 2002, kiedy to roz-
począł działalność Rybnicki 
Ośrodek Naukowo-Dydaktycz-
ny. W roku 2014 – dostoso-
wując się do nowych wymo-
gów regulacyjnych – władze 
uniwersytetu podjęły decy-
zję o przekształceniu ośrodka  
w zamiejscowy Wydział Bizne-
su, Finansów i Administracji. 
Z początkiem roku akademic-
kiego 2015/2016, po rocznym 
okresie organizacji i pierw-
szej rekrutacji studentów na 
kierunek praktyczny Finan-
se i rachunkowość, wydział 
rozpoczął swoją działalność 
dydaktyczną. W chwili obecnej 
w Rybniku studiuje ponad 300 
studentów studiów I stopnia 
w trybie stacjonarnym i nie-
stacjonarnym. W bieżącym 

roku mury wydziału opu-
ścił drugi rocznik absolwen-
tów z tytułem licencjata. Od 
trzech lat wydział kształci 
również na studiach podyplo-
mowych (obecnie na trzech 
kierunkach).

Przekształcenie wydziału 
zamiejscowego w filię Uniwer-
sytetu Ekonomicznego ozna-
cza duży wysiłek organizacyjny 
głównie dla dziekana Szkoły 
Studiów I i II stopnia, któ-
rej stajemy się częścią. Mam 
nadzieję, że zmiana organiza-
cyjna nie będzie odczuwalna 
dla naszych studentów i part-
nerów. Niezależnie od zmie-
niających się uwarunkowań 
staramy się stale doskona-
lić i poszerzać ofertę eduka-
cyjną. Być może wkrótce nasi 
absolwenci będą mogli konty-
nuować studia w Rybniku na 
studiach niestacjonarnych II 
stopnia. Bez wątpienia będzie-
my dokładać wszelkich starań, 
by nasza obecność w Rybni-
ku służyła umacnianiu pozy-
cji Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach na rynku 
edukacyjnym.

The changes resulting from 
the implementation of the Law 
on higher education and sci-
ence have impact on not only 
the university units based in 
Katowice, but also outside 
the university’s main site. In 
accordance with the provisions 
of Law 2.0, from the new aca-
demic year onwards univer-
sities are allowed to provide 
education in units established 
as branches located outside 
the main site. The presence 
of the University of Econom-
ics in Rybnik goes back to the 
year 2002, when the Rybnik 
Research and Education Cent-
er was founded. In 2014 – in 
compliance with the new regu-
lations – the university author-
ities decided to transform the 
center into the Faculty of Busi-
ness, Finance and Adminis-
tration. Following a year-long 
period of organizational work, 
and admission of the first 
students to the Finance and 
Accounting practice-orient-
ed study program, the faculty 
commenced its teaching activ-
ity at the beginning of the aca-
demic year 2015/2016. At pre-
sent, more than 300 full-time 

and part-time first cycle stu-
dents study in Rybnik. The 
second round of graduates 
have received their bachelor’s 
degree diplomas this year. For 
three years now, the faculty 
has also provided post-grad-
uate education (currently in 
three study programs).

Transforming the Rybnik fac-
ulty into a branch of the UE 
Katowice requires a lot of 
effort, particularly for the 
dean of the School of Under-
graduate and Graduate Stud-
ies whose part we will now 
become. I hope our students 
and partners will not be affect-
ed by the change. Notwith-
standing the evolving condi-
tions, we are constantly work-
ing to improve and enhance 
our offer. The students may 
soon be given the opportu-
nity to continue their educa-
tion in Rybnik by enrolling in 
part-time second cycle study 
programs. We will certainly do 
our best to ensure that our 
presence in Rybnik contributes 
to strengthening the position 
that the UE Katowice holds in 
the education market.

Dr inż. Tomasz Zieliński
pełnomocnik rektora ds. utworzenia filii Szkoły 
Studiów I i II stopnia w Rybniku

Rector’s representative for the establishment 
of the School of Undergraduate and Graduate 
Studies at the Rybnik branch of the UE Katowice
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Myśląc o Szkole Doktorskiej 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, wracam 
w pamięci do profesorów 
mojej Alma Mater kształcących 
swoich następców, zapewnia-
jących ciągłość wspólnoty aka-
demickiej, trwającej od ponad 
80 lat. Członkami tej wspólno-
ty staną się w tym roku aka-
demickim pierwsi doktoran-
ci rozpoczynający kształcenie 
w utworzonej Szkole Dok-
torskiej. Szkoła, kierowanie 
którą mi powierzono, połączy 
doświadczenie i wiedzę profe-
sorów uniwersytetu z energią 
i pasją doktorantów. Owocami 
tej wspólnej pracy będą pro-
gramy badawcze, przygotowy-
wane dysertacje, dojrzewające 
dzięki korzeniom sięgającym 
tradycji solidnej pracy nauko-
wej, której wierni pozostajemy 
jako wspólnota akademicka. 
Szkoła nie zapomni, obejmu-
jąc ich pieczą, o doktoran-
tach, którzy rozpoczęli studia 
przed jej utworzeniem. Liczę 
na wsparcie samorządu dok-
torantów w trudzie stawiania 

fundamentów koniecznych do 
wzniesienia trwałego i solidne-
go gmachu, adresu genius loci. 
Chciałbym, aby szkoła stała 
się miejscem, które nie będzie 
ograniczone ścianami sali 
wykładowej oraz terminem 
wykładu lub spotkania z pro-
motorem. Ma być miejscem 
spotkań, dzięki którym będzie 
widać więcej, miejscem otwar-
tym dla wszystkich, którzy 
umiłowali wiedzę, miejscem, 
gdzie nie tylko doktoranci, ale 
także ich promotorzy oraz pro-
wadzący zajęcia wykładowcy 
odnajdą inspirację do stawia-
nia odważnych pytań i poszu-
kiwania na nie odpowiedzi. 
Dewizy docendo discimus oraz 
gaudium in litteris powinny 
wyznaczać kierunek działa-
niom szkoły, których benefi-
cjentem będzie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, 
rozumiany jako wspólnota 
zainteresowań, pasji dążenia 
do prawdy, zawsze połączo-
nych szacunkiem dla dokonań 
naszych poprzedników.

When I think of the Doctor-
al School of the University of 
Economics in Katowice, memo-
ries of my Alma Mater profes-
sors, who, by educating their 
successors, have ensured the 
continuity of our more than 
eighty-year-old academic com-
munity, come flooding back. In 
the academic year 2019/2020, 
the first doctoral students, 
embarking on education at 
the newly established Doctoral 
School, are going to join this 
community. The school, which 
I have been entrusted with, 
will combine the knowledge 
and experience of the Univer-
sity’s professors with the ener-
gy and passion of doctoral stu-
dents. Their collaborative work 
will result in research pro-
grams and dissertations, thriv-
ing thanks to the tradition of 
scientific reliability which we – 
as an academic community – 
have always been faithful to. 
The doctoral students who are 
already in course of their stud-
ies won’t be left unattended 
– the School will take care of 
them. I am counting on the 

doctoral student self-govern-
ment to offer me helpful sup-
port – we need to make a con-
certed effort to lay the foun-
dations of a lasting and solid 
structure, a place of genius 
loci. I would like the School 
to become an unconfined 
space, unconstrained by the 
walls of lecture halls, unham-
pered by lecture schedules or 
the dates of tutorials. I imag-
ine the School as a place for 
eye-opening meetings, a place 
where anyone who has a gen-
uine love of knowledge feels 
welcome, a place that will 
inspire doctoral students, their 
supervisors and other lecturers 
to ask bold questions and look 
for answers to these ques-
tions. Two maxims: docendo 
discimus and gaudium in litteris 
should set a direction for the 
school’s activities which will 
benefit the University of Eco-
nomics in Katowice, meant as 
a community of people sharing 
common interests, passionate 
pursuers of truth, who always 
respect the accomplishments 
of their predecessors.

Dr hab. Artur Walasik, prof. UE
pełnomocnik rektora ds. Szkoły Doktorskiej

Rector’s representative for the Doctoral School
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Do Kolegium Ekonomii włą-
czonych zostanie 13 katedr 
skupiających około 120 pra-
cowników. Będzie to zatem 
jednostka o znacznym poten-
cjale. W ramach nowych roz-
wiązań organizacyjnych kole-
gium będzie kontynuowało, 
w miarę możliwości, ponad-
pięćdziesięcioletnie tradycje 
Wydziału Ekonomii, a zwłasz-
cza działania podjęte przez 
dziekanów ostatnich kaden-
cji. Wiele cennych inicjatyw, 
zwłaszcza z zakresu współpra-
cy z otoczeniem, zostało zapo-
czątkowanych na wydziale 
pod kierunkiem pani dziekan 
prof. Celiny Olszak i te chcieli-
byśmy nadal realizować. Jed-
nocześnie w ramach kolegium 
będziemy się starali sprostać 
wymaganiom stawianym przez 

Ustawę 2.0., przede wszystkim 
poprzez stymulowanie rozwo-
ju badań naukowych na wyso-
kim poziomie, tworzenie kre-
atywnych zespołów badaw-
czych i publikowanie wyników 
ich prac w wysoko punktowa-
nych czasopismach i monogra-
fiach. Wyzwaniem i naszą naj-
większą troską będzie z pew-
nością najbliższa ewaluacja 
jakości działalności naukowej 
uczelni, do której każdy pra-
cownik wliczony do liczby N 
w zadeklarowanej dyscyplinie 
powinien wnieść możliwie naj-
większy wkład. Ważna będzie 
także konkurencyjna, dobrze 
dopasowana do potrzeb rynku, 
oferta studiów podyplomo-
wych i szkoleń jako obszaru 
dydaktycznego pozostawione-
go kolegiom.

The College of Economics will 
comprise 13 departments 
with an overall number of fac-
ulty members amounting to 
about 120, so it will have con-
siderable potential. As a new 
organizational unit, the Col-
lege will do its best to pursue 
more than fifty-year-old tradi-
tion of the Faculty of Econom-
ics, particularly the activities 
undertaken by the deans dur-
ing the latest terms in office. 
A lot of important initiatives, 
especially those with regard 
to cooperation with the envi-
ronment, were launched when 
the Faculty was headed by 
prof. Celina Olszak, and we 
would like to continue them. 
Concurrently, the College will 
strive to meet the require-
ments of Law 2.0; with this 
end in view, we will promote 

high quality scientific research, 
build creative research teams, 
and publish their findings in 
high-impact journals and mon-
ographs. A serious challenge 
and a major concern will be 
the upcoming evaluation of 
the university’s research activ-
ity, which will require each 
academic classified to number 
N of the scientific discipline 
they have selected to make 
the greatest possible contri-
bution. Also, it will be vital to 
prepare a competitive, careful-
ly tailored to the needs of the 
market, offer of post-gradu-
ate courses as well as training 
programs since it is a teach-
ing area that colleges remain 
responsible for.

Dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE
pełnomocnik rektora ds. utworzenia Kolegium 
Ekonomii

Rector’s representative for the establishment 
of the College of Economics
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Kolegium Finansów będzie 
w pewnym zakresie konty-
nuatorem Wydziału Finan-
sów. Będzie obejmowa-
ło katedry specjalizujące się 
głównie w finansach, rachun-
kowości, ubezpieczeniach, 
inwestycjach oraz w pra-
wie. Kolegium będzie zatem 
organizowało i wspomagało 
rozwój działalności naukowo-
-badawczej związanej z tymi 
subdyscyplinami.

W związku ze zmianami praw-
nymi w szkolnictwie wyższym 
oraz zmianami organizacyjny-
mi w uniwersytecie pierwszym 
etapem prac będzie opraco-
wanie strategii rozwoju Kole-
gium Finansów, wpisującej się 
w misję i strategię uniwersy-
tetu, z udziałem kierowników 
katedr.

Już od pewnego czasu obser-
wujemy pozytywne zmia-
ny w działalności publikacyj-
nej kadry katedr tworzących 
Kolegium Finansów, polega-
jące na wzroście liczby publi-
kacji wysoko punktowanych 
i kolegium będzie z pewno-
ścią wspomagać kontynuację 
tego pozytywnego trendu. 

Działalność publikacyjna sta-
nowi jednocześnie kluczo-
wy czynnik sukcesu i rozwoju 
całego uniwersytetu.

Ważnym elementem działalno-
ści Kolegium Finansów będzie 
wspomaganie rozwoju kadro-
wego uniwersytetu oraz pro-
cesów rekrutacji kadry. Prace 
nad ostatecznym uwieńcze-
niem promocji naukowych 
będą już domeną komitetów 
naukowych, ale nie zmienia to 
faktu, że rozwój działalności 
naukowej kadry będzie dome-
ną katedr i kolegiów.

Kolegium będzie wspierało 
rozwój programów dydaktycz-
nych, w tym kierunków pro-
wadzonych w językach obcych 
oraz programów objętych 
ścieżkami akredytacji organi-
zacji profesjonalnych (w tym 
CIMA, ACCA, FCA). Dotychcza-
sowy wydział ma już wyraź-
ne osiągnięcia w tym zakresie, 
a współpraca z organizacja-
mi profesjonalnymi wspoma-
ga udoskonalanie działalności 
dydaktycznej i w konsekwen-
cji ma wpływ na wysokie osią-
gnięcia w zakresie zatrudnial-
ności absolwentów.

The College of Finance will be, 
to some extent, a successor to 
the Faculty of Finance. It will 
encompass departments spe-
cializing in finance, account-
ing, insurance, investment 
and law. Thus, the college will 
organize and support scientific 
and research activities related 
to these sub-disciplines.

Due to the legal changes in 
higher education and the 
organizational changes at the 
University, the first stage of 
our work will involve design-
ing, in cooperation with the 
department heads, a develop-
ment strategy of the College 
of Finance which will fit into 
the University’s strategy and 
mission.

We have been observing some 
positive changes in the pub-
lishing activity of the academ-
ics working at the depart-
ments which form the College 
of Finance as there has been 
a rise in highly ranked publi-
cations. It is a positive trend 
that the college will certainly 
try to maintain – publishing 
activity is a key to the success 
and development of the whole 
university.

One of the major tasks of 
the College of Finance will be 
to support the University’s 
human resource development 
and faculty recruitment. The 
completion of proceedings 
related to academic promo-
tions will be the responsibility 
of Scientific Committees while 
departments and colleges 
will be required to foster the 
research activity of their staff.

The College will support the 
development of study pro-
grams, including degree cours-
es taught in foreign languag-
es and programs providing 
a pathway to industry-recog-
nized certification (accredit-
ed by e.g. CIMA, ACCA, FCA). 
The Faculty of Finance, which 
has been operating up until 
recently, has successfully 
implemented such initiatives. 
Cooperation with profession-
al organizations enhances 
both teaching offer and pro-
cess, and consequently leads 
to high graduate employability.

Dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE
pełnomocnik rektora ds. utworzenia Kolegium 
Finansów

Rector’s representative for the establishment 
of the College of Finance
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Najbliższy okres będzie zapew-
ne czasem poszukiwań efek-
tywnego działania w ramach 
nowych regulacji organiza-
cyjno-prawnych. Kolegium 
zamierza kontynuować profil 
naukowy Wydziału Informa-
tyki i Komunikacji istniejące-
go od stycznia 2009 roku. Nie-
wątpliwie unikatową wartością 
wydziału była, a dla kolegium 
może być, interdyscyplinarność 
badań naukowych i stanowią-
cych ich wykorzystanie stu-
diów wyższych, doktoranckich 
i podyplomowych. Zapewniają 
to pracownicy badawczy łączą-
cy wiedzę z obszaru nauk ści-
słych i technicznych (matema-
tyka, statystyka, informatyka), 
społecznych (nauki o mediach, 
językoznawstwo) oraz ekono-
micznych (nauki o zarządza-
niu, ekonomia, badania ope-
racyjne, informatyka ekono-
miczna). Interdyscyplinarny 
charakter prowadzonych przez 
nas badań dokumentują liczne 
publikacje w znaczących cza-
sopismach i wydawnictwach 
międzynarodowych.

Zarządzanie organizacją, 
w tym zarządzanie wiedzą 
i komunikacją, wspomaga-
nie decyzji za pomocą metod 
formalnych i informatycz-
nych, zwłaszcza sztucznej 

inteligencji, a także analityka 
biznesowa to znaczący nurt 
badawczy kolegium. Informa-
tyka i jej zastosowania w orga-
nizacjach biznesowych i innych 
jest jednym z naszych głów-
nych kierunków badawczych, 
a na wiedzę informatyczną 
istnieje ogromne zapotrzebo-
wanie. Kolejny nurt badaw-
czy to komunikacja, w szcze-
gólności komunikacja elek-
troniczna, w organizacjach 
i społeczeństwie.

Ukształtowany profil badań 
pracowników kolegium pozwa-
la na zdobywanie wiedzy 
i kształcenie umiejętności 
wykorzystania w pracy zawo-
dowej wiedzy ekonomicznej 
i narzędzi informatycznych. 
Rynek pracy chłonie wiedzę 
specjalistów projektujących 
gry i grywalizację, systemy 
konwersacyjne, raporty bizne-
sowe wymagające profesjo-
nalnej wiedzy informatycznej, 
umiejętnie budujących wizeru-
nek firmy w mediach społecz-
nościowych, potrafiących pro-
wadzić konferencje prasowe, 
tworzących korespondencję 
biznesową, przygotowanych 
do redagowania blogów i wia-
domości na portalach spo-
łecznościowych, a także gazet 
firmowych.

The coming time will most 
certainly be the time to seek 
effectiveness under the new 
organizational and legal regu-
lations. The College intends to 
uphold the scientific profile of 
the Faculty of Informatics and 
Communication, established 
in January 2009. Undoubted-
ly, the unique merit of Faculty 
was, and may remain for the 
College, the interdisciplinary 
nature of scientific research 
and its application in degree, 
doctoral and postgraduate 
study programs. This has been 
achieved by our researchers, 
who combine knowledge in 
the fields of exact and tech-
nical sciences (mathemat-
ics, statistics, informatics), 
social sciences (media stud-
ies, linguistics) and econom-
ic sciences (management sci-
ence, economics, operational 
research, economic informat-
ics). The interdisciplinary 
nature of research conducted 
at our faculty has been reflect-
ed in numerous publications 
in major journals and interna-
tional publications.

Organization management, 
including knowledge and com-
munication management, deci-
sion-making support using 

formal and IT-based meth-
ods, especially artificial intel-
ligence, as well as business 
analytics, constitute a signifi-
cant research area of the Col-
lege. Informatics and its appli-
cations in business and other 
organizations is one of our 
main research fields, and IT-
related knowledge is in great 
demand. Another research 
area embraces communica-
tion, particularly electronic 
communication, in organiza-
tions and society.

The research profile of the 
College’s employees allows 
them to acquire knowledge 
and develop competencies 
involving the use of econom-
ic knowledge and IT tools in 
the workplace. The job mar-
ket absorbs specialists design-
ing games and gamification, 
conversational systems, busi-
ness reports requiring pro-
fessional IT knowledge, who 
can build a desired corporate 
image in social media, con-
duct press conferences, cre-
ate business correspondence, 
and who are well-equipped to 
edit blogs and posts on social 
networks or publish company 
newsletters.

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
pełnomocnik rektora ds. utworzenia Kolegium 
Informatyki i Komunikacji

Rector’s representative for the establishment of 
the College of Informatics and Communication
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Kolegium Zarządzania będzie 
naturalnym kontynuatorem 
tradycji, dorobku oraz dzia-
łalności Wydziału Zarządza-
nia naszej alma mater. Ze 
względu na przejęcie więk-
szości procesów dydaktycz-
nych przez dziekanat, a spraw 
awansów naukowych przez 
komitety dyscyplin, kolegium 
w pierwszym okresie powin-
no podjąć trzy istotne kierun-
ki działań. Po pierwsze – co 
z powodzeniem udało się pani 
dziekan prof. Krystynie Jędral-
skiej – integrować środowi-
sko pracowników naukowych 
oraz w dalszym ciągu oży-
wiać klimat do pracy nauko-
wo-badawczej wspomagają-
cy oddolne inicjatywy. Pomo-
że w tym komisja nauki, 
która będzie inicjować dzia-
łania w zakresie: współpracy 
badawczej z innymi ośrodka-
mi, podejmowania przedsię-
wzięć naukowych itp. Warto, 
aby – oprócz grantów i nagród 
rektorskich na poziomie uczel-
nianym – właśnie kolegium 
dysponowało narzędziami 
motywującymi do pracy 

naukowej. Można byłoby 
wtedy na przykład ogłosić kon-
kurs na opublikowanie dobrej 
jakości artykułów. W obecnym 
okresie ożywienie działalno-
ści publikacyjnej jest kluczowe 
ze względu na zbliżającą się 
ewaluację.

Po drugie, przez najbliższy rok 
w Kolegium Zarządzania nadal 
będą prowadzone i obsługiwa-
ne studia podyplomowe oraz 
szkolenia. Dlatego też zachę-
cam do inicjowania nowych 
kierunków studiów komer-
cyjnych i krótkoterminowych 
modułów szkoleniowych dla 
praktyki gospodarczej.

Po trzecie wreszcie, kolegium 
będzie koordynowało prace 
związane z dydaktyką w zakre-
sie ustalonym przez dziekana.

Wszystkim koleżankom i kole-
gom dziękuję za dotychcza-
sową współpracę i pomoc 
w pracach wydziału, liczę 
na wspaniały rok pełen 
dobrych inicjatyw w Kolegium 
Zarządzania.

The College of Management 
will be a natural successor 
of the traditions, achieve-
ments and work of the Fac-
ulty of Management. With 
most teaching processes being 
taken over by the dean’s office 
and the issues involving sci-
entific advancement by disci-
pline committees, the college 
– in the initial period – should 
pursue three important direc-
tions. First – what has already 
been successfully achieved by 
dean prof. Krystyna Jędralska 
– it should integrate the com-
munity of researchers and con-
tinue to create climate for sci-
entific research work encour-
aging bottom-up initiatives. 
This process will be supported 
by the science commission, 
which will initiate activities in 
the field of: research coopera-
tion with other centers, sci-
entific undertakings and pro-
jects, etc. It would be a good 
idea if – apart from the rec-
tor’s grants and awards at the 
university level – the college 
had the incentives to motivate 

researchers to practice sci-
ence. It could, for example, 
announce a competition for 
good quality research papers. 
Right now, intensified publish-
ing activity is crucial in view of 
the upcoming evaluation.

Second, postgraduate study 
programs and training work-
shops will continue to be con-
ducted and provided at the 
College of Management in the 
coming year. So, I invite our 
researchers to initiate new 
commercial programs and 
short-term training modules 
for business practice.

Third, the college will coordi-
nate teaching activity to the 
extent stipulated by the dean.

I would like to thank all my 
colleagues for cooperation and 
involvement in the operation 
of the Faculty so far and I look 
forward to a wonderful year 
full of successful initiatives at 
the College of Management!

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch
pełnomocnik rektora ds. utworzenia Kolegium 
Zarządzania

Rector’s representative for the establishment 
of the College of Management
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Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce do zadań 
Rady Uczelni należy:

  opiniowanie projektu stra-
tegii uczelni,

  opiniowanie projektu 
statutu,

  monitorowanie gospodarki 
finansowej uczelni,

  monitorowanie zarządzania 
uczelnią,

  wskazywanie kandydatów 
na rektora po zaopiniowa-
niu przez senat,

  opiniowanie sprawozdania 
z realizacji strategii uczelni,

  wykonywanie innych zadań 
określonych w statucie,

  opiniowanie planu 
rzeczowo-finansowego,

  zatwierdzanie sprawoz-
dania z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego,

Marek Kiczka

Powołanie pierwszej 
Rady Uczelni

The appointment of the 
first University Council

Rada Uczelni wraz z rektorem / University Council together with the rector

 Rektor wręcza akt nominacyjny pani Jolancie Jaworskiej /  

The rector presenting the nomination to Jolanta Jaworska

 Rektor wręcza akt nominacyjny pani Małgorzacie Szwarc /  

The rector presenting the nomination to Małgorzata Szwarc

 Rektor wręcza akt nominacyjny prof. Marianowi Oslislo /  

The rector presenting the nomination to prof. Marian Oslislo

 Rektor wręcza akt nominacyjny adw. Romanowi Kuszowi /  

The rector presenting the nomination to Attorney Roman Kusz

 Rektor wręcza akt nominacyjny prof. Krystianowi Perze /  

The rector presenting the nomination to prof. Krystian Pera

 Rektor wręcza akt nominacyjny prof. Januszowi Wywiałowi /  

The rector presenting the nomination to prof. Janusz Wywiał

 Rektor wręcza akt nominacyjny panu Bogdanowi Matyi /  

The rector presenting the nomination to Bogdan Matyja

 Spotkanie rektora z Radą Uczelni / Rector’s meeting with the 

University Council

Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach oraz Uni-
wersytetu Techniczne-
go w Koszycach (Słowa-
cja); rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach 
w latach 2005–2012; pro-
wadzi studio graficzne 
„M-Studio”,

  Jolanta Jaworska – dyrek-
tor Government & Regu-
latory Affairs IBM Polska, 
Kraje Bałtyckie, Ukraina; 

University Relations Leader, 
IBM Polska; wiceprezes 
Amerykańskiej Izby Handlo-
wej w Polsce; wiceprezes 
Związku Liderów Sektora 
Usług Biznesowych, ABSL 
Polska,

  Roman Kusz – Kance-
laria Adwokacka adw. 
Roman Kusz; przewodni-
czący Komisji Wizerun-
ku Zewnętrznego i Ochro-
ny Prawnej przy Naczel-
nej Radzie Adwokackiej; 
dziekan Izby Adwokackiej 
w Katowicach; przewod-
niczący Rady Nadzorczej 
Górnik Zabrze SSA, sekre-
tarz Rady Nadzorczej Eks-
traklasa SA; członek Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Przewodniczący Parlamentu 
Studenckiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach:

  Bogdan Matyja (do 30 
września 2019 roku; od 
1 października 2019 roku 
następca).

  zatwierdzanie sprawozda-
nia finansowego.

Pierwsze posiedzenie rady 
odbyło się 25 marca 2019 roku 
w budynku rektoratu. Działal-
ność organu, wręczając jego 
członkom akty nominacyj-
ne, zainaugurował rektor prof. 
Robert Tomanek. Podczas spo-
tkania omówiono plany działal-
ności rady na najbliższe miesiące.

Kadencja pierwszej Rady 
Uczelni potrwa do 31 grudnia 
2020 roku.

Skład rady:
Pracownicy Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach:

  prof. Janusz Wywiał – kie-
rownik Katedry Statystyki, 
Ekonometrii i Matematyki,

  prof. Krystian Pera – kie-
rownik Katedry Inwestycji 
i Nieruchomości,

  Małgorzata Szwarc – 
dyrektor Biura Zarządzania 
Kadrami; członek Senackiej 
Komisji ds. Nauki.

Przedstawiciele otoczenia 
społeczno-gospodarczego:

  prof. Marian Oslislo – 
nauczyciel akademicki 

28 lutego 2019 roku Senat Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach 
przyjął uchwały w sprawie powołania 
członków pierwszej Rady Uczelni. 
W jej skład weszło trzech przed-
stawicieli uniwersytetu, trzy osoby 
spoza wspólnoty akademickiej oraz – 
z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce – przewodniczący 
samorządu studenckiego.
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  prof. Janusz Wywiał – head 
of the Department of Sta-
tistics, Econometrics and 
Mathematics,

  prof. Krystian Pera – 
head of the Department 
of Investment and Real 
Property,

  Małgorzata Szwarc – head 
of the Personnel Man-
agement Office; mem-
ber of the Senate Science 
Commission.

Representatives of the socio-
economic environment:

  prof. Marian Oslislo – aca-
demic teacher at the Acad-
emy of Fine Arts in Kato-
wice and the Technical Uni-
versity in Košice (Slovakia); 
rector of the Academy of 
Fine Arts in Katowice in the 
years 2005–2012; owner of 
the graphic design agency 
“M-Studio”,

  Jolanta Jaworska – Govern-
ment & Regulatory Affairs 
Director, IBM Poland, Bal-
tic States, Ukraine; Univer-
sity Relations Leader, IBM 
Poland; vice-president of 
the American Chamber of 
Commerce in Poland; vice-
president of the Associa-
tion of Business Service 
Leaders, ABSL Polska,

  Roman Kusz – Law Office 
Roman Kusz; chairman 
of the Publicity and Legal 
Protection Committee at 
the Supreme Bar Council; 
dean of the Bar Associa-
tion in Katowice; chairman 
of the Supervisory Board 

Fot./photo: A. Jałowiczor

of Górnik Zabrze SSA, sec-
retary of the Supervisory 
Board of Ekstraklasa SA; 
member of the Supervisory 
Board of the Regional Fund 
for Environmental Protec-
tion and Water Manage-
ment in Katowice.

President of the Student Par-
liament of the University of 
Economics in Katowice:

  Bogdan Matyja (until Sep-
tember 30, 2019; successor 
from October 1, 2019).

On February 28, 2019, the 
Senate of the University 
of Economics in Katowice 
adopted the resolutions on the 
appointment of members to 
the first University Council. 
The council consists of three 
representatives of the uni-
versity, three members from 
outside the academic commu-
nity, and – under the Law on 
higher education and science 
– the president of the student 
government.

In compliance with art. 18., 
paragraphs 1. and 2., of the 
Law on higher education and 
science, the University Coun-
cil will:

  issue an opinion on the 
university’s draft strategy;

  issue an opinion on the 
draft statute;

  monitor the financial affairs 
of the university;

  monitor the management 
policy of the university;

  nominate candidates for 
the position of rector, 
based on an opinion from 
the senate;

  issue an opinion on the 
report on the implemen-
tation of the university’s 
strategy;

  perform other tasks stipu-
lated in the statute;

  issue an opinion on the 
activity-and-financial plan;

  approve the report on the 
implementation of the 
activity-and-financial plan;

  approve the financial 
statements.

The first meeting of the coun-
cil was held on March 25, 
2019, in the rectorate building. 
Rector prof. Robert Tomanek 
inaugurated the activity of 
the council by presenting the 
nominations to the members. 
The meeting involved the dis-
cussion of the council’s plans 
for the coming months.

The term of office of the first 
council will come to an end on 
December 31, 2020.

The council members:
Employees of the University of 
Economics in Katowice:
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Marcin Baron

21 maja br. zmarł prof. Andrzej 
Stanisław Barczak, wybitny ekono-
metryk i statystyk, doktor honoris 

causa Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, profesor honoro-

wy Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, wieloletni nauczyciel 

akademicki, przez całe życie zwią-
zany z naszą uczelnią, społecznik, 

publicysta, niestrudzony propagator 
wiedzy ekonomicznej. Pogrzeb Pro-

fesora odbył się 25 maja na cmen-
tarzu parafii św. Józefa Robotnika 

w Katowicach-Józefowcu.

Prof. Andrzej St. 
Barczak passed awayZmarł prof. Andrzej 

St. Barczak

W laudacji dla uczczenia prof. Andrzeja 
St. Barczaka w związku z odnowieniem 
doktoratu w 2017 roku jego życiorys 
przedstawił prof. Józef Biolik słowami: 
„Urodził się w Nowym Bytomiu 4 lutego 
1939 roku. Po ukończeniu Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Katowicach w 1957 roku, rozpoczął 
studia w Wyższej Szkole Ekonomicz-
nej w Katowicach. W latach 1960–1962 
podjął już pracę jako asystent-wolonta-
riusz w Katedrze Statystyki, którą kie-
rował prof. Maksymilian Józef Ziomek. 
Po ukończeniu studiów 15 grudnia 
1962 roku został zatrudniony w Kate-
drze Statystyki Wyższej Szkoły Ekono-
micznej, której nowym kierownikiem 
został doc. dr hab. Zbigniew Pawłow-
ski. W roku 1968 obronił pracę doktor-
ską pt. »Ekonometryczna analiza kosz-
tów produkcji na przykładzie przemysłu 

piwowarsko-słodowniczego«, napisaną 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbignie-
wa Pawłowskiego. W roku 1976 na pod-
stawie rozprawy habilitacyjnej »Makro-
modele ekonometryczne a planowanie 
gospodarki narodowej« oraz pomyślne-
go przebiegu kolokwium habilitacyjnego 
uzyskał stopień doktora habilitowanego 
na Wydziale Przemysłu Akademii Ekono-
micznej im. Karola Adamieckiego w Kato-
wicach. W lutym 1985 roku otrzymał 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajne-
go. Od kwietnia 1993 roku został zatrud-
niony na stanowisku profesora zwyczaj-
nego. Profesor Andrzej Barczak 14 kwiet-
nia 2005 roku uzyskał godność doktora 
honoris causa Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu”.

Sam Profesor w wywiadzie udzielonym 
„Forum” w 2003 roku (nr 5 dostępny 

16 FORUM_nr 49 / 2019



na stronie internetowej www.
ue.katowice.pl/forum) wspomi-
nał, że jego droga do statystyki 
nie była prosta. Mówił wtedy: 
„Powiedziałbym, że zaczęło 
się śmiesznie, bo ja po matu-
rze chciałem być chemikiem. 
Miałem genialnego nauczy-
ciela chemii w szkole średniej. 
Ale ponieważ był to 1956 rok 
– tak zwany przełomowy rok: 
rewolucja węgierska, w Pol-
sce »odwilż« i zmiana wła-
dzy – więc ja też uległem tym 
emocjom. To spowodowało, że 
po zdanym egzaminie na poli-
technikę zgubiono moje doku-
menty i nie byłem na żadnej 
liście. W związku z tym poje-
chałem w moje Tatry, żeby tam 
się zadomowić i być goprow-
cem, pracować w Dolinie Pię-
ciu Stawów. Jednak we wrze-
śniu odbywał się drugi termin 
egzaminów wstępnych i mój 
wuj namówił mnie, abym do 
tego egzaminu przystąpił – 
tak, bez żadnego przygotowa-
nia. Ponieważ w liceum byłem 

dobry, więc zdałem ten egza-
min. Zostałem przyjęty, ale nie 
miałem świadectwa matural-
nego, które zostało w doku-
mentach zagubionych na poli-
technice. Piętnastego grudnia 
się odnalazły, wtedy dosta-
łem indeks i wszystkie wpisy. 
Ponieważ w tamtych cza-
sach nauki ekonomiczne były 
dziwne, zauważyłem istnienie 
nauki, która jest metodologią 
wszelkich nauk, czyli statysty-
ki. Zainteresowałem się sta-
tystyką tak, że potem byłem 
współzałożycielem studenckie-
go koła naukowego statystyki, 
zostałem asystentem-wolon-
tariuszem u profesora Ziomka. 
No i tak się zaczęła moja przy-
goda ze statystyką”.

Profesor Andrzej Barczak peł-
nił wiele stanowisk kierowni-
czych w uczelni oraz towarzy-
stwach naukowych. Był m.in. 
prorektorem ds. nauczania, 
dydaktyki i spraw studenckich, 
a także dziekanem Wydziału 

Przemysłu. Przez wiele lat kie-
rował Instytutem Ekonometrii, 
a następnie Katedrą Ekonome-
trii. Posiadał imponujący doro-
bek w zakresie dydaktycznym 
oraz kształcenia kadr nauko-
wych. Jednak szerokim kręgom 
mieszkańców regionu i kraju 
Profesor był znany głównie 
jako komentator sytuacji 
gospodarczej, z łatwością prze-
kazujący tajniki wiedzy ekono-
micznej. Szczególnie troszczył 
się o sprawy Śląska. We wspo-
mnianym wcześniej wywia-
dzie tłumaczył to tak: „Myślę, 
że w naszym wojewódz-
twie trzeba pokazywać, że tu 
jest duże środowisko ludzi 
mądrych i wartościowych. 
(…) Moją ambicją jest poka-
zywać, że jednak mieszkań-
cy województwa śląskiego nie 
wypadli sroce spod ogona. (…) 
Śląsk to moja mała ojczyzna, 
żyję tu cały czas, bez przerwy. 
Śląsk jest ziemią trochę umę-
czoną. Umęczoną nadmierną 
industrializacją, która zrobiła 

spustoszenie nie tylko w przy-
rodzie, ale i w umysłach ludz-
kich. Teraz jest szansa, żeby 
właśnie poprzez zwiększa-
nie liczby studentów, poprzez 
pokazywanie młodym ludziom 
nowej drogi rozwoju doprowa-
dzić do tego, żeby Śląsk mógł 
konkurować z innymi regiona-
mi w Europie”.

Profesor emanował energią. 
Aktywnie uczestniczył w życiu 
akademickim, jako dorad-
ca wspierał władze publicz-
ne i zarządy przedsiębiorstw, 
pięknie opowiadał o ukocha-
nych Tatrach i Alpach, pro-
mował sport i dobrą muzykę. 
Zawsze odwoływał się do siły, 
jaką daje mu przebywanie 
w rodzinnym gronie. Zachęcał 
do dyskusji, spotkań. Bez wąt-
pienia dobrze zapisał się na 
kartach wielu kronik.
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Prof. Andrzej Stanisław Barczak passed away on 
May 21, 2019. He was an outstanding econometri-
cian and statistician, doctor honoris causa of the 
Wrocław University of Economics, honorary pro-
fessor at the University of Economics in Katowice, 
long-term academic teacher associated with our 
university throughout his entire life, social worker, 
publicist, tireless advocate of economic knowledge. 
The funeral took place in the St. Józef Robotnik 
Cemetery in Katowice Józefowiec on May 25.

In the laudatory speech for 
prof. Andrzej St. Barczak on 
the renewal of his doctorate 
in 2017, prof. Józef Biolik out-
lined the laudatee’s biography: 
he was born in Nowy Bytom on 
February 4, 1939. After finishing 
the Adam Mickiewicz Second-
ary School in Katowice in 1957, 
he became a student of the 
College of Economics in Kato-
wice. In 1960–1962 he already 
started working as a volunteer 
junior researcher at the Depart-
ment of Statistics, headed by 
prof. Maksymilian Józef Ziomek. 
Upon graduation on Decem-
ber 15, 1962, he was employed 
at the Department of Statis-
tics at the College of Econom-
ics, whose new head was doc. 
dr hab. Zbigniew Pawłowski. 
In 1968 he defended his doc-
toral dissertation entitled Eko-
nometryczna analiza kosz-
tów produkcji na przykładzie 
przemysłu piwowarsko-
słodowniczego [Econometric 

analysis of production costs 
in the beer malting industry], 
written under the supervi-
sion of prof. dr hab. Zbigniew 
Pawłowski. In 1976, follow-
ing the habilitation disserta-
tion, Econometric macromodels 
and the planning of the nation-
al economy, and the success-
ful habilitation colloquium, he 
obtained the degree of habili-
tated doctor at the Faculty of 
Industry of the Karol Adamiecki 
University of Economics in 
Katowice. In February 1985, he 
was awarded the title of associ-
ate professor. From April 1993, 
he was employed as a full pro-
fessor. On April 14, 2005, prof. 
Andrzej Barczak obtained the 
title of doctor honoris causa of 
the Oskar Lange University of 
Economics in Wrocław.

In his interview for the 
Forum in 2003 (No. 5 avail-
able on the website www.
ue.katowice.pl/forum), the 

Professor admitted that his 
path to statistics had not 
been straightforward. He said: 
I would say it started funny 
because when I finished sec-
ondary school I wanted to 
be a chemist. I had a bril-
liant secondary school chem-
istry teacher. But it was 1956 
– a landmark year on many 
counts: the Hungarian revolu-
tion, the Polish October, the 
change in power – and I was 
also affeced by the upheaval. 
After the exam at the techni-
cal university my documents 
got lost and my name was not 
given on any list. So, I went 
to my Tatra Mountains to set-
tle down, join the Mountain 
Volunteer Search and Rescue, 
and work in the Dolina Pięciu 
Stawów (the Valley of Five 
Lakes). However, in Septem-
ber the second round of the 
entrance exams took place 
and my uncle persuaded me 
to go – just like that, without 

any preparation. Since I was 
good in secondary school, 
I passed. I was admitted, but 
I did not have a secondary 
school certificate, lost with my 
other documents at the tech-
nical university. On Decem-
ber 15, the documents were 
found and I got the transcript 
and completed all courses. In 
those days, economic sciences 
were strange, so I chose a sci-
ence which is the method-
ology of all sciences, I mean 
statistics. I developed such 
an interest in statistics that 
later I co-founded the student 
research group of statistics, 
I became a volunteer junior 
researcher with prof. Ziomek. 
This was the beginning of my 
adventure with statistics.
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Prof. Andrzej Barczak held 
a number of management 
positions at the university and 
in scientific associations. He 
was the vice-rector for teach-
ing, education and student 
affairs, and the dean of the 
Faculty of Industry. For many 
years he headed the Institute 
of Econometrics and then the 
Department of Econometrics. 
He had impressive achieve-
ments in the field of teaching 
students and supervising sci-
entific researchers. However, 
the general public, both in the 
region and nationwide, knew 
the Professor as a commen-
tator who excelled at unlock-
ing the secrets of economic 
knowledge. He was particu-
larly involved in the issues 
concerning Śląsk. In the same 
interview, he talked about it: 

I think we have to show that 
our region has a large com-
munity of wise and valu-
able people. (…) My ambi-
tion is to show that the peo-
ple who live in Śląsk are more 
than a match for anybody. (…) 
Śląsk is my little homeland, 
I have lived here all my life, 
without interruption. Śląsk is 
a land somewhat tired. Tired 
of excessive industrializa-
tion, which wreaked havoc 
not only in nature, but also in 
human minds. Now we have 
the chance to lead Śląsk to 
compete with other regions in 
Europe by encouraging more 
and more young people to 
study, by showing them a new 
path of growth.

The Professor always had 
a lot of energy. He actively 

participated in academic life, 
he supported public authori-
ties and company boards in 
advisory capacity, he talked so 
beautifully about his beloved 
Tatras and Alps, he promot-
ed sport and good music. He 
always relied on the strength 
that being with his family gave 
him. He encouraged discussion 
and meeting people. Undoubt-
edly, many chronicles will con-
tinue to praise his name.
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W maju br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Na-
ukowej. Jest to nowy organ działający na rzecz rozwoju 
kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy 
jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania 
stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu 
profesora. RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni 
i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi po-
stępowaniami awansowymi.
Skład RDN został ustalony w sposób demokratyczny 
w ramach wyborów, w których mogły wziąć udział 
wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilito-
wanego lub tytuł profesora. Jedną z wybranych osób 
jest nasz pracownik, prof. Wojciech Dyduch. Będzie 
reprezentantem w dziedzinie nauk społecznych, w dys-
cyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Profesor Dyduch 
w całej dyscyplinie uzyskał najwięcej, bo aż 371 głosów 
z całej Polski.

In May 2019, the Ministry of Science and Higher Edu-
cation announced the results of the elections to the 
Council of Scientific Excellence (RDN). It is a new body 
involved in the development of academic staff. The 
council will be responsible for the upholding of the 
highest standards of quality of research required in the 
conferment of academic degrees, degrees in art and the 
title of professor. The RDN will replace the Central Com-
mittee for Degrees and Titles in its supervisory capacity 
in promotion proceedings.
The Council of Scientific Excellence was set up demo-
cratically through elections in which all academic re-
searchers holding the degree of habilitated doctor or the 
title of professor could participate. One of the electees 
is our lecturer, prof. Wojciech Dyduch. He will be a rep-
resentative in the field of social sciences, in the disci-
pline of management and quality studies. Prof. Dyduch 
received the highest number of votes, as many as 371, 
from all over Poland.

Profesor 

w ważnych gremiach 
publicznych

Professor 

in important 
public bodies

Profesor Wojciech Dyduch, kierownik Katedry Przed-
siębiorczości, przewodniczący Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Przedsiębiorczości. Problematyką ożywia-
nia przedsiębiorczości zajmuje się od 2000 roku. Do 
jego najczęściej cytowanych publikacji należą „Pomiar 
przedsiębiorczości organizacyjnej” i „Twórcza strategia 
organizacji”.

Prof. Wojciech Dyduch, head of the Department of Entre-
preneurship, chairman of the Regional Committee of the 
Entrepreneurship Olympiad. He has been working on the 
problems involved in the revival of entrepreneurship since 
2000. His most cited publications include “Pomiar przed-
siębiorczości organizacyjnej” and “Twórcza strategia 
organizacji”.

Wojciech Dyduch 

Wojciech Dyduch 
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O nowych obowiązkach 
z prof. Dyduchem rozma-
wia Marcin Baron.

Panie Profesorze, cieszymy się 
z tych sukcesów. Proszę przy-
bliżyć naszym czytelnikom, 
czym będzie się zajmowała 
nowo tworzona Rada Dosko-
nałości Naukowej?

Przed Radą stoją zadania for-
malne związane z postępo-
waniami awansowymi. Wraz 
z pozostałymi wybranymi 
przedstawicielami dyscypliny 
będziemy dokonywać formal-
nej oceny wniosków o wszczę-
cie postępowań habilitacyj-
nych, wyznaczać podmioty 
habilitujące czy doktoryzujące, 
wyznaczać recenzentów wnio-
sków, występować o nadanie 
tytułu profesora, rozpatrywać 
odwołania, zażalenia i wnioski 
o ponowne rozpatrzenie spraw 
awansowych. Przy czym zada-
niem Rady jest dopilnowanie, 
aby te procesy odbywały się 
w sposób rzetelny, merytorycz-
ny, obiektywny i przy zachowa-
niu najwyższych standardów.

A czym Pan Profesor będzie 
zajmował się w Radzie ds. 
Przedsiębiorczości?

Ta z kolei jest kilkunastooso-
bowym zespołem eksperc-
kim, w którego skład wcho-
dzą przedsiębiorcy, właściciele 

Marcin Baron talks to 
prof. Dyduch about his 
new responsibilities.

Professor, these successes make 
us all proud. Could you tell us 
something more about what 
the newly created Council of 
Scientific Excellence will do?

The Council will perform for-
mal tasks related to promo-
tion proceedings. Together 
with the other representatives 
of the discipline, we will con-
duct the formal evaluation of 
applications for the instigation 
of habilitation proceedings, 
appoint entities responsible 
for conducting habilitation or 
doctoral proceedings, appoint 
reviewers, apply for the title 
of professor, examine appeals, 
complaints and applica-
tions for reconsideration. The 
responsibility of the Council is 
to ensure that these processes 
are implemented in a fair and 
objective manner, upholding 
the highest standards.

And what will you do in the 
Entrepreneurship Council?

This council, in turn, is a team 
of several experts, who are 
entrepreneurs, owners of busi-
nesses of various structures 
based in Poland, lawyers, and 

firm o różnej strukturze, które 
działają w Polsce, prawni-
cy i nauczyciele akademiccy. 
Zostałem powołany w skład 
dwóch zespołów: do spraw 
edukacji oraz do spraw badań 
i innowacyjności. Zadaniem 
tych zespołów jest przygo-
towywanie ekspertyz, opinii 
i propozycji konkretnych roz-
wiązań nakierowanych na 
ożywianie przedsiębiorczości 
w Polsce w różnych obszarach 
– w moim przypadku w odnie-
sieniu do kształcenia młodzie-
ży, a także w zakresie rozwoju 
badań i innowacyjności. Propo-
zycje te są przedkładane pre-
zydentowi. Pierwsze spotka-
nie Rady miało miejsce w lipcu 
br. i dotyczyło problematyki 
barier rozwoju przedsiębior-
czości w odniesieniu do uwa-
runkowań rynku pracy. Wypra-
cowaliśmy liczne propozycje, 
które zostały przedłożone gło-
wie państwa w szczegółowym 
raporcie. Z mojej strony padły 
propozycje skierowane na 
ograniczenie drenażu mózgów 
i docenienie od wczesnych 
etapów edukacji tu, w kraju, 
wspaniałych, zdolnych ludzi, 
których kształci również nasza 
uczelnia.

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia!

academics. I was appoint-
ed to two teams: one con-
cerns education and the other 
– research and innovation. 
The teams are responsible 
for preparing expert opinions, 
reviews and proposals for spe-
cific solutions aimed at reviv-
ing entrepreneurship in Poland 
in a variety of areas – I will 
be involved in education of 
young people as well as work 
towards stimulating research 
and innovation. The council’s 
proposals are submitted to the 
president. The first meeting of 
the council took place in July 
and concerned barriers to the 
development of entrepreneur-
ship in the labor market. We 
put forward a number of pro-
posals that were submitted to 
the head of state in a detailed 
report. My proposals main-
ly concerned limiting brain 
drain and appreciating – from 
the early stages of education 
– wonderful talented people, 
whom we also educate at our 
university.

Congratulations and further 
success!

10 maja br. prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę ds. 
Przedsiębiorczości, która stanowić będzie forum konsul-
tacyjno-doradcze prezydenta. Wybitni praktycy biznesu, 
naukowcy i prawnicy będą szukać rozwiązań, które 
usprawnią funkcjonowanie firm na polskim rynku. Zajmą 
się również promocją przedsiębiorczości wśród młodzieży. 
Podczas uroczystego wręczenia powołań do Rady prezy-
dent A. Duda powiedział: „Wierzę głęboko, że uda nam się 
wypracować takie rozwiązania, które będą dobrze funk-
cjonowały i będą elementami ważnymi dla naszego rynku 
gospodarczego”.

On May 10, 2019, President of Poland Andrzej Duda appo-
inted the Entrepreneurship Council, which will act as the 
president’s consultation and advisory forum. Outstanding 
business practitioners, academics and lawyers will look for 
solutions that may improve the functioning of businesses 
on the Polish market. They will also promote entrepre-
neurship among young people. During the ceremony 
appointing the council members, President A. Duda said: 
I deeply believe that we will succeed in developing solu-
tions that will work well and become important elements 
in our market.
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Głównym celem klubu jest 
inicjowanie debat dotyczą-
cych kluczowych problemów 
naukowych w zakresie ekono-
mii, finansów i zarządzania, 
w szczególności związanych 
z zachodzącymi współcześnie 
zmianami w funkcjonowaniu 
gospodarki oraz społeczeń-
stwa. Klub będzie platformą 
dyskusji wokół istotnych dla 
środowiska akademickiego 
zagadnień. Dzięki temu powi-
nien przysłużyć się integracji 
katowickiego ośrodka nauk 
ekonomicznych. Uczestników 

pierwszego posiedzenia klubu 
przywitał rektor prof. Robert 
Tomanek, zaznaczając, iż 
„dyskusje mają mieć charak-
ter elitarny, mają być czasem 
refleksji o sprawach najważ-
niejszych”. Następnie prof. Kry-
stian Pera – jeden z sekretarzy 
klubu – przedstawił pokrótce 
sylwetkę prof. Tadeusza Sław-
ka słowami: „wybitny polski 
literaturoznawca, eseista, tłu-
macz, myśliciel, poseł Sejmiku 
Województwa Śląskiego, były 
rektor Uniwersytetu Śląskiego, 
laureat wielu nagród”.

Marek Kiczka

Pierwsze 
spotkanie Klubu im. 
Karola Adamieckiego

The first meeting 
of the Karol 
Adamiecki Club

The main goal of the club 
is to initiate debates on key 
research problems in the 
field of economics, finance 
and management, in particu-
lar those related to chang-
es underway in the contem-
porary economy and society. 
The club will be a platform for 
discussions on issues impor-
tant to the academic commu-
nity. In consequence, it should 
play a role in the integration 
of the Katowice center of eco-
nomic sciences. Rector prof. 
Robert Tomanek greeted the 
participants of the club’s first 
meeting, pointing out that 
“discussions are to be elitist 
in nature, they are to be the 
time of reflection on the most 
important matters”. Then 
prof. Krystian Pera – one of 
the club’s secretaries – brief-
ly introduced prof. Tadeusz 

Sławek as “an outstanding 
Polish literary scholar, essayist, 
translator, thinker, councilor of 
the Silesian Regional Assem-
bly, the former rector of the 
University of Silesia, awarded 
for his achievements on multi-
ple occasions”.

Prof. Tadeusz Sławek, thank-
ing for the invitation, began 
the lecture by referring to 
the difficult times universi-
ties are going through. He 
said that “humanities have 
a close affinity with social sci-
ences such as economic sci-
ences (…)”, he also brought 
up the issue of succession of 
generations: “how does each 
generation shape its succes-
sors?”. In his speech, he drew 
on the thoughts of Imma-
nuel Kant, quoting his four 
questions: What can I know? 

W czwartek 23 maja 2019 roku na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowicach po raz pierwszy 
spotkał się Klub im. Karola Adamieckiego. Istotą 
jego działania ma być współpraca oraz wymiana 
doświadczeń pomiędzy uniwersytetem a repre-
zentantami środowiska uczelni publicznych. Inau-
gurację działalności klubu uświetnił wykład prof. 
Tadeusza Sławka pt. „»Odnaleźć się w tym, co naj-
ważniejsze«. Uniwersytet i jego odpowiedzialność”, 
który odbył się w patio budynku rektoratu.

On Thursday, May 23, 2019, the University of Econom-
ics in Katowice hosted the first meeting of the Karol 
Adamiecki Club. Its mission is cooperation and the 
exchange of experiences between the university and the 
representatives of other public higher education insti-
tutions. The inauguration of the Club was celebrated 
with a lecture delivered by prof. Tadeusz Sławek enti-
tled: “»Finding the way to what is the most important«. 
The university and its responsibility”, which was held in 
the patio of the rectorate building.
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Profesor Sławek, dziękując za 
zaproszenie, rozpoczął wykład, 
nawiązując do trudnych cza-
sów, w których działają uni-
wersytety. Mówił m.in., że 
„humanistyka leży w zbliżeniu 
z naukami społecznymi, takimi 
jak nauki ekonomiczne (…)”, 
postawił też pytanie o następ-
stwo pokoleń: „jak każde 
pokolenie kształtuje swoich 
następców?”. W wystąpieniu 
nawiązywał również do rozmy-
ślań Immanuela Kanta, m.in. 
do postawionych przez niego 
czterech pytań: Co mogę wie-
dzieć? Co mam czynić? Na co 
mogę mieć nadzieję? Kim jest 
człowiek? „Z trzema pierwszy-
mi pytaniami sobie radzimy 
w sposób mniej lub bardziej 
wystarczający. Ostatnie pyta-
nie o to, kim jest człowiek, jest 
trudniejsze. Mamy deficyt roz-
ważań na ten temat” – mówił. 
W rozważaniach poruszył 
także problem traktowania 
nauki jako towaru czy studen-
ta jako klienta, zaznaczając 
przy tym, że „nie wszystko da 
się tymi kategoriami rozpatry-
wać”. Sporą część wystąpienia 
prof. Sławek poświęcił kwestii 
odpowiedzialności, wyróżnia-
jąc przy tym odpowiedzialność 
informacyjno-socjalizacyjną 
(„musimy wiedzieć, jak spra-
wować zawód, musimy wie-
dzieć, jak poruszać się w spo-
łeczeństwie”) oraz odpowie-
dzialność emancypacyjną 
(„wyzwalającą jednostkę do 
tego, by brała odpowiedzial-
ność wobec świata”). Nawią-
zał przy tym także do zapo-
mnianego już przymiotnika 
‘odpowiadalny’ (taki, który jest 
gotowy, żeby dać odpowiedź 

temu, który pyta), tłumacząc, 
że „to jest ta pierwsza odpo-
wiedzialność – w sferze infor-
macji i socjalizacji, umiejęt-
ności zawodowej”. Przecho-
dząc do odpowiedzialności 
emancypacyjnej w kontekście 
uniwersytetów, mówił m.in. 
o ‘uniwersytecie bezwarunko-
wym’, o którym pisał Jacques 
Derrida, czyli „uniwersytecie, 
który ma obowiązek domagać 
się absolutnej wolności aka-
demickiej (…) i bezwarunko-
wej wolności zapytywania”. 
Zadał przy tym pytanie o to, 
„w jakim stopniu uniwersy-
tet powinien być zatem odpo-
wiadalny, a w jakim odpo-
wiedzialny”. Zbliżając się do 
końca, powiedział: „Z kształ-
cenia zawodu, czyli z odpo-
wiadalności, nikt nas nie zwol-
ni (…), ale poza tym musimy 
kształcić postawę uniwersy-
tecką, czyli to, co nazywamy 
odpowiedzialnością”.

Po wystąpieniu profeso-
ra wywiązała się dyskusja. 
Głos zabrali m.in.: prof. Jani-
na Harasim, prof. Małgorza-
ta Czornik, prof. Jan Pyka oraz 
dr Anna Doś. Pierwsze posie-
dzenie Klubu im. Karola Ada-
mieckiego podsumował prof. 
Artur Walasik, kierownik Kate-
dry Finansów Przedsiębiorstw 
i Ubezpieczeń Gospodarczych 
– sekretarz klubu, m.in. życząc 
wszystkim, „byśmy żyli zawsze 
w towarzystwie dobra, pięk-
na i prawdy”. Kończąc spotka-
nie, rektor podziękował prof. 
Sławkowi, wręczając grafikę 
okolicznościową.

What should I do? What may 
I hope? What is the human 
being? – “We deal with the 
first three questions quite well 
most of the time. The final 
question, about the nature of 
the human being, is more diffi-
cult. We suffer from a deficit of 
reflection on this subject,” he 
said. In his considerations, he 
also touched upon the problem 
of treating science as a com-
modity or a student as a cus-
tomer, pointing out that “not 
everything can be reduced to 
these categories”. Further on, 
prof. T. Sławek talked exten-
sively about responsibility, 
making a distinction between 
information and socialization 
responsibility (“we need to 
know how to perform our job, 
we need to know how to act 
within society”) and emancipa-
tory responsibility (“liberating 
the individual so that he/she 
can take responsibility towards 
the world”). He also used 
the forgotten Polish adjec-
tive ‘odpowiadalny’ (“able and 
ready to respond to the one 
asking questions’), explaining 
that “this is the first responsi-
bility – in the sphere of infor-
mation and socialization, pro-
fessional competence”. Turning 
to emancipatory responsibility 
in the context of universities, 
he talked about the ‘uncondi-
tional university’ that Jacques 
Derrida wrote about, “the uni-
versity which has the obliga-
tion to demand absolute aca-
demic freedom (…) and uncon-
ditional freedom of inquiry”. 
He also asked “to what extent 
the university should be able 
and ready to respond and 
to what extent it should be 

responsible”. Concluding, he 
said: “No one will free us from 
the obligation to provide voca-
tional training, i.e. from abil-
ity and readiness to respond 
to questions (…), but we must 
also shape the academic atti-
tude, which is what we call 
responsibility”.

The Professor’s speech was 
followed by a discussion with 
contributions from prof. Jani-
na Harasim, prof. Małgorzata 
Czornik, prof. Jan Pyka and 
dr Anna Doś. The first meet-
ing of the Karol Adamiecki 
Club was summed up by 
prof. Artur Walasik, head of 
the Department of Enterprise 
Finance and Business Insur-
ance and the club’s secretary, 
who wished everyone “that 
we could always live in the 
company of good, beauty and 
truth”. The rector closed the 
meeting and thanked prof. 
T. Sławek, presenting him with 
a gift of artwork.

 Uczestnicy pierwszego spotkania Klubu im. 

K. Adamieckiego / Guests of the first meeting 

of the Karol Adamiecki Club, fot./photo: A. Jało-

wiczor

 Prof. Krystian Pera przedstawiający sylwetkę 

prof. Tadeusza Sławka / Prof. Krystian Pera 

introducing prof. Tadeusz Sławek, fot./photo: 

A. Jałowiczor

 Prof. Tadeusz Sławek w trakcie wykładu 

inaugurującego spotkania Klubu / Prof. Tadeusz 

Sławek delivers a lecture inaugurating the meet-

ings of the Club, fot./photo: A. Jałowiczor

 Rektor, otwierając pierwsze spotkanie Klubu, 

zachęca do aktywnego uczetnictwa / The rector 

opens the meeting and invited active participa-

tion, fot./photo: A. Jałowiczor

 Kuluarowe dyskusje w czasie pierwszego 

spotkania Klubu / Informal discussion during the 

first meeting, fot./photo: A. Jałowiczor

 Rektor, dziękując za wykład i dyskusję, wręcza 

prof. Sławkowi grafikę okolicznościową / The 

rector presents prof. Tadeusz Sławek with a gift 

of artwork, fot./photo: A. Jałowiczor
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Świat bez 
gotówki?

Cashless 
world?

O blaskach i cie-
niach przejścia na 
pieniądz elektro-

niczny z prof. Janiną 
Harasim rozmawia 

Marcin Baron.

Marcin Baron talks 
to prof. Janina Har-
asim about threats 
and opportunities 
of the transition to 
electronic money.

©
 A

do
be

 S
to

ck
 –

 a
bs

en
t8

4

24



Pani Profesor, zadajmy sobie 
to pytanie wprost: czy czeka 
nas świat bez płatności 
gotówkowych?

Myślę, że nas czeka – niezależ-
nie od tego, czy się to wszyst-
kim podoba, czy nie. Postęp 
technologii jest tak szybki, że 
przenika wszystkie sfery życia 
i zmienia także sposoby doko-
nywania płatności. Jeszcze nie 
tak dawno temu, kiedy chcie-
liśmy zapłacić bezgotówkowo, 
był to osobny proces – trzeba 
było dać zlecenie bankowi, by 
dokonał płatności z naszego 
rachunku. Odkąd pojawiły się 
karty płatnicze, płatność prze-
stała być osobnym procesem, 
choć rozliczenie transakcji 
może następować z opóźnie-
niem. Dziś żyjemy już w świe-
cie cyfrowym, w którym roz-
dzielenie kupna towaru/usługi 
od zapłaty za nie nie jest już 
akceptowane przez konsu-
menta. Ten, kto dziś kupuje, 
zwłaszcza jeśli robi to w spo-
sób zdalny, chce płacić naj-
częściej od razu i nie chce, by 
płatność była odrębną czyn-
nością. Dlatego banki często 

przegrywają z innymi podmio-
tami, które są bardziej ela-
styczne i wtapiają płatność 
w proces zakupu. Nazywa-
my to płatnościami bezszwo-
wymi, z angielska seamless 
payments. Czołowi detaliści, 
zwłaszcza ci, którzy działają 
w sferze e-commerce, dążą do 
płatności za pomocą jednego 
kliknięcia. Dokonywanie zaku-
pów ma być łatwe i przyjemne. 
Jest to oczywiście wygodne, 
ale też sprawia, że coraz czę-
ściej dokonujemy bezrefleksyj-
nych zakupów. Kiedy płacimy 
gotówką, widok banknotów 
wyjmowanych z portfela dzia-
ła na naszą wyobraźnię i może 
spowodować wycofanie się 
z zakupu. Dziś takiej przeszko-
dy na ogół nie ma. Wprawdzie 
pojawiają się nowe regulacje 
dotyczące kupna na odległość 
(na przykład w zakresie zwro-
tów lub odstąpienia od trans-
akcji), ale patrząc z psycholo-
gicznej perspektywy, będziemy 
konsumowali i wydawali wię-
cej i bardziej impulsywnie.

Czy ten sam czynnik psycho-
logiczny nie sprawi jednak, że 
mimo wszystko zachowamy 
parę monet w portfelu?

Professor, I’d like to ask you 
a straightforward question 
– are we going to live in the 
world without cash payments?

I think so, regardless of wheth-
er we like it or not. Technologi-
cal advancement is so rapid 
that it permeates through 
all spheres of life and it also 
changes the methods of mak-
ing payments. Until recently, 
when we wanted to pay with-
out cash, it was a separate 
process – we had to give our 
bank an order to make a pay-
ment from our account. Since 
payment cards were intro-
duced, payment has ceased 
to be a separate process, 
although the transaction may 
be cleared at a later time. 
Today, we live in the digital 
world, where the separation of 
the purchase of goods/services 
from payment for them is no 
longer acceptable to the con-
sumer. If you make a purchase 
today, especially if you do it 
remotely, you want to pay 
outright instead of perform-
ing your payment as a sepa-
rate activity. Therefore, banks 
often lose ground to other 
entities that are more flexible 
and incorporate the payment 
into the purchase process. 
This is referred to as seamless 
payment. Top retailers, espe-
cially those who operate in 
the field of e-commerce, strive 
for one-click payments. Shop-
ping should be easy and fun. 

This is obviously convenient, 
but it also causes that we tend 
to shop on impulse more and 
more frequently. When we pay 
in cash, we can see banknotes 
disappear from the wallet. This 
affects our perception and 
may prompt us to withdraw 
from the purchase. Today, this 
coming to senses does not 
occur that often. Although we 
adopt still new regulations 
regarding online shopping (for 
example, concerning returns 
or withdrawals), from a psy-
chological perspective we will 
consume and spend more and 
more impulsively.

Will the same psychological 
factor, however, make us keep 
some coins in our wallet?

Research results show a great 
variety of attitudes towards 
cash among people of all ages. 
Young people tend not to carry 
cash and it is in this group 
where most people declare 
that they would be prepared 
to give up cash immediately 
if there was such a possibil-
ity. The attitudes of the older 
generation are quite differ-
ent. They would like to be able 
to use traditional money for 
as long as possible not only 
because a lot of them do not 
have a bank account or do 
not make purchases online. 
Research shows that this group 
is convinced that only cash is 
real money. These people also 

Profesor Janina Harasim w gronie najbardziej wpły-
wowych kobiet w branży płatniczej
W opublikowanym w marcu br. rankingu Cashless prof. Janina 
Harasim z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych zosta-
ła uznana za jedną z 20 najbardziej wpływowych kobiet w pol-
skiej branży płatniczej.

Ranking powstał na podstawie autorskiej metodyki Cashless. 
Redakcja wytypowała nazwiska wyróżniających się w bran-
ży płatniczej pań zajmujących mniej lub bardziej eksponowa-
ne stanowiska. Następnie do głosowania na najbardziej wpły-
wowe kobiety zaproszonych zostało kilkudziesięciu uznanych 
specjalistów, ekspertów i menedżerów o ugruntowanej pozycji 
w świecie płatności elektronicznych.

Prof. Janina Harasim among the most influential 
women in the payment industry
In the ranking published by Cashless in March this year, prof. 
Janina Harasim from the Department of Banking and Financial 
Markets was listed as one of the 20 most influential women in 
the Polish payment industry.

The ranking was created based on the proprietary methodol-
ogy developed by Cashless. The editors selected a number of 
women who hold prominent positions and have already attract-
ed some recognition in the payment industry. Then, a group of 
specialists, experts and managers with an established reputa-
tion in the world of electronic payments were invited to vote 
for the most influential women.
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Wyniki badań wykazują duże 
zróżnicowanie postaw wobec 
gotówki wśród ludzi w różnym 
wieku. Młodzi ludzie coraz 
częściej nie noszą gotówki 
i w tej grupie najwięcej jest 
osób deklarujących, że były-
by gotowe od razu zrezygno-
wać z niej, gdyby była taka 
możliwość. Zupełnie inne są 
postawy ludzi starszych. Oni 
chcieliby jak najdłużej mieć 
możliwość posługiwania się 
tradycyjnym pieniądzem nie 
tylko ze względu na to, że 
spora część z nich nie posia-
da rachunku bankowego i nie 
dokonuje zakupów przez Inter-
net. Jak wynika z badań, ta 
grupa ma przeświadczenie, że 
tylko gotówka to prawdziwe 
pieniądze. Osoby te także naj-
mniej ufają bankom. Doświad-
czenia różnych krajów poka-
zują też, że za utrzymaniem 
gotówki przemawiają względy 
społeczne, takie jak chociażby 
brak dostępu do infrastruktu-
ry bankowej w regionach słabo 

zaludnionych, co zdarza się 
nawet w wysoko rozwiniętych 
krajach skandynawskich, które 
są bliskie wycofania gotów-
ki z obiegu (deklarują to np. 
banki centralne Szwecji czy 
Danii). Właśnie w tych krajach 
pojawiają się oddolne inicjaty-
wy na rzecz gotówki, co spra-
wia, że rządy i banki centralne 
pod presją społeczną zaczyna-
ją brać pod uwagę zróżnico-
wane interesy mieszkańców 
ich krajów. Chodzi przy tym 
nie tylko o osoby fizyczne, ale 
także o drobnych przedsiębior-
ców, np. rybaków w Norwegii 
czy Szwecji, którzy rozliczają 
się głównie gotówkowo.

Skoro młodzi tak chętnie 
wchodzą w świat bez gotówki, 
to można sobie postawić pyta-
nie, czy da się nauczyć dzie-
ci szacunku do pieniądza bez 
używania gotówki?

trust banks the least. The expe-
riences of various countries 
also indicate that the contin-
ued use of cash is advisable 
for social reasons, such as the 
lack of access to banking infra-
structure in sparsely populated 
regions, which is even the case 
in highly developed Scandinavi-
an countries, which are on the 
brink of withdrawing cash from 
circulation (this is declared, for 
example, by Sweden’s or Den-
mark’s central banks). It is in 
these countries where bottom-
up initiatives in favor of cash 
are emerging, which means 
that governments and central 
banks – put under social pres-
sure – are beginning to take 
into account the diverse inter-
ests of their country’s citizens. 
This concerns not only natural 
persons, but also small entre-
preneurs, such as fishermen in 
Norway or Sweden, who main-
ly use cash.

Seeing as young people are so 
eager to welcome the world 
without cash, we could ask 
another question – can chil-
dren be taught to respect 
money without using cash?

It is certainly easier to teach 
children respect for money if 
it has a physical form. I think, 
however, that first of all the 
child must be able to recog-
nize the connection between 
monetary gratification as 
a consequence of the work 
done. I think this is a psycho-
logical issue rather than an 
argument in the discussion 
about the form of money. Dis-
respect for money seems to 
be the consequence of easy 
access to it. Such attitudes are 
more common in affluent fam-
ilies, in which parents try to 
satisfy (even excessively) the 
needs of their children, than 
in poorer families, who can-
not afford everything. It is also 
interesting that families where 
choices have to be made more 
often (because you cannot 
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Na pewno łatwiej jest 
nauczyć dzieci szacunku do 
pieniądza, jeśli ma on formę 
materialną. Jednak myślę, że 
przede wszystkim dziecko 
musi umieć dostrzec powiąza-
nie między tym, że gratyfika-
cja pieniężna jest konsekwen-
cją włożonej pracy. Sądzę, że 
to jest bardziej zagadnienie 
o podłożu psychologicznym, 
niż element dyskusji o formie 
pieniądza. Brak szacunku do 
pieniądza jest raczej pochod-
ną łatwego dostępu do niego. 
Takie postawy są częstsze 
w rodzinach zamożnych, 
w których rodzice starają się 
zaspokoić (nawet na wyrost) 
potrzeby swoich pociech, niż 
w rodzinach uboższych, któ-
rych nie stać na wszystko. 
Skądinąd ciekawe jest, że 
rodziny, w których częściej 
trzeba dokonywać wyborów 
(ponieważ nie na wszystko 
można sobie pozwolić), zazwy-
czaj częściej posługują się 
gotówką. Jestem przekonana, 
że dla dzieci (również moich) 
nawet najmniejsze pieniądze, 
które zarobią same, są przez 
nie o wiele bardziej szano-
wane niż kieszonkowe, które 
dostają od rodziców.

Jeśli już mowa o obrazie 
świata, to jaki obraz świa-
ta chcą kreować najbardziej 
wpływowe kobiety w branży 
płatniczej?

Bez wątpienia kobiety te zaj-
mują się różnymi zagadnienia-
mi i pracują na różnych sta-
nowiskach – w bankach, w fir-
mach będących wydawcami 
kart płatniczych oraz innych 
podmiotach z branży płatni-
czej. Dla mnie to wyróżnie-
nie było bardzo dużym zasko-
czeniem. Choć z branżą płat-
niczą współpracuję od wielu 
lat, w tym od trzech lat z Fun-
dacją Rozwoju Obrotu Bez-
gotówkowego i realizuję dla 
niej ogólnopolskie badania 
poświęcone płatnościom, o tej 
akcji dowiedziałam się dopie-
ro wtedy, kiedy zostały ogło-
szone wyniki rankingu. Miłe 
było dla mnie to, że zostałam 

doceniona przez osoby zawo-
dowo zajmujące się płat-
nościami, bo to oznacza, że 
nauka jest w stanie dostar-
czyć coś interesującego prak-
tyce. W świecie płatności, jak 
w większości środowisk biz-
nesowych, kobiety są raczej 
w mniejszości, chociaż coraz 
więcej z nich zajmuje bardzo 
eksponowane stanowiska. 
Na przykład  funkcję dyrek-
tor zarządzającej regionem 
Europy Środkowo-Wschodniej 
Visa przez wiele lat z sukce-
sem pełniła kobieta. Profesjo-
nalistki w głównej mierze pra-
cują w bankach, instytucjach 
płatniczych i zazwyczaj zajmu-
ją się wdrażaniem innowacji, 
bo branża płatnicza jest obec-
nie jedną z najbardziej inno-
wacyjnych w całej gospodar-
ce. Jak wszystkie kobiety, pró-
bują łączyć ambitne działania 
z życiem rodzinnym i liczny-
mi codziennymi obowiązka-
mi. Myślę, że to dobrze, że taki 
ranking powstał. Pokazuje, że 
kobiety zajmują się ciekawy-
mi, nowoczesnymi zjawiska-
mi i dobrze się w odnajdują 
w zmieniającym się świecie 
płatności.

afford everything) tend to use 
cash more often. I am con-
vinced that children (including 
mine) have more respect for 
even the smallest amounts of 
money they earn themselves 
than the pocket money they 
get from their parents.

Speaking of the perception of 
the world, what perception do 
the most influential women in 
the payment industry want to 
create?

Undoubtedly, these women 
deal with a variety of issues 
and work in a variety of posi-
tions – in banks, in compa-
nies that issue payment cards, 
and other entities in the pay-
ment industry. The distinction 
I received was a huge surprise 
for me. Although I have been 
cooperating with the pay-
ment industry for many years, 
including the last three years 
I have been working with the 
Foundation for the Develop-
ment of Non-Cash Transac-
tions and conducting nation-
wide studies on payments for 
it, I only learned about this 
initiative when the results of 
the ranking were announced. 
It felt good that I was appreci-
ated by people professionally 

involved in payments, because 
it means that science can con-
tribute something interest-
ing to practice. In the world 
of payments, as in most busi-
ness environments, women 
are rather a minority, although 
more and more hold increas-
ingly prominent positions. For 
example, the position of Visa’s 
general manager for Cen-
tral and Eastern Europe was 
held – with great success – 
by a woman for many years. 
Women professionals mainly 
work in banks, payment insti-
tutions and usually deal with 
the implementation of inno-
vations, because the payment 
industry is currently one of the 
most innovative industries in 
the entire economy. Like all 
women, they combine ambi-
tious careers with family life 
and a variety of daily duties. 
I think it’s good that this rank-
ing was created. It shows that 
women are involved in inter-
esting, modern developments 
and can thrive in the changing 
world of payments.
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Podczas tegorocznego Dnia Otwar-
tego, którego tematem przewod-
nim było hasło: „Studiuj, pracuj, 
zarabiaj”, uczelnia gościła rekor-
dową liczbę – blisko 1500 kandy-
datów na studia!

Dzień Otwarty 2019 – 
„Studiuj, pracuj, zarabiaj!”

20 marca br. odbył się Dzień 
Otwarty UE Katowice – jedno 
z największych wydarzeń 
mających na celu zachęce-
nie kandydatów do studiowa-
nia w murach naszej uczelni. 
Podczas tego dnia kandyda-
ci mogli się spotkać z nami 
od samego rana aż do wie-
czora w budynku Centrum 
Nowoczesnych Technolo-
gii Informatycznych. Oczywi-
ście nie zabrakło wielu cieka-
wych atrakcji zorganizowa-
nych przez naszych studentów, 
nauczycieli akademickich, 
pracowników i przyjaciół UE 
Katowice. Ogromnym zain-
teresowaniem, jak co roku, 
cieszyły się stoiska Biura 
Rekrutacji oraz ambasa-
dorów kierunków, a także 

miniwykłady prowadzone 
przez naszych wykładowców. 
W programie przygotowano 
także wiele atrakcji, m.in. zwie-
dzanie kampusu, spotkania 
z przedstawicielami organi-
zacji studenckich i kół nauko-
wych, warsztaty tematycz-
ne, fotobudkę, zdjęcia z Helą 
(postacią z uczelnianego 
Snapchatu), stoisko naszego 
DJ-a z AS Radio z muzyką na 
żywo i wiele innych. Dla tych, 
którzy nie mogli pojawić się na 
naszym kampusie osobiście, 
organizatorzy przygotowali 
coś specjalnego – sesję pytań 
i odpowiedzi na żywo na Face-
booku i Instagramie.

W trakcie Dnia Otwartego kan-
dydaci mieli możliwość udziału 
w pierwszej edycji Internatio-
nal Business Open Day. Była to 
świetna okazja, aby zapoznać 
się z ofertą studiów prowadzo-
nych w 100% w języku angiel-
skim. Nie zabrakło również 

wykładowców 
i praktyków, 
którzy popro-
wadzili ciekawe warsztaty oraz 
prelekcje. W tym czasie otwar-
to też uroczyście wystawę 
fotograficzną prof. Wojciecha 
Dyducha, prodziekana Wydzia-
łu Zarządzania – „Nauczyciela 
z Pasją”.

W tym roku już po raz drugi 
odbyło się Popołudnie Eksperc-
kie – nowe przedsięwzięcie 
w ramach Dnia Otwartego kie-
rowane głównie do osób, które 
nie miały możliwości skorzy-
stania z porannego programu, 
w szczególności do pracują-
cych zainteresowanych studia-
mi niestacjonarnymi czy pody-
plomowymi. Kandydaci mogli 
wziąć udział w miniwykładach, 
zwiedzić kampus i poznać 
naszą ofertę pozwalającą na 
łączenie nauki z rozwijaniem 
kariery zawodowej. O tym, 
że w tej materii jesteśmy 

liderami, świadczy m.in. naj-
wyższy wskaźnik zatrudnial-
ności absolwentów wśród 
największych uczelni w woje-
wództwie śląskim. Aż 98% 
naszych absolwentów po pię-
ciu latach od obrony to osoby 
aktywne zawodowo, a aż 63% 
z nich pracowało już w trakcie 
studiów.

Na zakończenie, wieczorem, 
zaprosiliśmy wszystkich zain-
teresowanych kandydatów na 
grę terenową „Nocne Zwie-
dzanie”, organizowaną przez 
jedną z naszych organizacji 
studenckich – Niezależne Zrze-
szenie Studentów – na tere-
nie uczelnianego kampusu 
w Katowicach.

Agnieszka Put, Karolina Borys
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Open Day 2019 – 
“Study, work, earn!”  Wszystkich przybyłych w auli CNTI powitał 

dr Bartłomiej J. Gabryś / Dr Bartłomiej J. Gabryś 

welcomed all the visitors in the CNTI audito-

rium, fot./photo: M. Jeziorko

 Dodatkowe atrakcje / Other attractions, 

fot./photo: M. Jeziorko

 Kandydaci mogli zwiedzić kampus z prze-

wodnikami / Guided tour of the campus, 

fot./photo: M. Jeziorko

 Jedną z wielu atrakcji była fotobudka / 

One of the many attractions – a photo booth, 

fot./photo: M. Jeziorko

 Na nasze Dni Otwarte kandydaci jak zwykle 

przybyli tłumnie / Candidates crowded into our 

Open Day, fot./photo: M. Jeziorko

 Uczestnicy Dni Otwartych mieli okazję po-

słuchać uczelnianego chóru / Visitors had the 

opportunity to listen to the university choir, 

fot./photo: M. Jeziorko

 Za oprawę muzyczną odpowiadali przed-

stawiciele akademickiego Radia AS / The aca-

demic AS Radio presenters provided music for 

the event, fot./photo: M. Jeziorko

 Sesja pytań i odpowiedzi Q & A na żywo na 

Facebooku i Instagramie dla kandydatów, któ-

rzy nie mogli pojawić się osobiście / Live Q&A 

session on Facebook and Instagram for candi-

dates who were not able to join us in person, 

fot./photo: M. Jeziorko

On the Open Day 2019, 
held under the motto 
“study, work, earn”, our 
university welcomed 
a record number of almost 
1,500 candidates!

The UE Katowice Open Day, 
one of the largest events aim-
ing to encourage candidates 
to study at our university, was 
held on March 20. During the 
day, candidates had the oppor-
tunity to meet with us at the 
Advanced Information Technol-
ogy Center from early morn-
ing till late evening. The event 
featured a variety of attrac-
tions organized by our stu-
dents, teachers, non-academ-
ic staff members and friends 
of the UE Katowice. As each 
year, the stands of the Admis-
sions Office and the degree 
course ambassadors, as well 
as the mini-lectures delivered 
by our teachers, attracted a lot 
of interest. The program also 
included a campus tour, meet-
ings with representatives of 
student organizations and 

student research groups, 
theme workshops, a photo 
booth, photos with Hela 
(our Snapchat character), 
the stand with live music 
played by our DJ from the 
AS Radio, and many, many 
others! The organizers had 
prepared something spe-
cial for those candidates 
who were not able to join us 
in person – a live question and 
answer session on Facebook 
and Instagram.

The Open Day visitors also 
had the opportunity to take 
part in the first Internation-
al Business Open Day. It was 
a great chance to find out 
about our university’s degree 
courses run 100% in English! 
Additionally, this part of the 
event offered interesting lec-
tures and workshops conduct-
ed by teachers and practition-
ers. Another attraction hap-
pening at the same time was 
the opening of an exhibition 
displaying photographs taken 
by prof. Wojciech Dyduch, 

vice-dean of the 
Faculty of Man-
agement, and 
“a Teacher with 
Passion”.

This year was the 
second time the 
Expert Afternoon 
was included in the 
program – a new 
venture organ-
ized as part of the 

Open Day addressed mainly 
to the candidates who were 
not able to take advantage of 
the morning program, in par-
ticular to those already in jobs 
and interested in part-time 
or postgraduate studies. The 
candidates attended mini-lec-
tures and visited the campus; 
they also had the chance to 
acquaint themselves with our 
study offer which provides an 
opportunity to combine study-
ing and developing a profes-
sional career. The fact that we 
are the leaders in this area is 
confirmed by the highest grad-
uate employment rate among 
the largest universities in the 
Silesian voivodeship! As many 
as 98% of our graduates after 
five years of graduation are 
professionally active, and 63% 
already worked during their 
studies.

Finally, in the evening, we 
invited all interested can-
didates to take part in the 
„Night Sightseeing” game, 
organized on the Katowice 
campus by one of our student 
organizations – Independent 
Students’ Association.
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W Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach 
wzięło udział kilkanaście tysię-
cy osób z całego globu. W dys-
kusjach poruszano m.in. takie 
tematy jak: rola młodych ludzi 
w przekształcaniu Europy i przy-
szłość Unii Europejskiej, zależ-
ności między ekspansywny-
mi technologiami a rozwojem 
gospodarczym i społecznym, 
międzynarodowa współpraca 
gospodarcza czy zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju.

Podczas kongresu jednym 
z ważnych tematów była sytu-
acja szkolnictwa wyższe-
go i szeroko pojętej oświaty. 

Marek Kiczka

XI edycja EEC 
z udziałem UE Katowice

W sesji „Reforma szkolnictwa 
wyższego” wziął udział mini-
ster nauki i szkolnictwa wyż-
szego dr Jarosław Gowin oraz 
– wśród prelegentów – prorek-
tor ds. nauki i kadry akademic-
kiej naszej uczelni prof. Barba-
ra Kos. Podczas sesji wywiąza-
ła się żywa dyskusja dotycząca 
m.in. nowej ustawy o szkolnic-
twie wyższym i nauce, auto-
nomii uczelni czy zaangażo-
wania pracowników jednostek 
szkolnictwa wyższego w zmia-
ny przeprowadzane na uczel-
niach. Profesor Kos wskazy-
wała, iż „Ustawa 2.0 jest tym 
dokumentem, który może śro-
dowisku akademickiemu do 

May 15 was the final day 
of the XIth European Eco-
nomic Congress (EEC) 
– the largest economic 
event in Central Europe. 
The three-day congress, 
held at the International 
Congress Center and the 
Spodek Arena in Katowice, 
brought together several 
hundred speakers par-
ticipating in 155 thematic 
sessions. The delegates 
included representatives 
of the Polish and foreign 
governments, organiza-
tions and institutions from 
all over the globe, presi-
dents of the largest com-
panies and representatives 
of the world of science. As 
an institutional partner for 
the EEC, the University 
of Economics in Katowice 
was actively involved in 
the congress.

UE Katowice at the XIth 
European Economic Congress

The European Economic Con-
gress was attended by over 
a dozen thousand people from 
all over the globe. The ses-
sions were devoted to issues 
such as the role young people 
play in transforming Europe 
and the future of the Euro-
pean Union, the relationship 
between expansive technolo-
gies and economic and social 
development, international 
economic cooperation, or sus-
tainable development.

One of the important themes 
addressed during the con-
gress was the condition of the 
broadly understood education 
sector, including higher edu-
cation. The session entitled 
“Higher Education Reform” 
was attended by dr Jarosław 
Gowin, Minister of Science 
and Higher Education; one of 
the speakers was prof. Bar-
bara Kos, Vice-Rector For Sci-
ence and Academic Staff at 
the UE K-ce. The session gave 
rise to lively discussion on, 
among other issues, the new 
law on higher education and 
science, university autonomy 
and involvement of academics 
in the changes implemented 

15 maja br. zakończyła się XI edycja Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego (EEC) – największej imprezy gospodarczej 
w Europie Centralnej. Podczas trzech dni debat, odbywają-
cych się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz 
Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach, w 155 
sesjach tematycznych wzięło udział kilkuset prelegentów. 
W kongresie uczestniczyli przedstawiciele rządów z Polski 
i zagranicy, organizacji i instytucji z całego świata, prezesi 
największych firm oraz przedstawiciele nauki. W organizację 
kongresu aktywnie zaangażowany był Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach jako partner 
instytucjonalny.
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końca się nie podobał, gdy 
był kreowany (…), ale jednak 
daje uczelni dużo możliwości. 
Ważne, jak uczelnia z tego sko-
rzysta. Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach jako uczelnia, 
która jest najbardziej podatna 
na współpracę z gospodarką, 
która kształci kadry dla współ-
czesnej innowacyjnej gospo-
darki, która powinna się roz-
wijać i konkurować z inny-
mi gospodarkami, tę szansę, 
którą stworzyła ustawa, bardzo 
dobrze wykorzystał (…). Jeste-
śmy uczelnią, która buduje 
nową strukturę organizacyjną, 
ale nie w sposób rewolucyjny. 
Dostosowujemy się do zmian, 
chcemy stworzyć nowocze-
sną szkołę”. Nawiązując z kolei 
do roli uczelni w kontekście 
gospodarczym, zapewnienia 
zaplecza dla gospodarki, konty-
nuowała: „Ludzi należy nauczać 
myślenia, otwartości i kre-
atywności (…). Aby kierunki, na 
których kształcimy, były pożą-
dane przez rynek pracy, były 
adekwatne do potrzeb, powo-
łaliśmy dla każdego kierunku 
radę kierunkową, w której są 
przedstawiciele otoczenia, biz-
nesu, z którymi konsultowane 
są zmiany programowe”.

W innej sesji dotyczącej obsza-
ru szkolnictwa wyższego pt. 
„Studenci zagraniczni w uczel-
niach Europy Centralnej” w roli 
prelegenta wystąpił prof. Sła-
womir Smyczek, prorektor ds. 
edukacji i internacjonalizacji. 
W czasie sesji dyskutowano 
m.in. o trendach i perspekty-
wach rynku studiów zagranicz-
nych, stopniu umiędzynarodo-
wienia i atrakcyjności uczelni 
w Europie Centralnej. Prorektor 
wskazał, iż „jeśli mamy mówić 
o internacjonalizacji, potrzebna 
jest współpraca Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Ważna jest też współ-
praca uczelni z miastem, bo 
studenci zagraniczni muszą się 
tu integrować”. Kontynuując, 
mówił: „Uczelnie państwowe 
muszą jeszcze odrobić lekcję. 

Nie wystarczy tylko przygo-
towana oferta dla studentów 
zagranicznych, ważne jest też 
skoordynowanie z infrastruk-
turą i administracją uczel-
ni. Tutaj upatrywałbym naj-
większego pola do działania”. 
Z kolei na pytanie, czy Polska 
jest dla studentów zagranicz-
nych krajem tzw. second choice 
(drugiego wyboru), odpowie-
dział: „Nie musimy mieć kom-
pleksów. Dla niektórych krajów 
jesteśmy second choice, dla 
niektórych nie. Jesteśmy atrak-
cyjni dla studentów z zagrani-
cy też pod względem kosztów 
studiów i utrzymania (…). Jeśli 
chodzi o program Erasmus+, 
to jesteśmy często też pierw-
szym wyborem (…). Naszym 
atutem jest też zdecydowanie 
rynek pracy”. Nawiązując przy 
tym do sytuacji Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, 
mówił: „Większość naszych 
studentów już pracuje”.

W sesji „Miasta – generato-
ry rozwoju” w roli moderatora 
wziął udział prof. Jacek Szołty-
sek, kierownik Katedry Logi-
styki Społecznej. Na początku 
prelegenci ustalili zgodnie, iż 
miarą oceny rozwoju miasta 
jest jakość życia. Pytani przez 
prof. Szołtyska, paneliści przy-
taczali liczne przykłady dobrych, 
ale i złych praktyk w zarządza-
niu miastami. W dyskusji poru-
szano m.in. kwestie innowacyj-
nych rozwiązań w zarządzaniu 
organizmem miejskim, inwe-
stycji, problemów z gospodarką 
odpadami i wiele innych, doty-
czących zaspokajania potrzeb 
mieszkańców. Poruszono także 
problem mobilności jako ele-
ment składowy świadczący 
o jakości życia.

W sesji „Moje królestwo. 
Modele, style, generacje 
a zarządzanie firmą” Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Kato-
wicach w roli prelegenta 
reprezentował prof. Wojciech 
Dyduch, kierownik Katedry 
Przedsiębiorczości. Nawiązu-
jąc do statystyk przytoczo-
nych przez moderatora (w USA 
firmy rodzinne wytwarzają 

by higher education institu-
tions. Prof. Kos pointed out 
that “Law 2.0 is a document 
which may not have been fully 
appreciated within the aca-
demic community when it was 
being created (…), but it pro-
vides a lot of opportunities for 
higher education institutions. 
What is important is how uni-
versities take advantage of 
these opportunities. As one of 
the institutions most prone to 
cooperation with the econom-
ic sector, educating human 
resources for the modern inno-
vative economy which should 
both develop and compete 
with other economies, the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice has taken great advan-
tage of the opportunity pro-
vided by the law (…). We are 
a university which is building 
a new organizational structure, 
but not through revolution. We 
are adapting to the changes, 
aspiring to create a modern 
school”. Referring to the earlier 
discussed issue of the role uni-
versities play in the economic 
context by serving as human 
resource base for the economy, 
prof. Kos continued as follows: 
“People should be taught how 
to think, how to be open and 
creative (…) In order to ensure 
that the study programs we 
offer are demanded by the 
labor market and adequate to 
its needs, for each program we 
have established a program 
council, composed of business 
environment representatives 
who are consulted on program 
changes.”

In a different session con-
cerned with the higher edu-
cation sector, entitled “For-
eign students at universities in 
Central Europe”, a speech was 
delivered by prof. Sławomir 
Smyczek, Vice-Rector for Edu-
cation and Internationaliza-
tion. Issues discussed dur-
ing the session included the 
trends and prospects for the 
foreign study market, the 
level of internationalization 
and attractiveness of univer-
sities in Central Europe. Prof. 

Smyczek pointed out that “if 
we are to talk about interna-
tionalization, we must coop-
erate with the Foreign Min-
istry, the Ministry of Internal 
Affairs and Administration and 
the Ministry of Science and 
Higher Education. Universities 
should also collaborate with 
the cities to facilitate inte-
gration of international stu-
dents”. He continued, saying 
that “public universities must 
do their homework. Offer-
ing programs for internation-
al students is not enough, the 
offer should be coordinated 
with the university infrastruc-
ture and administration. In 
my view, that is a key area for 
us to work on. When asked 
whether Poland is a ‘second 
choice’ country for interna-
tional students, Prof. Smyc-
zek replied: “We don’t need to 
feel inferior. For some we are 
indeed a ‘second choice’ coun-
try, but for others we are not. 
Our attractiveness for foreign 
students also lies in the study 
and maintenance costs (…) As 
far as the Erasmus+ program 
is concerned, we are often the 
first choice country (…) Our 
labor market is another strong 
asset”. Referring to the Univer-
sity of Economics in Katowice, 
he said: “The majority of our 
students already have jobs”.

The session “Cities – develop-
ment generators” was chaired 
by prof. Jacek Szołtysek, head 
of the Department of Social 
Logistics. In the first part, all 
the speakers agreed that qual-
ity of life is the measure of 
urban development. In reply 
to prof. Szołtysek’s questions, 
the panelists provided numer-
ous examples of both good 
and bad practices in urban 
management. Issues discussed 
during the session included 
innovative solutions for urban 
management, investment, 
waste management and many 
others related to the needs 
of urban dwellers. The prob-
lem of mobility as an indica-
tor of quality of life was also 
addressed.
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za własne zdrowie”. Nawią-
zując do tematu dodatko-
wych ubezpieczeń zdrowot-
nych (DUZ), mówiła: „DUZ 
wcale nie negują zasad soli-
daryzmu społecznego, wręcz 
go wzmacniają. Osoby, które 
decydują się na DUZ i korzy-
stają z tych świadczeń, niejako 
zwalniają kolejkę w systemie 
publicznym”. Na zakończenie 
prof. A. Frączkiewicz-Wronka 
powiedziała: „Reasumując – 
inna alokacja, ale przy wpro-
wadzeniu mechanizmu współ-
odpowiedzialności obywatela 
za swoje zdrowie i pozwole-
niu ubezpieczeniu zdrowotne-
mu na granie roli płatnika na 
rynku, z korzyścią dla całego 
społeczeństwa”.

57% PKB, w Polsce 10%), 
mówił: „Badania odzwiercie-
dlają liczby, które w Polsce są 
niższe. Ale trzeba dojrzeć, że 
nasza gospodarka rynkowa 
jest młoda (…). Firmy rodzinne 
zaczynają w Polsce odgrywać 
coraz większą rolę. Patrząc 
na dynamikę, nie mamy się 
czego wstydzić na tle innych 
krajów”. Nawiązując z kolei 
do analiz „Strategic Manage-
ment Journal”, profesor mówił, 
iż „(…) skupiając się tylko na 
wynikach finansowych, firmy 
(korporacje) tracą pewną zdol-
ność do innowacyjności i ela-
styczności (…). Firmy rodzin-
ne z kolei są bardziej odporne 
na zawirowania”. Pytany zaś 
o to, czy istnieje dziedzicze-
nie przedsiębiorczości, mówił: 
„Nie ma czegoś takiego, jak 
gen przedsiębiorczości. Wyni-
ki badań dotyczące zestawu 
cech predestynujących kogoś 
na przedsiębiorcę czy też nie, 
mówią to samo. Mianowicie, 
że nie ma idealnego zestawu 
cech, ale są cechy, które poma-
gają w byciu przedsiębiorczym, 
m.in. takie jak: wyczucie rynku, 
opieranie decyzji na wynikach 
z rynku, zaangażowanie, pasja, 
entuzjazm”. W dyskusji poru-
szano także m.in. kwestie suk-
cesji, akumulacji kapitału czy 
strategii firm.

W sesji „Problemy ruchu 
samochodowego w cen-
trach miast” jako ekspert 
zabrał głos prof. Jacek Szoł-
tysek. W dyskusji poruszono 
m.in. tematy stref wyłączo-
nych z ruchu i stref parkowa-
nia, opłat za wjazd do cen-
trów miast, współużytkowania 

samochodów, czyli tzw. car-
sharingu. Profesor Szołtysek 
rozpoczął wypowiedź słowa-
mi: „W kwestii mobilności 
najpierw musimy jako mia-
sto zdecydować, jaką strate-
gię przyjmujemy. Dwie skrajne 
strategie to: miasto wyłącz-
nie dla samochodów i mia-
sto wyłącznie dla pieszych 
(…). Musimy znaleźć złoty śro-
dek”. W dalszej części dysku-
sji mówił: „Jeszcze dziesięć lat 
temu samochód był wyznacz-
nikiem prestiżu. Obecnie bar-
dziej przychylamy się do kon-
cepcji współdzielenia (…).”. Na 
pytanie, „jaka powinna być 
przestrzeń miejska?”, odpo-
wiedział: „Miasto jest prze-
strzenią wspólną. Powinniśmy 
ją redefiniować. Nie mamy 
koncepcji uniwersalnej. Każde 
miasto będzie inne”. Kontynu-
ował, podkreślając: „Dyskutu-
jemy o ograniczonym wachla-
rzu pewnych narzędzi, które 
mają spowodować zmianę 
zachowań mieszkańców. Ale 
spowodowanie zmiany zacho-
wania poprzez przymus nigdy 
nie jest dobre, bo to się obró-
ci przeciwko tym, którzy te 
działania podejmują (…). Trze-
ba szukać takich zachęt, które 
spowodują zmianę zachowań”.

W roli eksperta w sesji „Finan-
sowanie systemu ochrony 
zdrowia – sztuka wydawania 
pieniędzy” wystąpiła nato-
miast prof. Aldona Frączkie-
wicz-Wronka, kierownik Kate-
dry Zarządzania Publicznego 
i Nauk Społecznych. Pod-
czas sesji rozmawiano m.in. 
o wyzwaniach służby zdrowia, 
alokacji środków w systemie 

ochrony zdrowia, ubezpie-
czeniach i potrzebach zdro-
wotnych. Profesor Frączkie-
wicz-Wronka, rozpoczynając 
swoją wypowiedź, stwierdziła: 
„Doskonale wiemy, że każde 
pieniądze w systemie zdrowia 
mogą być wydane. Patrząc, 
jak wygląda dynamika zmian, 
widzimy, że z roku na rok tych 
pieniędzy przybywa lawinowo. 
Z drugiej strony mamy satys-
fakcję klienta. Klient, czyli oby-
watel, jest głęboko niezadowo-
lony z rezultatów, które system 
daje. Co zatem można byłoby 
zrobić? – dołożyć współpłace-
nie, doprowadzając do tego, 
by obywatel poczuł się odpo-
wiedzialny za kształtowanie 
swojego statusu zdrowotnego, 

 Prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka w roli eksperta w sesji „Finanso-

wanie systemu ochrony zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy” / Prof. 

Aldona Frączkiewicz-Wronka as expert speaker in the session “Financ ing 

the health care system – the art of spending money” 

 Prof. Sławomir Smyczek podczas sesji „Studenci zagraniczni w uczel-

niach Europy Centralnej” / Prof. Sławomir Smyczek in the session “For-

eign students at universities in Central Europe”, fot./photo: A. Jałowiczor

 Prof. Wojciech Dyduch podczas sesji „Moje królestwo. Modele, style, 

generacje a zarządzanie firmą” / Prof. Wojciech Dyduch in the session 

“My kingdom. Models, styles and generations of business manage ment”, 

fot./photo: M. Kiczka

 Prof. Jacek Szołtysek podczas sesji „Problemy ruchu samochodowego 

w centrach miast” / Prof. Jacek Szołtysek in the session entitled “Car traf-

fic prob lems in city centers”, fot./photo: M. Kiczka

 Prof. Jacek Szołtysek w roli moderatora sesji „Miasta – generatory roz-

woju” / Prof. Jacek Szołtysek chairing the session “Cities – develop ment 

generators”, fot./photo: M. Kiczka

 Prorektor prof. Barbara Kos biorąca udział w sesji „Reforma szkolnic-

twa wyższego” / Prof. Bar bara Kos, Vice-Rector for Sci ence and Academic 

Staff, in the session “Higher Education Reform”, fot./photo: A. Jałowiczor
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In the session “My kingdom. 
Models, styles and genera-
tions of business manage-
ment”, the University of Eco-
nomics in Katowice was rep-
resented by prof. Wojciech 
Dyduch, head of the Depart-
ment of Entrepreneurship. 
Referring to the statistics 
cited by the chair [family busi-
nesses in the USA produce 
57% of GDP, while in Poland 
the figure amounts to 10%], 
prof. Dyduch said: “Research 
findings are reflected in the 
numbers, which are lower for 
Poland. Yet we should take 
into account the fact that 
our market economy is still 
young (…). Family businesses 
begin to play an increasing-
ly larger role. Looking at the 
dynamics, we have nothing to 
be ashamed of compared to 
other countries”. Later on, cit-
ing the analyses published in 
the “Strategic Management 
Journal”, prof. Dyduch argued 
that “(…) focusing solely on 
financial results, companies 
[corporations] lose the capaci-
ty for innovation and flexibility 
(…) On the other hand, family 

businesses are more immune 
to market turbulence”. When 
asked whether entrepreneur-
ship can be inherited, he said: 
“There is no entrepreneur-
ship gene. This is confirmed 
by research investigating the 
qualities which predestine 
one (or not) to be an entrepre-
neur. The findings clearly indi-
cate an ideal set of qualities 
does not exist; on the other 
hand, there are certain traits 
that can be helpful in becom-
ing entrepreneurial, such as 
a good sense of the market, 
making decisions based on 
market data, commitment, 
passion, enthusiasm”. Other 
issues discussed during the 
session included succession, 
capital accumulation and cor-
porate strategy.

Prof. Jacek Szołtysek spoke 
as an expert in the session 
entitled “Car traffic prob-
lems in city centers”. Among 
the issues addressed were 
pedestrian and parking zones, 
city center toll and car-shar-
ing. Prof. J. Szołtysek began 
as follows: “With regard to 

mobility, in the first place we 
must decide on the strategy 
we are going to adopt. The 
two extreme strategies are: 
a city exclusively for cars, and 
a city exclusively for pedestri-
ans (…). We need to find the 
golden mean”. Later on, prof. 
Szołtysek said: “As recently 
as ten years ago, a car was 
viewed as a prestige indica-
tor. Today we tend to favor 
the concept of sharing. In 
reply to the question “what 
should urban space be like?”, 
he answered: “The city is 
a common space. We should 
redefine it. We do not have 
a universal concept. Each city 
is different.” He continued, 
emphasizing that “what we 
are talking about is a limited 
range of certain tools which 
are expected to change the 
behaviors of city dwellers. Yet 
forced change of behavior is 
never good, for it turns against 
those who initiate the change 
(…) Change of behavior should 
be induced by incentives. We 
should look for incentives 
that will induce change of 
behavior”.

In the session entitled “Financ-
ing the health care system – 
the art of spending money”, 
the expert speaker was prof. 
Aldona Frączkiewicz-Wronka, 
head of the Department of 
Public Management and Social 
Sciences. The issues discussed 
included challenges for health 
care, resource allocation in 
the health care system, insur-
ance and health needs. At the 
beginning of her speech, prof. 
A. Frączkiewicz-Wronka said: 
“We are well aware that there 
is no limit to the amount of 
money that can be spent in 
the health care system. Look-
ing at the change dynamics, 
we can see that the amount 
is skyrocketing year after year. 
On the other hand, we have 
client satisfaction. Clients, that 
is citizens, are deeply dissatis-
fied with the results provided 
by the system. What can be 
done then? – we should intro-
duce copayment, to make the 
citizens feel responsible for 
shaping their health status, 
their own health”. Referring 
to the Additional Health Insur-
ance, she argued: “Addition-
al Health Insurance does not 
negate the principle of social 
solidarity; quite the oppo-
site, it strengthens the prin-
ciple. People who decide to 
buy Additional Health Insur-
ance and use the health care 
services, so to speak, quit the 
queue in the public system”. 
Prof. A. Frączkiewicz-Wronka 
concluded as follows: “In sum-
mary, different allocation, 
combined with citizens’ co-
responsibility for their health, 
and allowing health insurance 
to function as the payer in the 
health care market, benefiting 
the whole society”.

Biorąc pod uwagę wpływ Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach na kształt 
Europejskiego Kongresu Gospodarcze-
go, warto przypomnieć, że w Radzie EEC 
zasiada rektor prof. R. Tomanek, a stu-
denci co roku uczestniczą w projekcie 
EEC – Liderzy Przyszłości. Relację z tego-
rocznej, V już edycji projektu EEC – 
Liderzy przyszłości przeczytać można na 
kolejnych stronach „Forum”.

Pisząc o udziale Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach w EEC, nie spo-
sób pominąć także aktywnej roli pra-
cowników największych firm i instytucji, 
będących absolwentami UE Katowice, 
których licznie można było spotkać w hali 
wystawienniczej podczas towarzyszących 
kongresowi targów. Natomiast w stre-
fie European Start-up Days (wydarzeniu 
towarzyszącym EEC, będącym miejscem 
spotkań młodego i innowacyjnego 
biznesu z przedstawicielami korporacji) 
w Spodku zlokalizowane było także sto-
isko promocyjne UE Katowice.

Taking into account the role that the Uni-
versity of Economics in Katowice plays 
in shaping the character of the European 
Economic Congress, it is worth mention-
ing that prof. R. Tomanek, the rector, sits 
on the Council of the EEC, and our stu-
dents participate in the EEC – Leaders of 
Tomorrow project every year. Coverage 
of the 5th edition of the project, held this 
year, can be found on the following pages 
of the „Forum” bulletin.

As regards the contribution of the UE 
Katowice to the European Economic Con-
gress, we cannot fail to mention the role of 
our university graduates, now employed 
by the largest firms and institutions; many 
of them could be seen in the exhibition 
hall during the fair held along with the 
congress. Moreover, the UE Katowice pro-
motional stand was set up at the Spodek 
Arena, in the zone of the European Start-
up Days (another event held along with 
the EEC, bringing together representa-
tives of young, innovative business, and 
participants from the corporate world).

Więcej informacji / More information 
available at:
www.eecpoland.eu
www.eec-liderzy.eu
www.estartupdays.eu
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Agnieszka Put, Agnieszka Jałowiczor

Rekordowa, jubileuszowa 
edycja projektu EEC – 

Liderzy Przyszłości

Jubilee edition of 
the EEC – Leaders 

of Tomorrow 
with a record 

attendance

15 maja sukcesem zakończyła się kolejna 
edycja projektu EEC – Liderzy Przyszłości. 
W wykładach otwartych, które odbywały się 
w ramach Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego, wzięła udział rekordowa liczba 
– ponad 2000 studentów i młodych absol-
wentów. Współorganizatorem wydarzenia 
już po raz piąty był Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach – Biuro Współpracy 
z Gospodarką i Absolwentami.

The 5th edition of the EEC Leaders of 
Tomorrow project successfully came to 
an end on May 15. The open lectures held 
as part of the European Economic Con-
gress were attended by a record number 
of more than 2000 students and young 
graduates. For the fifth time, the Bureau 
for Cooperation with Corporate Partners 
and University Alumni of the UE Kato-
wice co-organized the event.
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Dzień pierwszy
„Szukaj i rób to, co cię pasjo-
nuje. Jeśli znajdziesz w sobie 
pasję, z całą pewnością odnie-
siesz sukces” – tym akcen-
tem 14 maja w auli CNTI tego-
roczną edycję wykładów kon-
gresowych rozpoczął Rafał 
Sonik, przedsiębiorca i kie-
rowca rajdowy. – Szukaj jako-
ści, jakość jest ważniejsza od 
ilości, jeśli poświęcasz czas 
i uwagę – stajesz się inspiracją 
(…) i nie poddawaj się nigdy!” 
Prelegenta uroczyście powita-
ła prodziekan Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń dr Krystyna 
Mitręga-Niestrój.

Kolejnego gościa przedsta-
wił prodziekan Wydziału 
Zarządzania prof. Wojciech 
Dyduch. György Lévay – Rese-
arch Manager w Infinite Bio-
medical Technologies – zapre-
zentował studentom mecha-
nizmy działania medycyny 
przyszłości. Już tylko krok dzie-
li nas od tego, by technologia 
w znaczący sposób zmieniła 
sposób posługiwania się pro-
tezami kończyn.

W dalszej części wykładów 
o tym, jak w życiu ważne są 
małe decyzje, które potrafią 

Day 1
“Search for and do what you 
are passionate about. If you 
find your passion, you will 
most certainly succeed” – 
with these words, Rafał Sonik, 
entrepreneur and rally driver, 
began this year’s edition of 
the congress lectures. “Search 
for quality, quality is more 
important that quantity, if you 
dedicate your time and atten-
tion – you will become an 
inspiration (…), and never give 
up!” The speaker was official-
ly welcomed by dr Krystyna 
Mitręga-Niestrój, Vice-Dean 
of the Faculty of Finance and 
Insurance.

The next speaker was intro-
duced by prof. Wojciech 
Dyduch, Vice-Dean of the Fac-
ulty of Management. György 
Lévay – Research Manager at 
Infinite Biomedical Technolo-
gies – acquainted the students 
with the mechanisms of future 
medicine. We are just one 
step away from a significant 

zmienić bieg historii, opowie-
dział Dino Patti Djalal – założy-
ciel i przewodniczący Foreign 
Policy Community of Indone-
sia w Dżakarcie. Tę część spo-
tkania prowadził prorektor ds. 
edukacji i internacjonalizacji 
prof. Sławomir Smyczek.

„Ludzie zarabiają coraz więcej 
(…). Zaczynamy mieć oszczęd-
ności, mamy dochód, który nie 
idzie w stu procentach na kon-
sumpcję” – podkreślał Bartosz 
Marczuk, wiceprezes zarządu 
Polskiego Funduszu Rozwo-
ju SA, ostatni gość pierwszego 
dnia Liderów Przyszłości.

change in the use of limb 
prostheses brought about by 
technology.

Later on, Dino Patti Djalal, 
the founder and head of the 
Foreign Policy Community of 
Indonesia, talked about the 
importance of small deci-
sions which may change the 
course of history. This part 
of the event was moderated 
by prof. Sławomir Smyczek, 
Vice-Rector for Education and 
Internationalization.

“People are earning more 
and more (…) We begin to 
make savings, and we have 
an income which is not spent 
entirely on consumption”, 
stressed Bartosz Marczuk, the 
last speaker on the first day of 
the event, Vice-President of the 
Polish Development Fund SA.
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Dzień drugi
Ten dzień wykładów uro-
czyście otworzył prof. Smy-
czek. Jako pierwszy wystą-
pił Gary J. Schmitt, który 
opowiedział studentom o spe-
cyfice pracy w międzynaro-
dowej korporacji oraz swoich 
doświadczeniach z działalności 
w Białym Domu. Podzielił się 
również historiami dotyczący-
mi funkcjonowania komitetu 
doradczego do spraw proble-
mów społecznych.

Kolejnego gościa powitał 
prof. Artur Walasik, kierow-
nik Katedry Finansów Przed-
siębiorstw i Ubezpieczeń 
Gospodarczych. Adam B. Czy-
żewski swoje doświadcze-
nie zawdzięcza m.in. pracy 
w Banku Światowym, Narodo-
wym Banku Polskim czy Uni-
wersytecie Łódzkim. Podczas 
wystąpienia poruszył tematy-
kę marży rafineryjnej, od któ-
rej zależą ceny paliw, i idei 
samochodów elektrycznych, 
zaproponował też możliwości 
zmniejszenia emisji w trans-
porcie. „Największa siła napę-
dowa, jeżeli chodzi o rozwój, 
to ludzie” – taką myśl przeka-
zał studentom prelegent.

Następnie Marcin Tchórzew-
ski w swoim wystąpieniu pod-
kreślił, jak ważna jest eduka-
cja dostosowana do trendów 
i wymagań rynku pracy. Rynek 
pracy jest tak dynamiczny, że 
– jak podkreślał nasz gość – 
„w ciągu życia będziemy kilka 
razy się przebranżawiać”.

Tegoroczną edycję wykładów 
zakończył David James Egwu, 
który opowiedział studentom 
o motywacji i pewności siebie 

w kontekście osiągania suk-
cesów życiowych. Zaznaczył: 
„Success is not an event – it’s 
a journey”. Za niezwykle inspi-
rujący wykład prelegentowi 
podziękował dr Marcin Baron 
z Katedry Badań Strategicz-
nych i Regionalnych.

Wszyscy goście otrzyma-
li pamiątkową bluzę Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

36 FORUM_nr 49 / 2019



Day 2
This day was officially inaugu-
rated by prof. S. Smyczek. The 
first speaker, Gary J. Schmitt, 
talked about the specific 
nature of work in an inter-
national corporation and the 
experience of his activity in the 
White House. He also shared 
with the students anecdotes 
on how the advisory commit-
tee for social affairs operates.

The next speaker was offi-
cially welcomed by prof. Artur 
Walasik, head of the Depart-
ment of Corporate Finance and 
Insurance. Adam B. Czyżewski 
had gained his experience 
while working for i.a. the 
World Bank, the National 
Bank of Poland and the Uni-
versity of Lodz. In his speech 
he addressed such issues as 
refining margins and how they 
affect fuel prices, or the con-
cept of electric cars; he also 

 Dino Patti Djalal – założyciel i prze-

wodniczący Foreign Policy Community 

of Indonesia w Dżakarcie / Dino Patti 

Djalal – founder and head of the Foreign 

Policy Community of Indonesia, Jakarta, 

fot./photo: A. Marcinkowski

 Adam B. Czyżewski – „Największa siła 

napędowa, jeżeli chodzi o rozwój, to ludzie” 

/ Adam B. Czyżewski – “As far as develop-

ment is concerned, the greatest driving 

force is people”, fot./photo: A. Marcinkowski

 Marcin Tchórzewski i prof. A. Walasik / 

Marcin Tchórzewski and prof. A. Walasik, 

fot./photo: A. Marcinkowski

 Rafał Sonik, przedsiębiorca i kierowca 

rajdowy / Rafał Sonik, entrepreneur and 

rally driver, fot./photo: A. Marcinkowski

 David James Egwu opowiedział studen-

tom o motywacji i pewności siebie w kon-

tekście osiągania sukcesów życiowych / 

David James Egwu talked about the signifi-

cance of motivation and self-confidence in 

achieving success in life, fot./photo: A. Mar-

cinkowski

 Adam B. Czyżewski, fot./photo: A. Jało-

wiczor 

 Wpis do pamiątkowej księgi / Signing 

the visitors’ book, fot./photo: A Jałowiczor

 Gary J. Schmitt opowiedział o specyfice 

pracy w międzynarodowej korporacji oraz 

swoich doświadczeniach z działalności 

w Białym Domu / Gary J. Schmitt talked 

about the specific nature of work in an 

international corporation and the experi-

ence of his activity in the White House, 

fot./photo: A. Marcinkowski

 György Lévay – Research Manager, 

Infinite Biomedical Technologies – zapre-

zentował studentom mechanizmy działania 

medycyny przyszłości / György Lévay – Re-

search Manager, Infinite Biomedical Tech-

nologies – acquainted the students with the 

mechanisms of future medicine, fot./photo: 

A. Marcinkowski

suggested ways of reducing 
transport emissions. Adam 
B. Czyżewski shared with the 
students the idea that “as far 
as development is concerned, 
the greatest driving force is 
people”.

Following from that, Marcin 
Tchórzewski gave a speech 
emphasizing the importance 
of education tailored to the 
trends and requirements of 
the labor market. The mar-
ket is so dynamic that – as the 
speaker pointed out – “we will 
have to retrain and change 
careers several times through-
out our lives”.

This year’s edition of the 
event ended with a lecture 
delivered by David James 
Egwu, who talked about 
the significance of motiva-
tion and self-confidence 
in achieving success in 
life. He emphasized that “ 
Success is not an event – 
it’s a journey”. Dr Marcin 
Baron from the Depart-
ment of Strategic and 
Regional Studies thanked 
the speaker for his inspir-
ing lecture.

All the guests were pre-
sented with the UE Kato-
wice jumpers as souvenirs.

37



W przeciwieństwie do bardzo ustruk-
turyzowanego toku studiów licen-
cjackich czy magisterskich tutoring 
akademicki daje niezwykle szerokie 
ramy do zdobywania wiedzy, które 
można dostosować do swojej ulu-
bionej formy i problematyki. Czasa-
mi na studiach pojawiają się zajęcia, 
które nie są bezpośrednio związane 
z naszą specjalizacją, jednocześnie 
konkretne przedmioty kierunkowe 
trwają krócej, niżbyśmy sobie tego 
życzyli. Tutoring jest dobrym rozwią-
zaniem dla wszystkich studentów, 
którzy mają poczucie, że o niektórych 
dyscyplinach chcieliby dowiedzieć się 
więcej, a program studiów tego nie 
przewiduje.

Pierwsze spotkanie z tutorem zaczy-
na się od ustalenia własnych zasad 
współpracy i celu, który chcemy osią-
gnąć. Nie ma tu z góry narzuconych 
efektów kształcenia i sposobu ewalu-
acji. Dowolność jest naprawdę duża, 
dzięki temu studenci zainteresowa-
ni wąskim, specjalistycznym obsza-
rem mogą dowiadywać się więcej na 
wybrany temat, rozwijać kompeten-
cje, których im brakuje lub uważa-
ją za potrzebne oraz dostawać liczne 
wskazówki i rekomendacje.

W tegorocznej edycji miałam okazję 
współpracować z dr Alicją Winnicką-
-Wejs nad tematyką Employer Bran-
ding. Podstawą do naszych dyskusji 
były przygotowywane eseje. Dzięki 

tym spotkaniom 
udało mi się upo-
rządkować wiedzę 
praktyczną zdoby-
tą w pracy i wzbogacić 
ją o teorię akademicką 
oraz informacje zaczerp-
nięte z publikacji branżo-
wych. Mimo że obecnie mamy 
praktycznie nieograniczony 
dostęp do informacji w internecie, 
wsparcie merytoryczne bywa nie-
ocenione. Tutor nie tylko rekomen-
duje książki i publikacje, ale również 
pomaga filtrować oraz systematyzo-
wać wiedzę.

Contrary to the highly struc-
tured course of first and sec-
ond cycle studies, academic 
tutoring provides an extremely 
broad framework, in terms of 
form and content, for acquir-
ing knowledge tailored to 
students’ individual needs. 
Some of the courses within 
the study curriculum are not 
directly related to our speciali-
zation, while other, more spe-
cialized ones do not take as 
many hours as we would wish. 
Tutoring is a good solution for 
all the students who feel they 
would like to learn more about 
some disciplines, but the cur-
riculum does not allow for this.

The first meeting with a tutor 
begins with determining the 
rules of our collaboration and 
the goal we want to achieve. 
Neither the learning outcomes 

nor the evaluation meth-
ods are externally imposed. 
There is a great deal of free-
dom, enabling the students 
who are interested in a nar-
row, specialized area of study 
to learn more about a chosen 
topic, develop the competen-
cies they lack or consider use-
ful, and receive a lot of advice 
and guidance.

During this year’s edition, 
I had the opportunity to collab-
orate with dr Alicja Winnicka-
Wejs on the theme of Employ-
er Branding. Our discussions 
were based on the essays 
I had prepared. The meet-
ings allowed me to systema-
tize the practical knowledge 
I had acquired at work, expand 
my theoretical understand-
ing of the topic and learn a lot 
from the trade magazines. 

Tutoring akademicki – 
dlaczego warto?

 Dominika Sokolińska 
studentka kierunku Przedsiębiorczość i finanse / 

student of Entrepreneurship and Finance

Even though today the Inter-
net allows almost unlimited 
access to information, profes-
sional guidance can be invalu-
able. The tutor not only rec-
ommends relevant books and 
publications, but also helps 
the students filter and system-
atize their knowledge.

STUDYING

LEARNING 

SKILL 
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TEACH 

APPROACH

INSTRUCT 

Academic tutoring – 
why is it worth it?

Tutoring jako 
metoda spersona-

lizowana, polegają-
ca na systematycznej 

pracy w relacji mistrz – 
uczeń, wpisuje się w naj-

ważniejsze trendy współ-
czesnej edukacji. Obecna jest 

także w szkolnictwie wyższym, 
gdzie w dobie masowości stu-

diów traktuje się ją jako „eksklu-
zywną formę pracy dla tych, któ-
rzy od studiów oczekują więcej niż 
tylko zdobycia stosownego dyplomu” 
(T. Bauman).

O rosnącej popularności tej formy 
edukacji świadczą m.in. najnowsze 
publikacje z zakresu specyfiki pracy 

tutorów w instytucjach kształce-
nia wraz z konkretnymi przykłada-
mi zastosowania tutoringu. Można 
w nich znaleźć interesujące studia 
przypadków tutoringu akademickie-
go, potwierdzające ogromny poten-
cjał tych wyjątkowych spotkań edu-
kacyjnych (por. P. Czekierda, B. Fin-
gas, M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, 
praktyka, studia przypadków, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2018; B. Karpiń-
ska-Musiał, M. Panońko (red.), Tuto-
ring jako spotkanie. Historie indywidu-
alnych przypadków, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2018; B. Karpińska-Musiał, 
Edukacja spersonalizowana w uniwer-
sytecie, Libron, Kraków 2016).

Obecnie w Polsce podejmowane są 
różnorodne projekty mające na celu 
upowszechnienie tej nowoczesnej 
i innowacyjnej metody dydaktycznej 
(np. „Mistrzowie dydaktyki” Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go). Także Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach oferuje Program Tuto-
ringu Akademickiego, który daje naj-
lepszym studentom wspaniałą okazję 
do pracy nad sobą i rozwijania indy-
widualnych umiejętności intelektual-
nych. W trakcie cyklicznych tutoriali 
ma miejsce „prawdziwe” studiowa-
nie – zgłębianie określonej wie-
dzy, stawianie sokratejskich pytań, 
krytyczna analiza literatury przed-
miotu, doskonalenie kompetencji 
komunikacyjnych.

As a personalized method 
involving systematic collab-
oration based on a master-
student relationship, tutor-
ing goes in line with the main 
trends in modern education. It 
is also used in higher educa-
tion, where – at the time of its 
massification – the method is 
regarded as “an exclusive form 
of work for those who expect 
more from their studies than 
merely receiving an appropri-
ate diploma” (T. Bauman).

The growing popularity of this 
form of education is evidenced 
in the latest publications on 
tutoring in educational insti-
tutions, including specific 
examples of its use. Interest-
ing case studies are provided, 
confirming the great potential 
of the exceptional education-
al encounters (cf. P. Czekierda, 

B. Fingas, M. Szala (Eds), Tutor-
ing. Teoria, praktyka, studia 
przypadków [Tutoring. The-
ory, Practice, Case Studies], 
Wolters Kluwer, Warszawa 
2018; B. Karpińska-Musiał, 
M. Panońko (Eds), Tutoring 
jako spotkanie. Historie indy-
widualnych przypadków [Tutor-
ing as an Encounter. Stories 
of Individual Cases], Wolters 
Kluwer, Warszawa 2018; 
B. Karpińska-Musiał, Edukacja 
spersonalizowana w uniwersy-
tecie [Personalized Education 
at University], Libron, Kraków, 
2016).

Nowadays, a variety of pro-
jects are implemented in 
Poland, aiming to disseminate 
this modern and innovative 
teaching method (e.g. „Mis-
trzowie dydaktyki” [Masters 
of Didactics] a project headed 

by the Ministry of Science and 
Higher Education). The Uni-
versity of Economics in Kato-
wice also offers an Academ-
ic Tutoring Program, provid-
ing the best students with an 
excellent opportunity for self-
improvement and develop-
ment of individual intellectual 
abilities. Regular tutorials offer 
a space for “real” studying – 
in-depth exploration of specif-
ic knowledge, asking Socratic 
questions, critical analysis of 
the literature on a given sub-
ject, and development of the 
communication skills.

 dr Alicja Winnicka-Wejs 
tutor akademicki / 
academic tutor
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W światowych finałach wzię-
ło udział łącznie 19 drużyn 
z 17 krajów. W półfinale, który 
odbył się 5 lipca, zespół UE 
Katowice zaliczył świetny start 
– po pierwszej z pięciu decy-
zji biznesowych w swojej gru-
pie (czerwonej) klasyfikowa-
ny był na 1. miejscu. Po pię-
ciu decyzjach uplasował się 
na 2. pozycji, przechodząc tym 
samym do wielkiego finału, 
który zaplanowano na następ-
ny dzień – 6 lipca.

Podział na grupy w półfinałach 
39. edycji GMC:

  grupa fioletowa: Białoruś, 
Chiny, Kuwejt, Kirgistan, 
Portugalia,

  grupa żółta: Estonia, Grecja, 
Makao, Słowacja,

  grupa czerwona: Czechy, 
Panama, Polska, Hiszpania, 
Rosja,

  grupa zielona: Brazylia, 
Hongkong, Indie, Wybrzeże 
Kości Słoniowej, Meksyk.

„Po losowaniu grup uznaliśmy, 
że trafiliśmy do stosunkowo 
łatwej, jednak rzeczywistość 
okazała się odmienna. Po bar-
dzo dobrym starcie stoczyliśmy 
wyrównaną walkę z Hiszpanią, 
którą pokonaliśmy zaledwie 50 
tysiącami punktów przewagi 
(w skali symulacji to niewielka 
różnica). Byliśmy dumni, gdy 
podczas odczytywania finali-
stów Polska została wymienio-
na obok tak mocnych zespo-
łów. Najbardziej emocjonujące 
chwile były jednak przed nami” 
– relacjonował po powrocie do 
kraju Damian Podgórski, lider 
zespołu GoldenEye. W fina-
le reprezentanci Polski rywa-
lizowali z Chinami, Portuga-
lią, Makao, Słowacją, Rosją, 
Wybrzeżem Kości Słoniowej 
i Hongkongiem.

Marek Kiczka

Konkurs Global Management Challenge jest 
największą na świecie symulacją biznesową 
oraz rozbudowaną strategiczną grą na bazie 
grywalizacji. Uczestnikami symulacji GMC 
są menedżerowie, specjaliści, młode talenty, 
również studenci kierunków o profilu ekono-
micznym, którzy wcielają się w rolę zarządu 
wirtualnej spółki, a ich zadaniem jest zarzą-
dzanie firmą tak, aby osiągnęła najlepszy 
wynik finansowy na wirtualnym rynku. 
Zespoły firmowe i studenckie (3–5 osób) ry-
walizują ze sobą jednocześnie. Rozgrywka 
nie jest toczona indywidualnie przez każdy 
zespół. Drużyny podzielone są na grupy, 
w ramach których rywalizują o osiągnięcie 
jak najwyższego wyniku inwestycyjnego. 
Decyzje jednej drużyny mają wpływ na kon-
kurentów z grupy, przez co zachodzi pełna 
interakcja pomiędzy uczestnikami. Każda 
rozgrywka to pięć decyzji biznesowych.

Projekt organizowany jest od 1980 roku 
w formie ogólnokrajowych konkursów on-
-line w blisko 40 krajach. Na całym świecie 
inicjatywa zgromadziła już ponad pół milio-
na uczestników. Konkurs został wyróżniony 
certyfikatem CEL (Certificate for Techno-
logy-Enhanced Learning) – akredytacją 
Europejskiej Fundacji Rozwoju Zarządzania 
(EFMD – European Foundation for Manage-
ment Development).

Zespół UE Katowice w światowej czołówce 
Global Management Challenge

Zespół Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowi-
cach – występujący pod 
nazwą GoldenEye w skła-
dzie: Damian Podgór-
ski, Justyna Najda (stu-
denci) i Marcin Szewczyk 
(absolwent) – jest pierw-
szą polską reprezentacją 
od dziewięciu lat, która 
weszła do międzynaro-
dowego finału Global 
Management Challenge 
(39. edycja) – największej 
symulacji biznesowej na 
świecie. Zespół, po wyrów-
nanych i zaciętych roz-
grywkach, wywalczył osta-
tecznie 7. miejsce. Zawody 
odbywały się w dniach 
5–6 lipca br. w rosyjskim 
Jekaterynburgu.
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A total of 19 teams from 17 
countries took part in the 
world final. In the semi-final, 
held on July 5, the UE Kato-
wice team did a superb job in 
the competition – they quali-
fied no. 1 after the first of the 
five business decisions in their 
(red) group. They were second 
after five decisions, qualifying 
for the grand final planned for 
the following day – July 6.

The semi-final teams of the 
39th GMC:

  the purple team: Belarus, 
China, Kuwait, Kyrgyzstan, 
Portugal

  the yellow team: Estonia, 
Greece, Macau, Slovakia

  the red team: Czech Repub-
lic, Panama, Poland, Spain, 
Russia

  the green team: Brazil, 
Hong Kong, India, Ivory 
Coast, Mexico

UE Katowice team among the world 
leaders in Global Management Challenge

The GoldenEye team of the UE Katowice, with 
Damian Podgórski, Karolina Bandura, Justyna 
Najda (students) and Marcin Szewczyk (gradu-
ate), is the first Polish team that has reached 
the international final of Global Management 
Challenge during the last 9 years. The 39th edi-
tion of the biggest business simulation game 
in the world was held in Yekaterinburg on 
5–6 July, 2019. After a tough and even contest, 
our team finished in 7th place.

Global Management Challenge is a complex strat-
egy game, the biggest gamified business simula-
tion in the world. The participants include manag-
ers, specialists, young talents, business students, 
who perform the roles of the board members of 
a virtual company, and their task is to manage the 
company in such a way that it achieves the best in-
vestment result in the virtual market. The compa-
ny and student teams (3–5 persons) compete with 
one another simultaneously. Rather than compet-
ing individually, each team is assigned to a group; 
the teams compete with one another within the 
group, trying to achieve the best financial result. 
Decisions made by one team affect other teams in 
the group, encouraging a strong interaction be-
tween participants. Each game involves five busi-
ness decisions.

Since 1980 when the GMC emerged, it has been 
organized as an online national contest in almost 
40 countries, bringing together more than half 
a million participants throughout the world. The 
competition was awarded with the CEL certificate 
(Certificate for Technology-Enhanced Learning) – 
an accreditation granted by the European Foun-
dation for Management Development (EFMD).

41



„W finałowej rozgrywce zostaliśmy 
pozbawieni możliwości korzysta-
nia z narzędzi analitycznych, które 
wypracowaliśmy w trakcie wcze-
śniejszych etapów – każda druży-
na zaczynała od zera. Rozgrywka 
była zacięta od samego począt-
ku i nie dawała chwili wytchnienia 
aż do ostatniego cyklu – kontynu-
ował Damian. Ostatecznie druży-
na GoldenEye wywalczyła 7. miej-
sce na świecie, a zwyciężyła druży-
na gospodarzy. – Zawsze pozostaje 

niedosyt, ale wiedząc, że daliśmy 
z siebie wszystko, jesteśmy zado-
woleni z tego, co osiągnęliśmy. 
Z przyjemnością ponownie wzięli-
byśmy udział w GMC, jednak – jako 
zwycięzcy etapu krajowego – nie 
mamy takiej możliwości. Pozosta-
je nam tylko zachęcić innych mło-
dych ludzi do spróbowania swoich 
sił i podjęcia próby pobicia nasze-
go wyniku” – podsumował lider 
zespołu UE Katowice reprezentują-
cego Polskę.

Droga do międzynarodowego finału 
Global Management Challenge
W pierwszym etapie symulacji – na pozio-
mie krajowym – wzięło udział 155 zespo-
łów firmowych oraz studenckich, które 
przez pięć tygodni walczyły o jak najwyż-
szy wynik inwestycyjny swoich wirtualnych 
firm. Do kolejnego etapu, który rozpoczął się 
10 stycznia, zakwalifikowało się 60 zespo-
łów, a wśród nich dwa zespoły studenckie 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 
GoldenEye (studenci i absolwent wydziałów: 
Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komu-
nikacji, Zarządzania, Ekonomii) oraz MGCG 
Managers (studenci Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń). Finał krajowy – GMC Poland 
2018/2019 – odbył się 9 kwietnia. Zakwa-
lifikowało się do niego pięć zespołów stu-
denckich i trzy zespoły reprezentujące firmy. 
Ostatecznie zwyciężył uniwersytecki zespół 
UE Katowice GoldenEye, a drugi z zespołów 
uczelni – MGCG Managers – zajął 6. miej-
sce. By wygrać, zespół GoldenEye w skła-
dzie Damian Podgórski, Karolina Bandura, 
Justyna Najda (studenci) i Marcin Szewczyk 
(absolwent) musiał osiągnąć imponują-
cy rezultat (wynik inwestycyjny: 6 265 494; 
aktywa netto: 5 894 606; wartość rynkowa: 
6 537 388; cena akcji: 1,3507500). Na pyta-
nie, czy było trudno, Damian Podgórski – 
lider zwycięskiego zespołu – odpowiedział: 
„Taki konkurs to miesiące przygotowań, dzie-
siątki spotkań i wiele godzin spędzonych 
na udoskonalaniu narzędzi analitycznych, 
to także niezliczone ilości wypitej kawy”. 
Finałowa gala XIX polskiej edycji odbyła się 
w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.
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The way to the GMC international final
The first round – at the national level – involved 
155 company and student teams which competed 
with one another for five weeks to achieve the best 
financial results for their virtual firms. The second 
stage began on January 10. Among the 60 teams 
which qualified for this round were two student 
teams from the University of Economics in Kato-
wice: GoldenEye (students and graduates from 
the faculties of Finance and Insurance, Informatics 
and Communication, Management, and Econom-
ics) and MGCG Managers (students from the Fac-
ulty of Finance and Insurance). The national final – 
GMC Poland 2018/2019 – was held on April 9. The 
UE Katowice GoldenEye team won this round, and 
MGCG Managers ranked 6th. In order to win, the 
GoldenEye team, with Damian Podgórski, Karolina 
Bandura, Justyna Najda (students) and Marcin Sze-
wczyk (graduate), had to achieve impressive results 
(investment result: 6265494; net assets: 5.894.606; 
market value: 6.537.388; share price: 1,3507500). 
When asked if it was difficult, Damian Podgór-
ski, leader of the winning team, answered: “This 
type of a competition requires months of prepara-
tion, tens of meetings and many hours spent on 
enhancing the analytical tools, as well as count-
less amounts of coffee consumed throughout the 
process”. The Final Gala of the XIXth Polish edition 
was held at the headquarters of the Warsaw Stock 
Exchange.

Więcej informacji / More information:
www.gmcpoland.pl
www.worldgmc.com

– “After the team draw, we 
thought our group was rather easy, 
but the reality proved quite differ-
ent. Although we started very well, 
we competed on a par with Spain, 
and we won by only 50 thousand 
points (an insignificant differ-
ence, considering the size of the 
contest). When the finalists were 
being read out, we were proud 
to be listed beside such strong 
teams. However, the most emo-
tional moments were still ahead of 
us” – said Damian Podgórski, lead-
er of the GoldenEye team, after 
returning to Poland. In the final, 
the Polish team competed with: 
China, Portugal, Macau, Slovakia, 
Ivory Coast and Hong Kong.

– “In the final round, we were not 
allowed to use any of the ana-
lytical tools we had developed 

at the earlier stages – each team 
had to start from scratch. The 
competition was tough from the 
very beginning, and we didn’t 
have a moment’s rest till the last 
cycle” – Damian continued. In the 
end, our team finished in 7th place, 
and the contest was won by the 
host team. – “We are always left 
wanting more, but knowing that 
we had done our best made us 
satisfied with what we achieved. 
We would be happy to take part in 
the GMC again, but – as winners 
of the national final – we will not 
have the possibility. The only thing 
we can do is to encourage other 
young people to take their chanc-
es and beat our score” – conclud-
ed the leader of the UE Katowice 
team representing Poland.
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Pierwsze spotkanie projekto-
we poświęcone tym kwestiom 
odbyło się w dniach 12–15 
lutego w belgijskiej Brugii, dru-
gie natomiast w dniach 1–5 
kwietnia w murach naszej 
uczelni.

W ramach spotkań studen-
ci i wykładowcy wspólnie 
pracowali nad przetestowa-
niem, ulepszeniem i wdro-
żeniem dwóch narzędzi 
dydaktycznych:

Marta Grybś-Kabocik

Współpraca polsko-belgijska 
– nowoczesne technologie 
w dydaktyce

Polish-Belgian 
cooperation 
– modern 
technologies 
in teaching

The first project meeting was 
held from February 12 to 15 in 
the Belgian city of Bruges, and 
the second one took place at 
our university on the first to 
fifth of April.

During the meetings, students 
and teachers worked togeth-
er on testing, improving and 
implementing two teaching 
tools:

  the ConsuMee mobile 
game and application for 
investigating the level 

Ubiegły rok akademicki był udany 
dla studentów kierunku Internatio-
nal Business i nauczycieli akademic-
kich z naszej uczelni oraz Howest 
Hogeschool z Belgii, a to za sprawą 
realizacji projektu związanego 
z przygotowaniem i wdrożeniem 
interaktywnej platformy dydaktycz-
nej oraz gry mobilnej ConsuMee.

  gry i aplikacji mobilnej Con-
suMee, służącej badaniu 
poziomu świadomości kon-
sumenckiej, która może być 
wykorzystywana w trakcie 
zajęć dydaktycznych,

  interaktywnej platformy 
dydaktycznej ConsuMee, na 
której znajdują się mate-
riały dydaktyczne, takie 
jak prezentacje, podręcz-
nik, studia przypadków na 
temat ochrony interesów 

The last academic year was successful for the 
students of International Business as well as 
the teachers from both our university and the 
Howest Hogeschool in Belgium. This was due 
to the successful implementation of the pro-
ject aiming to develop and launch an inter-
active teaching platform and the ConsuMee 
mobile game.
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konsumenta, i która 
może być wykorzystywa-
na w trakcie prowadzenia 
zajęć z tej tematyki.

Celem spotkań projektowych 
było umożliwienie studentom 
zdobycia wiedzy teoretycznej 
na temat praw konsumenckich 
na rynku międzynarodowym 
i wynikającej z tego świado-
mości konsumenckiej, a także 
praktycznych umiejętności 
tworzenia aplikacji mobilnych 
oraz platform edukacyjnych. 
Jednocześnie projekt umożliwił 
rozwój umiejętności miękkich, 
takich jak: prezentacje i komu-
nikacja interpersonalna w śro-
dowisku międzykulturowym 
czy praca pod presją czasu.

Spotkania zorganizowane 
zostały w ramach międzynaro-
dowego projektu dydaktyczne-
go „Enhancing quality in inno-
vative higher education about 
consumer awareness: Consu-
me-aware” (www.consume-
-aware.eu) przez profesorów 
Sławomira Smyczka i Justy-
nę Matysiewicz wraz z Kołem 
Naukowym AwareNet Club, 
działającym przy Katedrze 
Badań Konsumpcji, pod kie-
runkiem Marty Grybś-Kabocik.

theoretical knowledge of con-
sumer rights in the interna-
tional market and the result-
ing consumer awareness, 
as well as practical skills in 
mobile application and edu-
cation platform development. 
The project also provided stu-
dents with the opportunity to 
develop their soft skills such 
as: delivering presentations, 
cross-cultural interpersonal 
communication, or working 
under time pressure.

The meetings, held as part of 
the international education 
project “Enhancing quality in 
innovative higher education 
about consumer awareness: 
Consume-aware” (www.con-
sume-aware.eu), were organ-
ized by prof. Sławomir Smy-
czek and prof. Justyna Maty-
siewicz, together with the 
Awarenet Club Research Net-
work at the Department of 
Consumer Research, super-
vised by Marta Grybś-Kabocik.

of consumer awareness, 
which can be used in uni-
versity classes,

  the ConsuMee interac-
tive teaching platform with 
various materials such as 
presentations, a course-
book, case studies on the 
protection of consumer 
interests, which can also be 
used in classes devoted to 
this topic.

The project meetings aimed 
to enable students to acquire 
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Absolwenci szkół wyższych, 
pomimo wykształcenia, posia-
dają często nikłe kompetencje 
wynikające z niewystarcza-
jącego praktycznego podej-
ścia do edukacji. Wynikiem 
tego jest luka kompetencyjna. 
W odpowiedzi na to zjawisko 
powstał program Top Young 
100, który ma na celu budowę 
wizerunku Polski jako sil-
nego centrum kompetencji 
z zakresu łańcucha dostaw na 
skalę Europy poprzez elimina-
cję tejże luki na poziomie edu-
kacji w szkołach wyższych.

Magdalena Tuora 
Agata Dobrzyńska 
Kamil Pogorzelski

Projekt Top Young 100 
jako remedium na lukę 
kompetencyjną

Despite being well educated, many university 
graduates have low competencies caused by an 
approach to education characterized by insuf-
ficient practical orientation. The result is com-
petency gap. Developed in response to the prob-
lem, the Top Young 100 program aims to create 
an image of Poland as a strong European supply 
chain competency center, by closing the gap at the 
higher education level.

Top Young 100 project as 
a remedy for the competency gap

out-of-date and not in line 
with the fast-changing market 
expectations.

Top Young 100 was developed 
as an initiative of the Polish 
Association of Logistics and 
Purchasing Managers, aim-
ing to select the best students 
of supply chain management 
and – later – accelerate their 
development through sup-
port and promotion on the 
labor market. The program is 
co-designed by business sec-
tor representatives, academ-
ics and students. Top Young 
100 is a continuous initiative, 
constantly presenting stu-
dents with new challenges, 
which provide opportunities 
for young people to develop, 
extend knowledge and gain 
practical skills through training 
and collaboration with busi-
ness partners in solving real 
business problems.

Moreover, each program 
participant is supported by 

4 grudnia 2018 roku, podczas 17. Gali Logistyki, Transportu i Produk-
cji, po raz pierwszy wręczono wyróżnienia w nowej kategorii Supply 
Chain Young Designer, obejmującej projekty opracowane przez najzdol-
niejszych studentów kierunków i specjalności logistycznych w Polsce. 
Współautorami dwóch wyróżnionych projektów byli studenci naszego 
uniwersytetu: Sylwia Brączek, Marek Bulwicki, Karolina Salamon oraz 
Kinga Skrzyszowska.

Wyróżnione projekty powstały w ramach ogólnopolskiego programu 
doskonalenia kompetencji logistycznych Top Young 100. Karolina Sala-
mon (jako liderka zespołu) oraz Marek Bulwicki zaangażowani byli 
w projekt pod nazwą „Kompleksowy kalkulator kosztów transportu dro-
gowego” dla firmy CIECH SA. Natomiast dla firmy Procter & Gamble 
przygotowano projekt „Udoskonalenie modelu produkcji i dystrybucji 
materiałów opakowaniowych POSM dla sieci dyskontowych”, nad któ-
rym pracowały m.in. Sylwia Brączek i Kinga Skrzyszowska.

During the 17th Logistics, Transport and Production Gala held on 
December 4, 2018, a new award category of was introduced – the 
Supply Chain Young Designer distinction for projects developed 
by the most talented students of logistics in Poland. Two of the 
awarded projects we co-authored by our students: Sylwia Brączek, 
Marek Bulwicki, Karolina Salamon and Kinga Skrzyszowska.

The awarded projects had been developed under the nation-wide 
Top Young 100 program aiming to enhance students’ competen-
cies in the area of logistics. Karolina Salamon (project team leader) 
and Marek Bulwicki were engaged in a project titled „A compre-
hensive road transport cost calculator” prepared for the CIECH SA 
company. Sylwia Brączek and Kinga Skrzyszowska participated in 
the development of a different project „Improvement of the pro-
duction and distribution model of POSM packaging materials for 
discount chains”.

Proces pozyskiwania pracow-
ników stanowi współcześnie 
jeden z kluczowych elemen-
tów zarządzania przedsiębior-
stwem, a jego organizacja oraz 
prawidłowe funkcjonowanie 
wpływają w znaczący spo-
sób na rozwój danej jednost-
ki gospodarczej. Choć przed-
siębiorstwa zyskują coraz to 
większe możliwości wspoma-
gania swoich procesów decy-
zyjnych poprzez stosowane 

innowacyjnych technik infor-
matycznych, wciąż pogłębia 
się zapotrzebowanie na pra-
cowników z branży Supply 
Chain Management. Niestety, 
obecne metody nauczania są 
przestarzałe i nie nadążają za 
dynamicznie zmieniającymi się 
oczekiwaniami rynku.

Top Young 100 powstał z ini-
cjatywy Polskiego Stowarzy-
szenia Menadżerów Logisty-
ki i Zakupów jako program 
mający na celu wyłonienie 

Today, employee recruitment 
is one of the key aspects of 
corporate management; its 
proper organization and imple-
mentation has a significant 
impact on company develop-
ment. Although enterprises 
enjoy increasing opportuni-
ties to reinforce their decision-
making processes through the 
use of innovative IT solutions, 
the demand for Supply Chain 
Management staff is constant-
ly growing. Unfortunately, the 
current teaching methods are 
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najlepszych studentów kierun-
ków związanych z łańcuchem 
dostaw oraz późniejszą akce-
lerację ich rozwoju poprzez 
wsparcie i promocję na rynku 
zawodowym. Program tworzo-
ny jest przez trzy środowiska: 
biznesowe, akademickie oraz 
studenckie. Top Young 100 
jest inicjatywą ciągłą, stale 
stawiającą przed studentami 
nowe wyzwania, które dają 
im możliwość rozwoju, pogłę-
biania swojej wiedzy i zyska-
nia umiejętności praktycz-
nych poprzez uczestnictwo 
w szkoleniach oraz współpra-
cę z partnerami biznesowymi 
podczas rozwiązywania real-
nych problemów biznesowych.

Ponadto podczas trwania pro-
gramu każdy z uczestników 
jest pod opieką mentora – 
doświadczonego dyrektora lub 
menedżera wyższego szczebla. 
Współpraca pomiędzy mento-
rem a studentem pozostawia 
pole do indywidualnego dosto-
sowania oczekiwań i potrzeb 
związanych z dalszym kierun-
kiem rozwoju. Jako że jest to 
relacja partnerska, zorientowa-
na na odkrywanie i rozwijanie 
potencjału studenta, pozwala 
na szybkie przyswajanie wie-
dzy i kompetencji miękkich, 
które są bardzo istotnym ele-
mentem branym pod uwagę 
w trakcie rekrutacji na obec-
nym rynku pracy.

Z punktu widzenia przedsię-
biorstwa uczestnictwo w pro-
gramie daje możliwość świe-
żego spojrzenia na problemy 
pojawiające się w organizacji. 
Wartością dodaną jest szan-
sa implementacji najlepszych 
rozwiązań zaproponowa-
nych przez młode pokolenie 
do działalności firmy. Jednym 
z wielu powodów, dla których 
przedsiębiorstwa decydują się 
na uczestnictwo w programie, 
jest możliwość poznania kom-
petencji i umiejętności studen-
tów, którzy podejmują próby 
rozwiązania realnych proble-
mów biznesowych. Top Young 
100 jest zatem sposobem nie 
tylko na pozyskanie ambitnych 

ludzi do pracy, ale również 
doskonałym narzędziem akce-
lerującym ich potencjał, uzu-
pełniając go o umiejętności 
wymagane na dzisiejszym 
rynku pracy. Jedną z najwięk-
szych wartości dla partnerów 
Top Young 100 jest dostęp do 
wyselekcjonowanej bazy kan-
dydatów – najlepszych studen-
tów łańcucha dostaw.

I edycja Top Young 100 okaza-
ła się wielkim sukcesem. Część 
przedsiębiorstw zaimplemen-
towała zaproponowane przez 
studentów rozwiązania, ci zaś 
uzyskali swoje pierwsze kon-
trakty. W kwietniu 2019 roku 
rozpoczęła się II edycja progra-
mu, a aktualnie trwają przygo-
towania do edycji europejskiej, 
która docelowo wystartuje 
w Czechach, Słowacji, Hiszpa-
nii, Finlandii, Rumuni, we Wło-
szech i na Węgrzech.

 Studenci I i II edycji programu Top Young 100 podczas konfe-

rencji otwierającej II edycję projektu / Students participating in 

the 1st and 2nd Top Young 100 during a conference opening the 

2nd edition of the program

 Studentka I edycji programu Top Young 100 podczas rozmowy 

rekrutacyjnej w ramach „pierwszego kontraktu o pracę” / Stu-

dent participating in the 1st Top Young 100 during an interview 

for her „first employment contract”

 Studenci II edycji programu podczas wizyty studyjnej w firmie 

PEKAES / Students participating in the 2nd Top Young 100 during 

a study visit to PEKAES

 Student I edycji programu Top Young 100 / Students partici-

pating in the 1st Top Young 100

a mentor – an experienced 
director or senior manager. 
The collaboration between 
mentors and students leaves 
room for tailoring their needs 
and expectations to the direc-
tion of further development. 
It is a partner relationship ori-
ented towards the discovery 
and development of students’ 
potential, allowing fast acqui-
sition of the knowledge and 
soft skills which are of high 
significance in the recruitment 
process.

For companies, participation 
in the program provides the 
opportunity to gain a fresh 
perspective on the problems 
arising in an organization. 
Added value is also created by 
implementing the best solu-
tions suggested by the young 
generation. One of the rea-
sons why companies decide to 
engage in the program is the 
opportunity to find out what 

skills and competencies are possessed by 
students attempting to solve real business 
problems. Therefore, Top Young 100 is not 
only a way to recruit ambitious employ-
ees, but also an excellent means to accel-
erate their potential by equipping them 
with the skills required in today’s labor 
market. One of the greatest benefits for 
the Top Young 100 partners is access to 
a high-quality candidate base – the best 
students of supply chain management.

The first edition of Top Young 100 proved 
to be a great success. Some of the compa-
nies implemented the solutions provided 
by students, who in turn won their first 
contracts. In April 2019, the second edi-
tion was launched, and preparations for 
the European edition are currently under 
way. It is intended to be held in Czech 
Republic, Slovakia, Spain, Finland, Roma-
nia, Italy and Hungary.

Więcej informacji / More 
information available at: 
https://topyoung100.pl
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Studenci naszej uczelni, członkowie Orga-
nizacji Studenckiej PANEUROPA, poprzez 

job shadowing postanowili dać rówieśni-
kom możliwość sprawdzenia, jak w rzeczy-
wistości wygląda ich wymarzone stanowi-
sko pracy. Projekt Job Shadowing – Cień 

Szansy zdobył pierwsze miejsce w konkur-
sie Ideas Loading organizowanym przez 

KPMG, otrzymując tytuł najbardziej inno-
wacyjnego, studenckiego, biznesowego 

projektu roku 2019 oraz grant w wysoko-
ści 10 000 zł na jego realizację.

Krystyna BytomNajbardziej innowacyjny studencki 
projekt biznesowy w Polsce The most innovative student 

business project in Poland

Job Shadowing – Cień SzansyJob Shadowing – Cień Szansy

Members of the PANEUROPA Stu-
dent Organization at the UE Katowice 
decided to give their peers the oppor-
tunity to check, through job shadow-
ing, what their dream jobs are about. 
Job Shadowing – Cień Szansy won the 
first place in the Ideas Loading contest 
organized by KPMG. It was announced 
the most innovative student business 
project of 2019 and received a grant of 
PLN 10,000 for its implementation.
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Świadomy wybór ścieżki 
zawodowej dla wielu 
studentów stanowi poważny 
problem. Co tak naprawdę 
oznaczają enigmatyczne 
nazwy stanowisk? Czy opisy 
obowiązków z ogłoszeń 
o pracę odpowiadają 
rzeczywistości? Takie pytania 
zadali sobie członkowie 
Organizacji Studenckiej 
PANEUROPA. Postanowili dać 
studentom szansę, by szybko 
to sprawdzić. Ich pomysł 
opierał się na job shadowin-
gu, czyli obserwacji stanowi-
ska pracy.

Już na etapie planowania pro-
jekt Job Shadowing – Cień 

A conscious choice of career 
path is a serious problem for 
many students. What do enig-
matic job names really mean? 
Do job descriptions found in 
job offers correspond to real-
ity? These questions were 
asked by members of the 
PANEUROPA Student Organiza-
tion. They decided to give stu-
dents a chance to find out the 
truth. Their idea was based on 
job shadowing, i.e. the oppor-
tunity to observe someone 
doing their job.

Szansy został wyróżniony 
przez firmę KPMG. W styczniu 
br. koordynatorzy (w składzie: 
Krzysztof Sikora, Dominika 
Rojek, Krystyna Bytom i Karoli-
na Kaleja) zaprezentowali swój 
zamysł przed komisją w War-
szawie podczas finału progra-
mu Ideas Loading. Konkuro-
wali z kilkunastoma drużyna-
mi z całej Polski. Udało im się 
zdobyć pierwsze miejsce oraz 
grant w wysokości 10 000 zł.

Realizacja projektu miała miej-
sce w maju br. Był on kiero-
wany do wszystkich studen-
tów uczelni na Górnym Śląsku. 
Projekt spotkał się z bardzo 
dużym zainteresowaniem, 

As early as at the planning 
stage, the Job Shadowing Cień 
Szansy project was award-
ed the main prize by KPMG. 
In January 2019, the project 
coordinators (Krzysztof Siko-
ra, Dominika Rojek, Krystyna 
Bytom and Karolina Kaleja) 
presented their idea during 
the finals of the Ideas Load-
ing program in Warsaw. They 
competed with several other 
teams from all over Poland. 
They won the 1st place and 
a grant of PLN 10,000.

The project was implemented 
in May, targeting all univer-
sity students in Upper Silesia, 
who showed such great inter-
est that the number of applica-
tions exceeded the number of 
available places several times. 
Each of the 20 students select-
ed in the recruitment process 
had the opportunity to visit 
one of the nine partner com-
panies and, for a few days, 
“become a shadow” of a spe-
cialist working in the posi-
tion of their interest. In conse-
quence, the participants could 
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a liczba chętnych kilkakrot-
nie przekraczała dostępną 
liczbę miejsc. Ostatecznie 20 
wybranych w procesie rekru-
tacji studentów miało okazję 
odwiedzić jedną z dziewięciu 
firm partnerskich i na kilka dni 
„stać się cieniem” specjalisty 
na interesującym ich stano-
wisku. Dzięki temu uczestnicy 
mogli zobaczyć, jak wygląda 
dzień z życia software deve-
lopera, młodszego specjalisty 
ds. marketingu czy referenta 
ds. księgowości. W przeciwień-
stwie do typowych praktyk czy 
staży, przy job shadowingu 
można też obserwować stano-
wiska wyższego szczebla. Stu-
denci towarzyszyli m.in. dyrek-
torowi HR, CEO & CTO, a także 
dyrektorowi działu marketin-
gu, komunikacji i employer 
brandingu.

Zwieńczeniem projektu był 
wielki finał, który odbył się 

see what the day of a software 
developer, a junior market-
ing specialist or an account-
ing clerk looked like. In con-
trast to typical internships, job 
shadowing gives a chance to 
observe higher-level positions. 
The students shadowed an HR 
director, a CEO and a CTO as 
well as marketing, communi-
cation, and employer branding 
managers.

The highlight of the project 
was the Grand Finale, which 
took place on May 27 in the 
Advanced Information Tech-
nology Center of the University 
of Economics in Katowice. The 
first part was a business speed 

 Podziękowania dla partnerów projektu podczas uroczystej gali finałowej 

/ Thanks to project partners during the ceremonial final gala, fot./photo D. Nowak

 Biznesowy speed dating podczas wielkiego finału / Business speed dating dur-

ing the Grand Final, fot./photo A. Muzykant

 Członkowie Organizacji Studenckiej PANEUROPA z główną nagrodą w konkur-

sie Ideas Loading organizowanym przez KPMG / Members of the PANEUROPA 

Student Organization with the main prize in the Ideas Loading competition or-

ganized by KPMG, fot./photo KPMG

  Stoisko promocyjne projektu / Promotional stand of the project, fot./photo 

 G. Wąsacz,  A. Muzykant

27 maja br. w Centrum Nowo-
czesnych Technologii Informa-
tycznych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach. 
Pierwsza część miała formę 
biznesowego speed datingu, 
podczas którego poruszono 
tematykę z zakresu HR, czyli 
jak dobrze przygotować się 
do procesu rekrutacyjnego. 
Następnie odbyła się uroczy-
sta gala, podczas której wrę-
czono podziękowania partne-
rom projektu. Na finale poja-
wiła się także TVP Katowice, 
która przygotowała relację 
z wydarzenia. Po części oficjal-
nej stworzona była przestrzeń 
do networkingu. Studenci oraz 
przedstawiciele firm mieli oka-
zję podzielić się wnioskami 
oraz wrażeniami z uczestnic-
twa w projekcie.

dating event, where partici-
pants discussed HR issues, 
such as how to prepare well 
for the recruitment process. 
Afterwards, during the gala 
ceremony, the project part-
ners received acknowledge-
ments for their contribution 
and involvement. The event 
was covered by TVP Katowice. 
After the official part, stu-
dents and company represent-
atives had a chance to talk 
and exchange conclusions and 
impressions of the project.
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Organizacja Studencka PANEUROPA Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach już od 
19 lat tworzy różnorodne projekty wynikające 
z pasji oraz odpowiadające na aktualne potrze-
by studentów, a także innych grup społecznych. 
Dzięki temu pełni pozytywnej energii i otwarci 
na nowe pomysły studenci poprzez pracę zespo-
łową mogą rozwijać się na różnych płaszczy-
znach, jednocześnie reprezentując Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach.

Więcej informacji:

For 19 years now, driven by passion, the 
PANEUROPA Student Organization at the 
University of Economics in Katowice has 
been working on diverse projects seeking to 
meet the needs of students and other social 
groups. This enables the students who are 
full of positive energy and open to new ideas 
to develop in various fields, representing at 
the same time the University of Economics 
in Katowice.

More information available at:

https://cien-szansy.pl/

http://paneuropa.com.pl/

https://www.ue.katowice.pl/no cache/studenci/aktualnosci/article/paneuropa-
-wygrywa-10-000-zl-na-innowacyjny-projekt.html

https://www.ue.katowice.pl/no cache/uczelnia/aktualnosci/article/wielki-final-job-
-shadowing-cien-szansy.html

https://katowice.tvp.pl/42819471/job-shadowing-cien-szansy-najbardziej-
innowacyjny-studencki-projekt-biznesowy

https://www.youtube.com/watch?v=Exd38vI1VKM

©
 A

dobe Stock – A
rtram

©
 A

do
be

 S
to

ck
 –

 A
rt

ra
m

51



W trakcie Dnia Internacjo-
nalizacji uczestnicy wysłu-
chali prezentacji przedstawi-
cieli instytucji przyznających 
środki finansowe na działal-
ność naukowo-badawczą oraz 
dydaktyczną, a także eksper-
tów z instytucji zewnętrznych. 
W tym roku w wydarzeniu 
w roli prelegentów wystąpi-
li eksperci z takich instytucji 
zewnętrznych jak: Narodo-
wa Agencja Wymiany Aka-
demickiej (NAWA), Fundacja 

Edyta Gałecka

Rozwoju Systemu Edukacji 
(FRSE), Narodowe Centrum 
Nauki (NCN), Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju (NCBR), 
Niemiecka Centrala Wymiany 
Akademickiej (DAAD), Depar-
tament Współpracy Terytorial-
nej Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Polsko-Amerykań-
ska Komisja Fulbrighta oraz 
Regionalny Punkt Kontakto-
wy przy Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach.

During the Internationaliza-
tion Day, the participants 
had the opportunity to lis-
ten to presentations delivered 
by representatives of insti-
tutions supplying funds for 
research and teaching activi-
ties as well as experts from 
external institutions. This year, 
the expert speakers repre-
sented such external institu-
tions as: the National Academ-
ic Exchange Agency (NAWA), 

the Foundation for the Devel-
opment of the Education Sys-
tem (FRSE), the National Sci-
ence Center (NCN), the Nation-
al Center for Research and 
Development (NCBR), the Ger-
man Academic Exchange Ser-
vice (DAAD), the Department 
of Territorial Cooperation of 
the Ministry of Investment and 
Development, the Polish-U.S. 
Fulbright Commission, and the 
Regional Contact Point at the 

Dzień Internacjonalizacji 2019
Internationalization Day 2019

6 czerwca br. odbyła się piąta edycja Dnia Internacjo-
nalizacji. Głównym celem cyklicznie organizowanego 
wydarzenia jest przekazanie społeczności akademickiej 
informacji na temat najnowszych ofert stypendialnych 
i grantów oraz możliwości aplikowania o zewnętrzne 
środki finansowe zarówno w odniesieniu do projektów 
naukowo-badawczych, jak i edukacyjnych o zasięgu 
międzynarodowym.

The 5th edition of the Internationalization Day was 
held on June 6, 2019. The main goal of this annual 
event is to provide the academic community with 
information on the latest scholarship and grant 
offers, and the possibility of applying for exter-
nal funding for both research and education pro-
jects developed in cooperation with international 
partners.
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Języków Biznesu (obecnie 
kursy komercyjne Centrum 
Języków Obcych), a do egzami-
nu przygotowała go mgr Ewa 
Grzelewska-Jędryka.

Serdecznie gratulujemy!

Podczas Dnia Internacjonaliza-
cji jak co roku wręczone zosta-
ło prestiżowe wyróżnienie dla 
młodego naukowca Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach za aktywność między-
narodową i wkład w umiędzy-
narodowienie Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowi-
cach – InterStar 2019. Kryte-
riami oceny kandydatów do 
nagrody była liczba i znacze-
nie publikacji zagranicznych, 
udział w projektach o cha-
rakterze międzynarodowym 
oraz liczba i charakter wyjaz-
dów zagranicznych w okresie 
ostatnich trzech lat. Wyróżnie-
nie InterStar 2019 otrzyma-
ła dr Anna Urbanek z Katedry 
Transportu Wydziału Ekonomii. 
Ponadto przy okazji wydarze-
nia dr. Rafałowi Bule z Kate-
dry Inwestycji i Nieruchomości 
Wydziału Finansów i Ubezpie-
czeń wręczono dwa meda-
le: World Silver Medallion 
i Country Gold Medallion za 
wynik egzaminu LCCI Pearson 
English for Business. Dr Buła 
jest słuchaczem Śląskiej Szkoły 

Technical University of Silesia 
in Gliwice.

The candidate evaluation cri-
teria were based on the num-
ber and significance of inter-
national publications, par-
ticipation in international 
projects and the number and 
nature of foreign trips over 
the last three years. The Inter-
Star 2019 distinction was 
awarded to dr Anna Urbanek 
from the Department of Trans-
port at the Faculty of Econom-
ics. Two medals were present-
ed on this occasion to dr Rafał 
Buła from the Department of 
Investment and Real Estate 
at the Faculty of Finance and 
Management: the World Sil-
ver Medallion and the Coun-
try Gold Medallion for results 
achieved in the LCCI Pearson 
English for Business exam. 
Dr Buła attended one of the 
LCCI language courses at 
the Silesian School of Busi-
ness Languages (now – paid 
courses offered by the For-
eign Language Center), and 

the teacher who prepared 
him for the exam was Ewa 
Grzelewska-Jędryka.

Congratulations!
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Moje zainteresowania 
badawcze koncentru-

ją się wokół zrównoważonej 
mobilności miejskiej oraz wpły-
wu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT) na 
sektor transportu. Podejmo-
wana przeze mnie problema-
tyka ma szczególne znaczenie 
w kontekście postępujących 
procesów urbanizacyjnych, 
a także negatywnego oddzia-
ływania sektora transportu na 
środowisko naturalne i jakość 
życia mieszkańców miast.

Prowadzone przeze mnie 
badania mają wartość apli-
kacyjną i często znajdu-
ją zastosowanie w praktyce. 
Dlatego też chętnie podej-
muję próby rozpowszech-
nienia ich wyników nie tylko 
w publikacjach naukowych, 
ale również w publikacjach 
i wystąpieniach o charakterze 
popularyzatorskim.

Dotychczas wyniki swoich 
badań miałam okazję prezento-
wać na kilkudziesięciu konferen-
cjach naukowych, w tym mię-
dzynarodowych, m.in. w Chi-
nach, Słowenii oraz Słowacji. 
Udział w konferencjach nauko-
wych jest dla mnie zawsze 
nie tylko okazją do wymia-
ny doświadczeń oraz nawią-
zania kontaktów z zagranicz-
nymi ośrodkami naukowymi, 

My research interests focus 
on sustainable urban 

mobility and the impact of 
information and communica-
tions technologies (ICT) on the 
transport sector – areas of par-
ticular significance in light of 
progressing urbanization and 
an adverse influence the trans-
port sector exerts on natural 
environment and the quality of 
life of urban dwellers.

The research I conduct is 
applicable and it is often put 

into practice. This is why I am 
always willing to disseminate 
my research findings, not only 
in scientific publications, but 
also outside the academic 
setting.

So far, I have presented the 
results of my research at sev-
eral dozen international sci-
entific conferences, held in 
China, Slovenia and Slova-
kia, among others. Confer-
ences offer an opportunity to 
share experiences and build 
a network of contacts with 

ale również cennym źródłem 
inspiracji naukowych.

W 2015 roku w ramach pro-
jektu „Transformation.doc” 
Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego uczestniczyłam 
w dwutygodniowym progra-
mie dla młodych naukowców 
w University of Alberta w Kana-
dzie, który pozwolił mi na zdo-
bycie wiedzy m.in. w zakresie 
budowy zespołów badawczych, 
a także prezentacji i komercjali-
zacji wyników badań.

Ponadto dwukrotnie wystą-
piłam w roli wykładowcy na 
zagranicznych uczelniach we 
Włoszech oraz w Słowenii, 
a także miałam wielką przy-
jemność przewodniczyć orga-
nizacji tegorocznej, piątej już 
edycji międzynarodowego pro-
jektu dydaktycznego Project 
Week 2019.

Nagroda InterStar jest dla 
mnie ogromnym wyróżnie-
niem. To wielki zaszczyt, 
a także niezwykła motywacja 
do dalszej pracy.

international research centers. 
They are also a source of sci-
entific inspiration.

In 2015, I took part in a two-
week program for junior 
researchers at the University 
of Alberta in Canada, organ-
ized as part of the “Transfor-
mation.doc” project of the 
Ministry of Science and Higher 
Education, where I learnt to 
build a research team as well 
as present and commercialize 
research results.

In addition, I have twice been 
to higher education institu-
tions in Italy and Slovenia as 
a visiting lecturer, and had the 
pleasure of heading the organ-
izing committee of a didactic 
project “Project Week 2019”.

I am truly obliged for choos-
ing me to receive the InterStar 
award. It is a great honour, 
motivating me to future work.

Dr Anna Urbanek

Laureatka nagrody InterStar 2019
InterStar Awardee 2019

adiunkt w Katedrze Transportu 
/ An assistant professor in the 
Department of Transport

© Chroma Stock – inspiring.vector.gmail.com
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Learning 
English 
is great!

Doktor Rafał Buła, słuchacz Śląskiej Szkoły Języków 
Biznesu, obecnie Centrum Języków Obcych, i pracow-
nik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-

wicach, zdobył World Silver Medallion i Country Gold 
Medallion za egzamin LCCI Pearson English for Busi-

ness Level 3 (C1), do którego przygotowała go Ewa 
Grzelewska-Jędryka.

Dr Rafał Buła, a student of the Silesian School of Busi-
ness Languages, the Foreign Language Centre now, and 

a researcher at the University of Economics in Kato-
wice, has been awarded the World Silver Medallion and 
the Country Gold Medallion for the LCCI Pearson Eng-
lish for Business Level 3 (C1) exam, the preparation for 

which was run by Ewa Grzelewska-Jędryka.
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Rozdanie nagród odbyło się w Ambasadzie Brytyjskiej 
w Warszawie 22 marca 2019 roku podczas konferen-
cji „Inspire, Empower, Achieve” zorganizowanej przez 
wydawnictwo Pearson, które przeprowadza egzaminy 
LCCI Pearson English for Business na całym świecie. Kon-
ferencję otworzył przedstawiciel służby dyplomatycznej 
Wielkiej Brytanii, a zaproszeni goście wysłuchali Hugh 
Dellara, specjalisty w dziedzinie ELT, oraz prof. Rafała 
Ohme, eksperta w dziedzinie emocji, komunikacji i zarzą-
dzania. Wyróżnienia dla laureata i dla Centrum Języków 
Obcych odebrała Magdalena Łęska, która koordynuje 
międzynarodowe egzaminy językowe na UE Katowice. 
Sam laureat oficjalnie odebrał Medallions of Excellence 
z rąk prof. Sławomira Smyczka, prorektora ds. internacjo-
nalizacji i edukacji, podczas Dnia Internacjonalizacji.

The awards ceremony was held at the British Embas-
sy in Warsaw on March 22, 2019, during the Inspire, 
Empower, Achieve conference organized by the Pear-
son Publishing House, which conducts LCCI Pearson 
English for Business exams around the world. The 
conference was opened by a representative of the 
diplomatic service of the United Kingdom, and the 
invited guests listened to Hugh Dellar, a specialist in 
the field of ELT, and prof. Rafał Ohme, an expert in 
the field of emotions, communication and manage-
ment. Awards for the laureate and the Foreign Lan-
guage Centre were handed over to Magdalena Łęska, 
who coordinates international language exams at the 
UE Katowice. The winner was officially presented the 
Medallions of Excellence by prof. Sławomir Smyczek, 
vice-rector for internationalization and education, 
during the Internationalization Day.

At the University of Economics in Katowice, candidates have 
been preparing for LCCI Pearson English for Business and 
Deutsch + Beruf exams for twenty years. Long-term coope-
ration of the UE Katowice Fireign Language Center with the 
international examination boards has contributed to the 
development of language competences of thousands of 
candidates and confirms high qualifications of the Center’s 
teaching staff every year.

LCCI Pearson English for Business (EFB) is one of the most 
popular exams and the certificate attests to language com-
petence achieved in the field of business. It is referred to as 
the ‘employment pass’, because the largest educational and 
business institutions recognise the LCCI Pearson English for 
Business qualification in over 130 countries.

Detailed information can be found on the FLC website.

Centrum Języków Obcych, a wcześniej Śląska Szko-
ła Języków Biznesu, od dwudziestu lat przygotowuje 
kandydatów do egzaminów LCCI Pearson English for 
Business oraz Deutsch+ Beruf. Wieloletnia współpra-
ca z kapitułami egzaminacyjnymi przyczyniła się do 
rozwoju kompetencji językowych tysięcy kandydatów 
oraz corocznie potwierdza wysokie kwalifikacje kadry 
dydaktycznej CJO.

LCCI Pearson English for Business (EFB) jest jednym 
z najczęściej zdawanych egzaminów, a certyfikat sta-
nowi prestiżowe świadectwo kompetencji językowych 
w dziedzinie biznesu. Nazywany jest „paszportem do 
zatrudnienia”, co wynika z faktu, iż największe instytu-
cje edukacyjne i biznesowe w ponad 130 krajach uzna-
ją certyfikat LCCI Pearson English for Business za wyraz 
wysokich kompetencji językowych.

Szczegółowe informacje na stronie CJO.
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Więcej o tym sukcesie 
w zapisie rozmowy mistrza 
z uczniem:

Ewa Grzelewska-Jędryka: 
Panie Rafale, jeszcze raz skła-
dam serdeczne gratulacje za 
zdobyte medale, Country Gold 
i World Silver, za wspania-
le napisany egzamin. Jak Pan 
przyjął tę wiadomość?

Rafał Buła: Bardzo dzięku-
ję za słowa uznania. Szcze-
rze powiedziawszy, początko-
wo nie wierzyłem w ten suk-
ces, ale to dzięki wspaniałym 
nauczycielom w naszej szko-
le i ich zaangażowaniu oraz 
wsparciu stał się on możli-
wy. Jest to dla mnie ogromna 
radość i satysfakcja.

EJ: Do egzaminu LCCI przy-
stępują rzesze ludzi na całym 
świecie. Bycie drugim na świe-
cie i pierwszym w Polsce to 
prawdziwie wielka rzecz. Panie 
Rafale, czas, kiedy zapisał się 
Pan na kurs, był bardzo inten-
sywny w Pańskiej karierze. Jak 
to się stało, że pomimo takie-
go nawału pracy zdecydował 
się Pan na podjęcie kolejnego, 
tak ogromnego wyzwania?

More about this success in 
the conversation between the 
master and the student:

Ewa Grzelewska-Jędryka: 
Dr Buła, once again, congrat-
ulations are in order for the 
medallions – Country Gold 
and World Silver – for excel-
lent exam results. How did you 
take the message?

Rafał Buła: Thank you for your 
congratulations. To be honest, 
at first, I just couldn’t believe, 
but it was thanks to the excel-
lent tutors at our school as well 
as their commitment and sup-
port that it happened. It is great 
joy and satisfaction for me.

EJ: We must remember that 
thousands of people take the 
LCCI exam around the world. 
Being the second in the world 
and the first in Poland is a great 
thing indeed. Dr Buła, the time 
when you signed up for the 
course was very busy in your 
career. How did it happen that 
despite so much work, you 
decided to take on another enor-
mous challenge?

RB: I admit that I had been 
thinking about the course for 
some time, so it wasn’t a snap 
decision but the result of 
a longer process. As for moti-
vation – you have to find chal-
lenges in life. The more effort 
and hard work you put in 
achieving your goal, the more 
satisfaction you feel at the 
end of the process. Despite 
all the other responsibilities, 
the desire to improve my lan-
guage skills turned out to be 
so strong, and at the same 
time in line with the gener-
al requirements of my job, 

that I decided to enrol for 
the course without hesita-
tion. That is why, I didn’t see 
any conflict between my other 
activities and the participation 
in the course, although I must 
admit that it does require a lot 
of commitment, sacrifices and 
hard work above all.

EJ: Absolutely! And we should 
realise that when we decide 
to take on such a course and 
the effort it requires, the 
most important thing is self-
discipline and own work, as 
a course is a proverbial drop in 
the ocean if someone wants to 
achieve good results.

RB: It should be added here 
that all these elements are 
related to each other. In my 
opinion, the course itself is 
a prerequisite for further work. 
It would be impossible to pre-
pare on your own, without the 
course.

EJ: For me, the most important 
thing is that participants feel 
safe within the exam frame-
work, that everything is pre-
dictable and nothing comes as 
a surprise, so they can focus 
on the creative part, which 
brings results – as you nicely 
proved with your achievement.

RB: Przyznaję, że o kursie 
myślałem już wcześniej, tak 
więc nie była to decyzja pod-
jęta ad hoc, lecz rezultat dłuż-
szego procesu. Natomiast co 
do motywacji – w życiu trze-
ba stawiać sobie wyzwania. 
Osiągnięcie założonego celu 
sprawia tym więcej radości, 
im więcej trudów należy poko-
nać, dążąc do niego. Pomi-
mo wielu obowiązków chęć 
poprawy moich kompeten-
cji językowych okazała się tak 
silna, a jednocześnie zbież-
na z wymaganiami otoczenia, 
że decyzję o przystąpieniu do 
kursu podjąłem bez waha-
nia. Dlatego też nie widzia-
łem konfliktu pomiędzy pozo-
stałymi swoimi aktywnościa-
mi a uczestnictwem w kursie, 
aczkolwiek trzeba przyznać, że 
wymaga on wiele uwagi, wielu 
wyrzeczeń i przede wszystkim 
solidnej pracy.

EJ: Ogólnie rzecz ujmując, 
należy zdać sobie sprawę, że 
w momencie, kiedy decyduje-
my się na taki kurs i wysiłek 
z nim związany, to pomimo 
trudności i ogromu obowiąz-
ków, najważniejsza jest samo-
dyscyplina i praca własna, bo 

Dr Rafał Buła, fot./photo A. Jałowiczor

mgr Ewa Grzelewska-Jędryka, fot./photo A. Jałowiczor
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samo uczęszczanie na kurs jest 
przysłowiową kroplą w morzu, 
jeśli chce się napisać egzamin 
na odpowiednim poziomie.

RB: Trzeba tu dodać, że 
wszystkie wskazane elementy 
są ze sobą powiązane. Moim 
zdaniem sam kurs jest warun-
kiem koniecznym do podjęcia 
dalszej pracy. Bez uczestnictwa 
w kursie nie byłoby możliwe 
podjęcie samodzielnej pracy.

EJ: Dla mnie istotne jest, byście 
czuli się bezpiecznie w ramach 
egzaminacyjnych, by wszyst-
ko było przewidywalne, by 
nic was nie zaskoczyło, aby 
móc skupić się na części kre-
atywnej, co daje efekty – jak 
Pan pięknie udowodnił swoim 
wynikiem.

RB: Chciałbym jednocze-
śnie podkreślić, że nakład 
pracy lektorów prowadzących 

spotkania, w tym przypadku 
Pani, jest ogromny i niezmier-
nie istotny dla słuchaczy. 
Zajęcia te można prowadzić 
na wiele różnych sposobów, 
ale w moim przekonaniu 
podejście obrane przez Panią 
było optymalne. Z jednej stro-
ny byliśmy zasypywani mnó-
stwem materiałów i infor-
macji, a z drugiej nieustan-
nie motywowani do dalszej 
intensywnej nauki poprzez 
ciągłe sprawdzanie już naby-
tych kompetencji. Pani praca 
związana z przygotowaniem 
i poprowadzeniem kursu – 
choćby sprawdzaniem obszer-
nych próbnych prac egzami-
nacyjnych, kilkunastu tygo-
dniowo, tydzień w tydzień 
przez osiem miesięcy – była 
niezmiernie wymagająca 
i wyczerpująca zarazem. Bez 
nieocenionej pomocy i cięż-
kiej pracy lektora, jego zaan-
gażowania oraz niejako 

Learning  
English is great!

przykładu dawanego słucha-
czom uzyskanie pozytywnych 
wyników egzaminu nie byłoby 
możliwe mimo ich najszczer-
szych chęci.

EJ: Dziękuję. W takich przy-
padkach motywacja płynie 
między innymi z tego, że Pań-
stwo widzicie, że mi zależy, by 
wam się udało, byście osią-
gnęli sukces. Bo w momencie, 
kiedy jest się obojętnym, kiedy 
jest się tylko medium przeka-
zującym treści, efekty nie będą 
pozytywne. Pan także uczy 
i dobrze o tym wie.

RB: Zaufanie i nić porozu-
mienia pomiędzy prowadzą-
cym a słuchaczami są kluczo-
we. Tak naprawdę to właśnie 
owo wzajemne zrozumie-
nie, rozpoznanie możliwości 
i dobrych chęci oraz rzetelna 
praca warunkują sukces całe-
go kursu.

EJ: Absolutnie zgadzam się 
z Panem. Panie Rafale, ponie-
waż zmierzamy do końca roz-
mowy, czy miałby Pan jakieś 
rady dla przyszłych słuchaczy?

RB: Rada pierwsza – to słuchać 
we wszystkim prowadzące-
go. Rada druga – w przypad-
ku wątpliwości – patrz rada 
pierwsza. A mówiąc mniej 
żartobliwie, zawczasu trze-
ba się odpowiednio ukierun-
kować, mieć zarezerwowa-
ny czas i świadomość, że kurs 
wymaga samodzielnej pracy, 
w oderwaniu od pozostałych 
aktywności. Jeśli ktoś wie, że 
nie będzie dysponował cza-
sem, że nie ma możliwości 
skoncentrowania się na dosko-
naleniu swych kompetencji 
językowych, wynik może być 
mniej satysfakcjonujący. Kolej-
na rada to spostrzeżenie, iż 
ważne jest, by się nie zniechę-
cać, jeżeli postępy nie pojawia-
ją się natychmiast. Nie można 
więc poddawać się po jednym 
czy dwóch nie najlepiej napi-
sanych testach próbnych. Co 
więcej, wszystkie popełnione 
błędy należy potraktować jako 
cenne wskazówki, na jakie 
obszary należy zwrócić szcze-
gólną uwagę i czego wystrze-
gać się w przyszłości.

EJ: Nie wiem, czy Pan pamię-
ta, ale zawsze mówiłam: cieszę 
się, że ten błąd został popeł-
niony i…

RB: Tak, i… potem była tablica.

EJ: Tablica, na której wszystko 
było analizowane i rozpisywa-
ne na przykładach.

RB: Po prostu uczymy się 
na własnych błędach. Dlate-
go zachęcam wszystkich do 
udziału w kursie i zrobienia dla 
siebie czegoś wartościowego.

© Adobe Stock – monkographic
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RB: At the same time, I would 
like to stress that the work-
load of the teachers conduct-
ing the classes, in this case 
yours, is huge and extremely 
important for the students. 
These classes can be conduct-
ed in many different ways, but 
in my opinion, the approach 
chosen by you was optimal. 
On the one hand, we were 
given lots of materials and 
information, on the other, con-
stantly motivated to continue 
intensive learning by checking 
already acquired competences 
on a regular basis.

EJ: Thank you. Motivation of 
the teacher comes from the 
fact that I care about your 
results. When you can see 
I care you feel more motivated, 
too Because when a teacher is 
indifferent, then he becomes 
another medium that delivers 
content and the effects won’t 
be positive. You also teach and 
know this very well.

RB: Trust and understanding 
between the teacher and the 
students are crucial. In fact, 
it is this mutual understand-
ing, recognition of capabilities 
and good intentions as well as 
hard work that determine the 
success of the whole course.

EJ: I couldn’t agree more. 
Dr Buła, as we are getting 
towards the end, would you 
have any advice for future 
participants?

RB: The first tip is ‘listen to the 
teacher’. The second tip – if in 
doubt – see the first tip. But 
speaking more seriously, you 
need to know what you want 
before you start the course, 
have time set aside and be 
aware that the course requires 
self-study. If you know you 
won’t have time and can’t 
focus on developing your lan-
guage skills, the result may be 
less satisfying. Another piece 
of advice is to realise that it is 
important not to feel discour-
aged if progress doesn’t come 
instantly. So, don’t give up 

after one or two poorly writ-
ten mock tests. What’s more, 
all mistakes made should be 
treated as valuable tips on 
what to focus on and what to 
avoid in the future.

EJ: I’m not sure if you remem-
ber, but I always said: I’m glad 
that this mistake was made 
and…

RB: Yes and then… the 
whiteboard.

EJ: The whiteboard where eve-
rything was analysed and 
examples were written down.

RB: We simply learn from our 
mistakes. That’s why I encour-
age everyone to take part in 
the course and do something 
valuable for themselves.

Fot./photo A. Jałowiczor
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w murach uniwersytetu

 International Conference 
  on Enhancing Consumer 
 Awareness

Marta Grybś-Kabocik, Sławomir Smyczek

W trakcie trzech konferencyjnych dni naukow-
cy i praktycy reprezentujący 54 uniwersyte-
ty, instytucje i przedsiębiorstwa, m.in. z USA, 
Malezji, Indii, Kosowa, Belgii, Francji, Portu-
galii, Węgier, Niemiec, Rumunii, Turcji, Hisz-
panii, Finlandii, Włoch oraz Polski, wymieniali 
się doświadczeniami i najnowszymi wynika-
mi badań na tematy istotne dla współczesnej 
gospodarki, takie jak: polityka konsumencka 
i jej przyszłość, edukacja konsumencka, zrów-
noważona konsumpcja, ochrona interesów 
konsumentów oraz sprawność funkcjonowa-
nia instytucji chroniących prawa konsumenc-
kie. Z drugiej strony konferencja miała także 
wymiar dydaktyczny i zapewniła interdyscypli-
narną dyskusję na temat stosowania nowocze-
snych technologii w procesie nauczania przy-
szłych ekonomistów w zakresie budowania 
świadomości konsumenckiej na rynku.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie gościa 
honorowego, prof. Haliny Brown z Clark Uni-
versity, współtwórczyni Sustainable Consump-
tion Research and Action Initiative (SCORAI) na 
temat zrównoważonej konsumpcji i zachowań 
konsumenckich. Z kolei problematykę ochrony 
konsumenta i jej promocji przedstawili goście 
specjalni w trakcie sesji plenarnej:

  Miguel Feldmann – ekspert ds. prawa i kon-
sultant portugalskiego Rzecznika Praw Kon-
sumenckich i Praw Człowieka,

  Anna Bogrycewicz – naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Mediów w Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów,

  Szymon Stellmaszyk – doradca zarządu 
w Związku Banków Polskich.

at the UE Katowice

The three-day conference brought together 
researchers and practitioners from 54 univer-
sities, institutions and companies from across 
the world, e.g. the USA, Malaysia, India, Kos-
ovo, Belgium, France, Portugal, Hungary, Ger-
many, Romania, Turkey, Spain, Finland, Italy 
and Poland, who shared their experiences 
and latest research findings concerning issues 
that are significant for the modern economy, 
including consumer policy and its future, con-
sumer education, sustainable consumption, 
consumer rights protection and the efficiency 
of consumer protection institutions. The con-
ference had also a didactic dimension: it pro-
vided a platform for an interdisciplinary dis-
cussion on the application of modern tech-
nologies in the future economists’ education 
about the advancement of consumer aware-
ness on the market.

The opening speech, focusing on sustainable 
consumption and consumer behaviour, was 
delivered by the honorary guest, prof. Halina 
Brown of Clark University – the co-founder of 
the Sustainable Consumption Research and 
Action Initiative (SCORAI). The issues related to 
consumer protection and the advancement of 
the idea were discussed by the special guests 
at the plenary session:

  Miguel Feldmann – a legal expert and an 
adviser to the Portuguese ombudsman of 
Consumer Rights and Human Rights,

  Anna Bogrycewicz – naczelnik Wydziału 
Komunikacji/ Telekomunikacji i Mediów 
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, the head of the Telecommunica-
tion and Media Division at the Office of 
Competition and Consumer Protection,

  Szymon Stellmaszyk – an adviser to the 
board of the Polish Bank Association.

W dniach 16–18 czerwca 2019 
roku odbyła się międzynaro-

dowa konferencja zatytuło-
wana „Prospects for Advancing 
Consumer Rights Protection on 

Traditional and Digital Markets”, 
zorganizowana przez Katedrę 

Badań Konsumpcji.

On 16–18 June 2019, our univer-
sity hosted an international con-

ference “Prospects for Advancing 
Consumer Rights Protection on 

Traditional and Digital Markets”, 
organized by the Department of 

Consumption Research.
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W programie konferencji znalazły się też wykłady pokazowe na 
temat ochrony interesów konsumenta z wykorzystaniem inno-
wacyjnej platformy i gry mobilnej ConsuMee oraz warsztaty 
praktyczne z obszaru zrównoważonej konsumpcji i podnoszenia 
świadomości konsumentów.

Konferencja była zwieńczeniem i podsumowaniem trwającego 
trzy lata międzynarodowego projektu pt. „Enhancing quality in 
innovative higher education about consumer awareness: Consu-
me-aware”. Projekt otrzymał finansowanie w drodze konkursu 
ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach programu Era-
smus+ Szkolnictwo Wyższe w akcji Partnerstwa Strategiczne we 
wrześniu 2016 roku. Projekt realizowany był w ramach konsor-
cjum ośmiu europejskich uczelni, wśród których nasz uniwersy-
tet był liderem.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Sustaina-
ble Consumption Research and Action Initiative, Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

In addition, the conference featured lectures on consumer pro-
tection demonstrating the potential of ConsuMee, an innova-
tive mobile platform and game, as well as practical workshops 
on sustainable consumption and the enhancement of consumer 
awareness.

The conference marked the culmination and was a final stage 
of a three-year transnational project “Enhancing quality in inno-
vative higher education about consumer awareness: Consume-
aware”, which was awarded funding under the European Com-
mission’s Erasmus+ Strategic Partnership in Higher Education 
in September 2016. The project was run by a consortium of 
8 European higher education institutions, with our university 
acting as a leader.

The conference was held under the honorary patronage of the 
Sustainable Consumption Research and Action Initiative, the 
president of the Office of Competition and Consumer Protection 
and the rector of the University of Economics in Katowice.

Więcej informacji: / More information:  
www.consume-aware.eu
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Organizując 32. Szkołę Let-
nią ERSA, polska sekcja kra-
jowa ERSA wraz z naszym 
uniwersytetem pozyska-
ła pozytywną rekomendację 
zarządu ERSA, a następnie 
z sukcesem zawnioskowa-
ła do RSAI o grant na ten cel. 

ERSA Summer School 2019
Przygotowania do wydarze-
nia, które odbyło się w dniach 
16–22 czerwca 2019 roku, 
trwały prawie dwa lata.

W trakcie siedmiu inten-
sywnych dni odbyło się 
osiem wykładów mentorów 
– uznanych badaczy. Mło-
dzi naukowcy przedstawili 24 
prezentacje. Każda prezen-
tacja kończyła się żywą dys-
kusją uruchamiającą życzli-
wą krytykę dotyczącą kwestii 
teoretycznych, metodycznych 
i interpretacji uzyskanych 
wyników. Czas poświęcony na 
pytania, sugestie i wymianę 

The 32nd ERSA summer school, 
which was held on 16–22 June 
2019, crowned almost two-
year preparation efforts of the 
ERSA Polish Section and the 
University of Economics of 
Katowice. In order to be able 
to host the event, the organ-
izers had to receive approval 
from the ERSA board and then 
successfully apply to RSAI for 
the necessary funding.

The seven days of the school 
were extremely intense – they 
featured 8 lectures delivered 
by the mentors, recognized sci-
entists, and 24 presentations 
given by the junior researchers. 
Each presentation was followed 
by a heated discussion and 
constructive criticism about 
the theoretical and methodo-
logical aspects of the research 
works as well as the interpre-
tation of the research findings. 
Questions, suggestions and the 
exchange of views often took 
more time than the presenta-
tions themselves, which proves 
the need for this kind of dis-
cussion. Unsurprisingly, a lot of 

questions concerned the pres-
entations of the experienced 
academics, among whom there 
were Ron Boschma of the Utre-
cht University, Andrea Cara-
gliu of the Polytechnic Univer-
sity of Milan, Leila Kebir of the 
University of Lausanne, Chi-
ara del Bo of the University of 
Milan, Eveline van Leeuwen 
of the Wageningen University, 
Stefan Rehak of the Universi-
ty of Economics in Bratislava, 
and Mariusz Sokołowicz of the 
University of Lodz. Their lec-
tures covered the following 
research areas:

  regional smart specializa-
tions in the context of the 
related / unrelated variety 
concept,

  relationships between 
urban and extra-urban 
areas in the EU,

  proximity and territory 
as indicators of company 
productivity,

  generic and specific 
resources and their role 
in urban and regional 
development,

European Regional Science Association jest europejskim stowa-
rzyszeniem zrzeszającym badaczy zajmujących się analizą proce-
sów ekonomicznych, społeczno-kulturowych i środowiskowych 
w przestrzeni miast i regionów (ersa.org). Jest jedną z pięciu 
supranarodowych sekcji światowej organizacji Regional Scien-
ce Association (www.regionalsicence.org), stawiającej sobie za cel 
m.in. wspieranie młodych talentów poprzez udzielanie grantów na 
organizację poświęconych im wydarzeń. Program ERSA Summer 
School 2019 jest dostępny pod adresem: https://ersa.eventsair.
com/2019-ersa-summer-school-katowice/

The European Regional Science Association brings together 
European researchers specializing in the analysis of econom-
ic, socio-cultural and environmental processes within urban 
and regional spaces (ersa.org). It is one of the five supranation-
al sections constituting the world Regional Science Association 
(www.regionalsicence.org), which aims, i.a. to support young 
talents by offering them grants for the organization of events 
that can foster their development. The program of the ERSA 
Summer School 2019 is available at: https://ersa.eventsair.
com/2019-ersa-summer-school-katowice/

Od wielu lat ideą przewodnią ERSA 
Summer School – międzynarodo-
wych szkół letnich dla doktorantów 
i młodych naukowców – jest zapew-
nienie bezpośredniego kontaktu 
doświadczonych badaczy z młodymi 
adeptami nauki.

Artur Ochojski

The idea behind ERSA Summer School 
– international summer schools for PhD 
candidates and junior researchers – has 
remained unchanged for many years: 
the school brings together budding and 
seasoned researchers.

62 FORUM_nr 49 / 2019



poglądów był niejednokrot-
nie dłuższy niż same wystą-
pienia, co znakomicie pokazu-
je, jak bardzo potrzebna jest 
taka formuła dyskusyjna. Nie 
jest zaskoczeniem, że wiele 
pytań dotyczyło prezenta-
cji doświadczonych akademi-
ków, wśród których znaleźli się 
Ron Boschma z Uniwersyte-
tu w Utrechcie, Andrea Cara-
gliu z Politechniki Mediolań-
skej, Leila Kebir z Uniwersyte-
tu w Lozannie, Chiara del Bo 
z Uniwersytetu w Mediolanie, 
Eveline van Leeuwen z Uniwer-
sytetu w Wageningen, Štefan 
Rehák z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Bratysławie oraz 
Mariusz Sokołowicz z Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Ich wykłady 
poświęcone były takim obsza-
rom badań jak:

  inteligentne specjalizacje 
regionów w świetle kon-
ceptu related / unrelated 
variety,

  relacje miast i obszarów 
pozamiejskich w UE,

  bliskość i terytorium jako 
wyznaczniki produktywno-
ści firm,

  zasoby generyczne i specy-
ficzne i ich znaczenie w roz-
woju miast i regionów,

  znaczenie uniwersytetów 
w rozwoju miast i regionów,

  the role of universities 
in urban and regional 
development,

  historical heritage and its 
role in the development of 
cities,

  urban economics and 
research methods in urban 
economics,

  smart cities and smart cit-
ies policies.

Also, the participants took part 
in a study visit to the Guido 
coal mine, which provided an 
opportunity to look at vari-
ous models used across the 
world to revitalize post-indus-
trial objects and the role of the 
preserved objects in cities and 
regions. The event brought 
together representatives of 32 
research and academic centers 
from Europe and Asia, includ-
ing three from Poland, thus 
gathering an extraordinary 
multicultural group. The jun-
ior researchers, who came to 
Katowice from 15 countries, 
developed an instant rapport 
based on the research inter-
ests they share. In the evalu-
ation reports of the event, the 
participants appreciated the 
school, stressing that it is an 
excellent way to learn and 
gain experience in the inter-
national setting. They also 
expressed their wish for the 
school to become a regular 
entry in the university’s calen-
dar of scientific events.

 Uczestnicy ERSA Summer School 2019 / The

participants of ERSA Summer School 2019, 

fot. archiwum autora / photo: author’s archive

 Andrea Caragliu, fot./photo: A. Ochojski 

 Eveline van Leeuwen, fot./photo: A. Ochojski

 Andre Torre, fot./photo: A. Ochojski

 Leila Kebir, fot./photo: A. Ochojski

Więcej informacji o polskiej sekcji 
krajowej ERSA: / More information 
on the ERSA Polish Section:  
ersa.org.pl

  dziedzictwo historyczne 
i jego znaczenie w rozwo-
ju miast,

  ekonomika miasta i jej 
metody badawcze oraz

  miasta inteligentne i polity-
ka smart cities.

Z kolei wizyta studyjna 
w kopalni Guido stała się oka-
zją do zastanowienia nad róż-
nymi w skali międzynarodo-
wej modelami rewitalizacji 
obiektów poprzemysłowych 
i ich znaczeniem dla miasta 
i regionu.

Reprezentując łącznie 32 
ośrodki naukowe z Euro-
py i Azji, w tym trzy z Polski, 
uczestnicy stworzyli niezwy-
kłą, wielokulturową grupę. 
Warto podkreślić, że młodzi 
naukowcy z 15 krajów bardzo 
szybko zintegrowali się wokół 
zainteresowań badawczych. 
Uzyskane w ankiecie ewalu-
acyjnej opinie uczestników 
potwierdziły, że wydarze-
nia tego rodzaju są napraw-
dę świetną formą uczenia się 
i zdobywania doświadczeń 
międzynarodowych i powinny 
na stałe znaleźć swoje miejsce 
w kalendarzu imprez nauko-
wych uczelni
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Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’19
Preference Modeling and Risk ‘19

On 7–9 April 2019, a national scien-
tific conference “Preference Mod-
eling and Risk ‘19” as well as an 
“International Workshop on Mul-
tiple Criteria Decision Making’19” 
were held in Ustroń. Both events are 
organized biennially by the Depart-
ment of Operations Research of the 
University of Economics in Katowice 
under the scientific supervision of 
prof. Tadeusz Trzaskalik. For many 
years now the organizers have been 
supported by the Upper Silesia 
Chapter of the Polish Mathematical 
Society, INFORMS Poland Chapter, 
and the Polish Operational and Sys-
tems Research Society.

W dniach 7–9 kwietnia br. odbyły 
się w Ustroniu ogólnopolska kon-
ferencja naukowa „Modelowanie 
Preferencji a Ryzyko ’19” (MPaR) 
oraz międzynarodowe warsztaty 
„International Workshop on Mul-
tiple Criteria Decision Making ’19” 
(IWoMCDM). Obydwa wydarzenia 
organizowane są w cyklu dwulet-
nim przez Katedrę Badań Operacyj-
nych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach pod kierownictwem 
naukowym prof. Tadeusza Trzaska-
lika. W organizacji obydwu konfe-
rencji z Katedrą Badań Operacyj-
nych współpracują od lat: Oddział 
Górnośląski Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego, Polska Sekcja 

Tomasz Wachowicz

International Workshop 
on Multiple Criteria 

Decision Making ’19

©
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INFORMS oraz Polskie Towa-
rzystwo Badań Operacyjnych 
i Systemowych.

Konferencja „Modelowanie 
Preferencji a Ryzyko”, której 
początki sięgają roku 1998, 
poświęcona jest głównie 
modelowaniu ryzyka i teorii 
podejmowania decyzji. Pierw-
sza edycja konferencji „Inter-
national Workshop on Multi-
ple Criteria Decision Making” 
miała miejsce w roku 2005. 
Konferencja ta poświęcona 
jest aspektom teoretycznym 
wielokryterialnego wspomaga-
nia decyzji oraz różnorodnym 
zastosowaniom tego obsza-
ru badań operacyjnych. Patro-
nat nad obydwoma wydarze-
niami sprawuje Komitet Sta-
tystyki i Ekonometrii Polskiej 
Akademii Nauk, a także rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

W obu konferencjach wzię-
ło udział 80 osób, w tym sied-
mioro gości zagranicznych: 
prof. Petr Fiala i Josef Jablon-
sky (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Pradze, Czechy), prof. Som-
deb Lahiri (Petroleum Univer-
sity, Gandhinagar, Indie), prof. 
Jaroslav Ramik (Uniwersy-
tet Śląski w Opawie, Czechy), 
prof. Lidija Zadnik-Stirn i prof. 
Janez Žerovnik (Uniwersytet 
w Lublanie, Słowenia) oraz 
prof. Kazimierz Zaraś (Uni-
wersytet Québecu, Kanada), 
a także 73 uczestników krajo-
wych, reprezentujących 27 pol-
skich ośrodków akademickich 
i naukowych, firm oraz insty-
tucji komercyjnych. Te ostat-
nie reprezentowane były przez 
przedstawicieli Parku Techno-
logicznego Euro-Centrum, Cen-
trum Leczenia Oparzeń w Sie-
mianowicach, Rosomak SA, 
Compono.it SA.

W trakcie trwania obu kon-
ferencji wygłoszonych zosta-
ło łącznie 69 referatów, zwią-
zanych z analizą preferencji 
decydentów, poszukiwaniem 
optymalnych decyzji, zarzą-
dzaniem projektami, pomia-
rem, analizą i zarządzaniem 

ryzykiem oraz decyzjami wielo-
kryterialnymi. Referaty te pre-
zentowane były głównie na 20 
sesjach tematycznych. Refera-
ty plenarne, dotyczące sposo-
bów modelowania i analizo-
wania zjawisk ekonomicznych, 
wygłosili:

  prof. Janez Žerovnik: „Heu-
ristics and Metaheuristics – 
Simpler is Better!?”,

  prof. Ignacy Kaliszewski 
(Instytut Badań Systemo-
wych Polskiej Akademii 
Nauk): „Wielokryterialne 
problemy decyzyjne – spoj-
rzenie subiektywne”.

Przedstawione podczas kon-
ferencji i zgłoszone do publi-
kacji referaty w postaci arty-
kułów naukowych po uzy-
skaniu pozytywnych recenzji 
opublikowane zostaną w cza-
sopiśmie „Multiple Criteria 
Decision Making”, wydawa-
nym przez Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach, oraz 
„Studiach Ekonomicznych” – 
zeszytach naukowych naszej 
uczelni.

Konferencji towarzyszyły rów-
nież dodatkowe spotkania 
naukowe. Pierwszym z nich 
było otwarte spotkanie Komi-
tetu Naukowego Konferen-
cji, połączone z posiedzeniem 
Sekcji Badań Operacyjnych 
Komitetu Statystyki i Ekono-
metrii PAN, oraz robocze spo-
tkanie Polskiej Sekcji INFORMS 
(Institute for Operations Rese-
arch and the Management 
Science), na którym dr Tomasz 
Błaszczyk (Compono.it SA) 
przedstawił referat „Systemy 
klasy EAM/CMMS – »kopalnia« 
danych”. W ramach wydarzeń 
pozanaukowych uroczystą galę 
konferencyjną poprzedził kon-
cert fortepianowy Tadeusza 
Trzaskalika, który na zakończe-
nie projektu upamiętniającego 
stulecie odzyskania niepodle-
głości wykonał dziesięć wybra-
nych polonezów z repertuaru 
Michała Kleofasa Ogińskiego.

The “Preference Modeling 
and Risk” conference, which 
goes back to 1998, focuses on 
risk modeling and the deci-
sion-making theory. The first 
edition of the “Internation-
al Workshop on Multiple Cri-
teria Decision Making” took 
place in 2005. This conference 
is devoted to the theoreti-
cal aspects of multiple criteria 
decision making and various 
applications of this operations 
research. Both events are held 
under the patronage of the 
Statistics and Econometrics 
Committee of the Polish Acad-
emy of Sciences and the rector 
of the University of Economics 
in Katowice.

This year’s conferences were 
attended by 80 participants, 
among whom there were 7 
international visitors: prof. Petr 
Fiala and prof. Josef Jablon-
sky (University of Economics 
in Prague, the Czech Republic), 
prof. Somdeb Lahiri (Petroleum 
University, Gandhinagar, India), 
prof. Jaroslav Ramik (Silesian 
University in Opava, the Czech 
Republic), prof. Lidija Zadnik-
Stirn and prof. Janez Žerovnik 
(University of Ljubljana, Slove-
nia), and prof. Kazimierz Zaraś 
(UQAT, Canada). The Polish 
attendees represented 27 aca-
demic and research centers, 
companies and commercial 
institutions. The latter includ-
ed Euro-Centrum Science and 
Technology, Burn Treatment 
Center in Siemianowice, Roso-
mak S.A., and Compono.it S.A.

The conferences featured 69 
talks altogether, most of which 
were given at 20 topical ses-
sions. They concerned the 
analysis of decision makers’ 
preferences, search for opti-
mal decisions, project man-
agement, risk measurement, 
analysis and management, 
and multiple criteria decisions. 
The plenary talks, regarding 

economic modeling and analy-
sis, were delivered by:

  prof. Janez Žerovnik: Heu-
ristics and Metaheuristics – 
Simpler is Better!?,

  prof. Ignacy Kaliszewski 
(Systems Research Insti-
tute, Polish Academy of Sci-
ences): Multi-criteria deci-
sion problems – a subjec-
tive view.

The papers presented at the 
conferences which are sub-
mitted for publication as sci-
entific articles will undergo 
a reviewing process and after 
being approved – will occur in 
the Multiple Criteria Decision 
Making journal published by 
the University of Economics in 
Katowice and the University’s 
Zeszyty Naukowe.

Some other scientific meet-
ings were held during the con-
ferences, including an open 
meeting of the Conference 
Scientific Committee, which 
was combined with a meet-
ing of the Operations Research 
Institute, the Statistics and 
Econometrics Committee of 
the Polish Academy of Sci-
ences and a working meet-
ing of INFORMS (Institute for 
Operations Research and the 
Management Science) Poland 
Chapter, where dr Tomasz 
Błaszczyk (Compono.it S.A.) 
gave a talk entitled EAM/
CMMS systems – a “mine” of 
data. One of the non-scientific 
events accompanying the con-
ference was a piano concert 
performed by Tadeusz Trzaska-
lik before the conference gala. 
Prof. Trzaskalik played 10 pol-
onaises by Michał Kleofas 
Ogiński (a Polish composer), 
which marked the end of the 
project commemorating the 
100th anniversary of Poland 
regaining independence.
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Co kryje się pod sformu-
łowaniem sprawna komu-
nikacja i jak ją doskona-
lić – o tym rozmawia-
liśmy ze specjalistami 
– coachami, trenerami 
personalnymi, audytorami 
i osobami piastującymi 
najwyższe kierownicze 
stanowiska w strategicz-
nych spółkach naszego 
regionu – na kolejnej kon-
ferencji z cyklu „Perspek-
tywy rozwoju nadzoru 
korporacyjnego”.

Debatę pt. „Perspektywy roz-
woju nadzoru korporacyjne-
go – komunikacja oraz etyka 
w administracji publicznej 
i w biznesie”, zorganizowa-
ną 11 czerwca 2019 roku pod 
patronatem Ministerstwa 

Katarzyna Olejko

Porozmawiajmy o komunikacji
Let’s talk about communication

Finansów, rektora Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach oraz prezydenta Ryb-
nika, merytorycznie wspierały: 
PWC, Stowarzyszenie Emiten-
tów Giełdowych, Polska Izba 
Biegłych Rewidentów, Insty-
tut Audytorów Wewnętrznych 
– IIA Polska, Izba Przemysło-
wo-Handlowa Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego oraz 
Jastrzębska Spółka Węglo-
wa SA.

Zgromadzonych gości powi-
tali rektor Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
– prof. Robert Tomanek, dzie-
kan Wydziału Biznesu, Finan-
sów i Administracji – dr inż. 
Tomasz Zieliński, zastępca 
prezesa Instytutu Audyto-
rów Wewnętrznych IIA Polska 

– Iwona Bogucka oraz kierow-
nik Katedry Zarządzania Przed-
siębiorstwem – prof. Adam 
Samborski, który wygłosił 
wykład wprowadzający.

Moderatorzy, prelegenci 
i paneliści zgodnie z przyjętą 
przez organizatorów zasadą 
trzech „i”:

  inspirowali uczestników do 
spojrzenia na organizację 
i zachodzące w niej proce-
sy komunikacyjne w nieco 
inny – nowatorski sposób,

  informowali o zmieniają-
cych się standardach oraz 
o potencjale tkwiącym 
w wybranych narzędziach 
komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej,

  integrowali środowiska – 
m.in. biznesowe – ze środo-
wiskiem naukowym.

W trakcie kuluarowych dysku-
sji zgromadzeni goście zgod-
nie podkreślali, jak istotną 
rolę w budowie wartości ich 
organizacji odgrywa spraw-
na komunikacja. Wskazywali 
też, jak ważne jest budowanie 
ładu korporacyjnego oparte-
go na wysokich standardach 
etycznych.

W sesji pierwszej pt. „Komu-
nikacja i etyka na tle standar-
dów ładu korporacyjnego”, 
prowadzonej przez dr Kata-
rzynę Olejko (przewodniczą-
cą komitetu organizacyjnego), 
wystąpili:

  dr Adam Aduszkiewicz 
– coach i trener oraz 
menedżer z długoletnim 
doświadczeniem – z wykła-
dem pt. „Sprawna komuni-
kacja jako podstawa budo-
wy sukcesu organizacji”,

  Jarosław Gibas – socjolog 
– który mówił o ukrytych 
poziomach komunikacji 
interpersonalnej.
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What exactly is efficient 
communication and how 
to improve it? – these are 
the questions that we dis-
cussed with specialists – 
coaches, personal trainers, 
auditors, and senior man-
agers of the strategic com-
panies operating in our 
region at yet another con-
ference organized as part 
of the series “Prospects 
of corporate governance 
development”.

The debate entitled „Pros-
pects of corporate govern-
ance development – commu-
nication and ethics in public 
administration and business”, 
which took place on 11 June 
2019, was held under the 
patronage of the Ministry of 
Finance, the rector of the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice and the mayor of Rybnik, 
and supported by PwC, the 

Polish Association of Listed 
Companies, the Polish Cham-
ber of Statutory Auditors, 
the Institute of Internal Audi-
tors – IIA Polska, the Chamber 
of Industry and Commerce 
of the Rybnik Industrial Dis-
trict and Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A.

The guests were greeted by 
the rector of the Universi-
ty of Economics in Katowice, 
prof. Robert Tomanek, the 
dean of the Faculty of Busi-
ness, Finance and Administra-
tion in Rybnik, dr inż. Tomasz 
Zieliński, the vice-president 
of the Institute of Internal 
Auditors – IIA Polska, Iwona 
Bogucka, and the head of 
the Department of Enterprise 
Management, prof. Adam 

Samborski, who delivered the 
introductory lecture.

Following the three “I’s“ princi-
ple adopted by the organizers, 
the moderators, speakers and 
panelists:

  inspired the participants to 
look at organizations and 
the communication pro-
cesses taking place within 
them in a new, innovative 
way;

  informed about the chang-
ing standards and the hid-
den potential of some 
selected internal and exter-
nal communications tools;

  integrated communities: 
business and academ-
ic communities, among 
others.

In the behind-the-scenes talks, 
the guests emphasized the 
importance of efficient com-
munication for the develop-
ment of their organizations’ 
values and the necessity for 
corporate governance based 
on high ethical standards.

At session I, “Communication, 
ethics and corporate govern-
ance standards”, led by dr 
Katarzyna Olejko (the head of 
the organizing committee), the 
talks were given by:

  dr Adam Aduszkiewicz – 
a coach, a trainer and an 
experienced manager; the 
lecture was entitled “Effi-
cient communication as 
a key to company success”, 
and
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W kolejnej sesji przebiegającej 
pod hasłem „Polityka informa-
cyjna z perspektywy ładu kor-
poracyjnego” udział wzięli:

  Adam Jodłowski – przedsta-
wiciel PWC – który wygło-
sił wykład pt. „Kodeks etyki 
a system whistleblowing 
i inne rozwiązania z zakre-
su ethical compliance”,

  dr Katarzyna Olejko – która 
swoje wystąpienie poświę-
ciła zarządzaniu wrażeniem 
w odniesieniu do kreatyw-
ności w sprawozdawczości.

W dyskusji prowadzonej 
w panelu eksperckim pt. 
„Ryzyko powstawania zabu-
rzeń komunikacyjnych oraz ich 
wpływ na efektywność nadzo-
ru korporacyjnego”, modero-
wanej przez dr. hab. Tomasza 
Papaja (wiceprzewodniczące-
go komitetu organizacyjnego), 
uczestniczyli eksperci:

  dr Maria Gorczyńska – 
adiunkt Katedry Finansów 
Przedsiębiorstw i Ubezpie-
czeń Gospodarczych,

  Szymon Nęcki – psycho-
log i trener umiejętności 
menedżerskich,

  Filip Poniewski – adwokat, 
partner katowickiej kance-
larii BBP Legal,

  Michał Zwyrtek – dyrektor 
w strukturach PWC.

Rozmowa panelistów zogni-
skowała się na problematyce 
budowy efektywnego ładu kor-
poracyjnego. Uczestnicy deba-
ty zastanawiali się również 
nad efektywnością informacyj-
ną sprawozdań finansowych 
oraz sprawozdań zarządu 
z działalności przygotowywa-
nych przez spółki notowane na 
GPW – rozbudowanych i wspo-
maganych graficznie.

W sesji trzeciej – „Audyt 
komunikacji i etyki w spraw-
nym wypełnianiu obowiąz-
ków w zakresie kontro-
li zarządczej w administra-
cji publicznej i w biznesie” 

  Jarosław Gibas – a sociolo-
gist, who discussed the hid-
den levels of interpersonal 
communication.

The speakers at the next ses-
sion, centered on the informa-
tion policy from the perspec-
tive of corporate governance, 
included:

  Adam Jodłowski – a PwC 
representative, whose talk 
dealt with the code of eth-
ics, whistleblowing and 
other ethical compliance 
solutions,

  dr Katarzyna Olejko, who 
delivered a lecture on 
impression management in 
creative accounting.

The expert panel discussion 
on the “Risk of communication 
dysfunctions and their impact 

on the effectiveness of corpo-
rate governance”, moderated 
by dr hab. Tomasz Papaj (the 
deputy head of the organizing 
committee), gathered the fol-
lowing group of experts:

  dr Maria Gorczyńska – an 
assistant professor at the 
Department of Corporate 
Finance and Insurance,

  Szymon Nęcki – a psycholo-
gist and management skills 
trainer,

  Filip Poniewski – an advo-
cate and partner of BBP 
Legal, a law firm based in 
Katowice, and

  Michał Zwyrtek – a PwC 
director.

The panelists focused on the 
development of effective cor-
porate governance. They also 
discussed the communicative 
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– poprowadzonej przez Annę 
Starnawską – wystąpili:

  Beata Kopczyńska – regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
– z wykładem pt. „Odkryj 
moc audytu i buduj wize-
runkową przewagę”, oraz

  Tomasz Jankowski – przed-
stawiciel Dolnośląskiego 
Koła Audytorów Wewnętrz-
nych – który omówił kwe-
stie zachowań etycznych 
jako przyczynek do kon-
kurencyjności zamówień 
publicznych.

Wymienieni eksperci wraz 
z Iwoną Bogucką w ramach 
panelu eksperckiego pt. 
„Rola audytu wewnętrzne-
go w zapewnianiu sprawnej 
komunikacji i propagowaniu 

postaw etycznych” przepro-
wadzili ożywioną dyskusję na 
temat komunikacji wewnątrz 
organizacji, otwartości komu-
nikacyjnej oraz komunikacji 
z otoczeniem.

Konferencję podsumował 
i zakończył dziekan dr inż. 
Tomasz Zieliński. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie 
problemami poruszanymi na 
spotkaniu organizatorzy już 
teraz zapraszają zaintereso-
wanych do udziału w kolejnej 
konferencji.

effectiveness of the financial 
statements and management 
board reports prepared by list-
ed companies, which tend to 
be extensive and rich in data 
visualizations.

The speakers of session III, 
“Communications and ethics 
audits for the effective perfor-
mance of management con-
trol in public administration 
and business”, led by Anna 
Starnawska, were:

  Beata Kopczyńska – 
a regional spokesperson for 
the Social Insurance Insti-
tute; the title of her talk 
was “Discover the power of 
audit and build an image 
competitive advantage”, 
and

  Tomasz Jankowski – a rep-
resentative of the Lower 
Silesia Chapter of Inter-
nal Auditors, who exam-
ined the problem of ethi-
cal behaviour as a fac-
tor contributing to the 

competitiveness of public 
orders.

They were also members, 
along with Iwona Bogucka, of 
an expert panel on the role of 
internal audit in developing 
efficient communication and 
advocating ethical conduct. 
A lively discussion centered 
on internal communication, 
communication openness and 
communication with external 
stakeholders.

The conference was summed 
up and closed by the dean 
of the Rybnik faculty, dr inż. 
Tomasz Zieliński. As the con-
ference attracted strong inter-
est, the organizers are extend-
ing an invitation to attend its 
next edition.

Patronatem medialnym wydarzenie 
objęły TVP 3, „Dziennik Zachodni”, 
„Nowiny”, „Trybuna Górnicza”, 
Net.TG, Śląski Biznes.pl, Radio 90, 
TVT, rybnik.com.
The event was held under the 
media patronage of TVP 3, Dziennik 
Zachodni, Nowiny, Trybuna Górnicza, 
Net.TG, Śląski Biznes.pl, Radio 90, TVT, 
rybnik.com.
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Kongres „European Secu-
rity and Stability in 
a Complex Global Order”
Oficjalnego otwarcia kongresu, 
objętego patronatem rektora 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, Przedstawi-
cielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce oraz ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego, doko-
nali dziekan Wydziału Ekono-
mii prof. Celina Olszak, prof. 
Ewa Latoszek oraz prof. Piotr 
Wachowiak – prorektor ds. 

Małgorzata Starczewska

W międzynarodowym 
gronie o europejskim 
bezpieczeństwie

nauki i zarządzania Szkoły 
Głównej Handlowej w Warsza-
wie. W sesji wykładów otwie-
rających moderowanych przez 
prof. Latoszek wzięło udział 
trzech zaproszonych eksper-
tów: prof. Willem Molle (Uni-
wersytet Erazma w Rotterda-
mie, Holandia) oraz profesoro-
wie Bogdan Góralczyk i Alojzy 
Z. Nowak (z Uniwersytetu 
Warszawskiego).

Dalsze obrady toczyły się 
w czterech kolejnych sesjach. 
Pierwsza, zatytułowana „From 
Community of Law to a Union 
of Values? The Future of 
the EU in Times of (Identity) 

Crisis”, prowadzona przez 
dr. Kamila Zajączkowskiego, 
dotyczyła problematyki kry-
zysu wspólnych wartości UE. 
W gronie prelegentów pre-
zentujących referaty dotyczą-
ce tej tematyki byli: prof. Rafał 
Riedel (Uniwersytet Opolski), 
prof. Roman Petrov (Akademia 
Kijowsko-Mohylańska, Ukra-
ina), prof. Vasile Cucerescu 
(European Community Studies 
Association, Mołdawia).

Moderatorem drugiej sesji, 
poświęconej problematyce 
innowacji, gospodarki opartej 
na wiedzy, współpracy trans-
granicznej oraz zarządzania 
jednolitym rynkiem cyfrowym, 
była prof. Małgorzata Dziem-
bała (Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach). W pane-
lu udział wzięli: dr Hana 
Štverková (VSB Ostrawa, Cze-
chy), prof. Ioan Horga, dr Mire-
la Mǎrcuţ (Uniwersytet Ora-
dejski, Rumunia), prof. Hubert 
Zydorek (Uniwersytet Teksań-
ski w Dallas, USA), dr Anna 
Masłoń-Oracz (SGH). Tematyka 

referatów koncentrowała się 
wokół wiedzy i innowacji sta-
nowiących kluczowe czynniki 
napędzające dobrobyt gospo-
darczy i społeczny. Zwrócono 
uwagę, iż region Europy Środ-
kowo-Wschodniej powinien 
wykorzystywać swój potencjał, 
aby stać się europejską mekką 
ekosystemu start-up. Ponadto 
dużą rolę w rozwoju innowacji 
powinna odgrywać współpra-
ca przemysłu ze szkołami wyż-
szymi, która przynosi obopólne 
korzyści.

W trzecim panelu zatytuło-
wanym „EU as a Global Part-
ner” prelegenci przedstawili 
nowe perspektywy współpra-
cy UE z kontynentem afrykań-
skim, zaprezentowali zagro-
żenia wynikające z rozbież-
ności interesów pomiędzy UE 
a Rosją, a także wskazywali, 
iż siła kultury, często wykorzy-
stywana w prowadzeniu poli-
tyki wewnętrznej i zewnętrz-
nej Stanów Zjednoczonych 
czy Federacji Rosyjskiej, może 
stanowić ważny element kon-
solidacji Unii Europejskiej. 
Moderatorem tej sesji była 
dr Anna Masłoń-Oracz z SGH. 
W gronie prelegentów znaleź-
li się: prof. Alina Stoica (Uni-
wersytet Oradejski, Rumunia), 
prof. José Mella (Uniwersytet 
Autónoma de Madrid, Hisz-
pania), prof. Jean-Marc Trouil-
le (Uniwersytet w Bradford, 

Kongres i debata CEWSE wpisują się w projekt 
pt. „Centre of Excellence at Warsaw School of 
Economics on European Union’s Security and 
Stability in a New Economic, Social & Geopo-
litical Settlement”, kierowany przez prof. Ewę 
Latoszek z Katedry Unii Europejskiej im. Jeana 
Monneta SGH. Projekt ten, współfinansowany 
z programu Erasmus+ Unii Europejskiej, jest 
realizowany w Kolegium Ekonomiczno-Społecz-
nym SGH. Katedra Międzynarodowych Stosun-
ków Ekonomicznych UE w Katowicach jest jed-
nym z jego partnerów.

20 maja br. w Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach odbył się 
III Międzynarodowy Kongres „Euro-
pean Security and Stability in a Com-
plex Global Order – How to Enhance 
the European Competitiveness”, 
a dzień później debata panelowa „EU 
Facing Current Challenges, Opportu-
nities, Crises & Conflicts”.

Fot./photo A. Wójtowicz, M. Starczewska, J. Kos-Łabędowicz
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Wielka Brytania), dr Olga Bar-
burska (Uniwersytet Warszaw-
ski), dr Kateřina Koči (Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Pradze, 
Czechy).

Ostatnią sesję, zatytułowaną 
„Current Global Order under 
the Turbulence – Challenges 
and Opportunities”, poprowa-
dziła dr Anna Masłoń-Oracz. 
Tematyka panelu dotyczy-
ła perspektyw politycznych 
i gospodarczych UE w nowym 
porządku globalnym, polity-
ki azylowej oraz transforma-
cji systemu bezpieczeństwa 
w kontekście zmian geopo-
litycznych. W panelu udział 
wzięli: prof. Bogdan Góral-
czyk (Uniwersytet Warszaw-
ski), prof. Marianna Gladysh 
(Lwowski Uniwersytet Naro-
dowy im. Iwana Franki, Ukra-
ina), dr Kamil Zajączkowski 
(Uniwersytet Warszawski), 
prof. Maciej Zalewski (Euro-
pejskie Regionalne Centrum 
Ekohydrologii PAN w Łodzi), 
dr Marta Pachocka (SGH), dok-
torant Diego Caballero Vélez 
(Uniwersytet św. Anny w Pizie, 
Włochy).

Debata „EU Facing Cur-
rent Challenges, Oppor-
tunities Crisis and 
Conflicts”
Moderatorem debaty była dr 
Marta Pachocka. Zarówno prof. 
Paweł Soroka (Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego, Kiel-
ce), jak i mgr Anna Wójtowicz 
(Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa) w swoich wystą-
pieniach poruszyli problematy-
kę dotyczącą polityki energe-
tyczno-klimatycznej Unii Euro-
pejskiej. Doktorantka Anna 
Wójtowicz podkreśliła zna-
czenie odnawialnych źródeł 
energii, a prof. Soroka zwró-
cił uwagę na fakt, iż rosnące 
zapotrzebowanie na paliwa 
płynne, wymagania związa-
ne z ochroną środowiska oraz 
wyższe koszty generowane 
przez konieczność pozyskiwa-
nia węgla z większych głębo-
kości powodują, iż pojawia się 

potrzeba obniżenia poziomu 
uzależnienia polskiej gospo-
darki od węgla. Wystąpienie 
kolejnego prelegenta, prof. 
Vasile’a Cucerescu, dotyczy-
ło problemów ubóstwa oraz 
opóźnień w rozwoju gospodar-
czym, które mogą zostać zmi-
nimalizowane dzięki takim ini-
cjatywom jak: lepsze monito-
rowanie działań realizowanych 
w ramach polityki społecznej, 
większe zaangażowanie lokal-
nych społeczności, inwestycje 
w kapitał ludzki czy też równo-
waga w zarządzaniu na szcze-
blu Unii Europejskiej. Profe-
sor Jean-Marc Trouille w swym 
wystąpieniu podjął się próby 

oceny pomocy Unii Europej-
skiej w rozwoju kontynentu 
afrykańskiego, z kolei Diego 
Caballero Veléz przedstawił 
analizę współpracy państw 
członkowskich UE w zakresie 
polityki azylowej za pomocą 
teorii gier.

Wystąpienia zaproszonych 
gości były punktem wyjścia 
do owocnej dyskusji między 
prelegentami a pozostały-
mi uczestnikami wydarzenia. 
Zamknięcia obrad dokonały 
prof. Ewa Latoszek i prof. Mał-
gorzata Dziembała.
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On 20 May 2019, the Uni-
versity of Economics in 
Katowice hosted the III 
International Congress 
“European Security and 
Stability in a Complex 
Global Order – How to 
Enhance the European 
Competitiveness”, and the 
following day – a panel 
debate titled “EU Fac-
ing Current Challenges, 
Opportunities, Crises & 
Conflicts”.

International Congress 
“European Security and 
Stability in a Complex 
Global Order”
The congress, which is held 
under the patronage of the 
rector of the University of Eco-
nomics in Katowice, the Euro-
pean Commission Represen-
tation Office in Poland, and 
the Minister of Science and 
Higher Education, was offi-
cially opened by the dean of 
the Faculty of Economics, prof. 
Celina Olszak, prof. Ewa Lato-
szek and prof. Piotr Wachow-
iak – the Vice Rector for 
Research and Management, 
SGH Warsaw School of Eco-
nomics. The keynote speeches 

session, moderated by prof. 
Latoszek, featured three 
experts: prof. Willem Molle 
(Erasmus University Rotter-
dam, Netherlands), prof. Bog-
dan Góralczyk and prof. Alojzy 
Z. Nowak (both of the Univer-
sity of Warsaw).

The next debates were organ-
ized into four consecutive ses-
sions. Session I, ”From Com-
munity of Law to a Union of 
Values? The Future of the EU 
in Times of (Identity) Crisis”, 
led by dr Kamil Zajączkowski, 
looked at the crisis of EU 
shared values. The speak-
ers included: prof. Rafał Rie-
del (University of Opole), prof. 

Roman Petrov (National Uni-
versity of Kyiv-Mohyla Acad-
emy, Ukraine), and prof. Vasile 
Cucerescu (European Com-
munity Studies Association, 
Moldova).

The second session, devot-
ed to innovation, knowledge-
based economy, cross-border 
cooperation and governing of 
the digital single market, was 
moderated by prof. Małgorzata 
Dziembała (UE Katowice). The 
panelists included: dr Hana 
Štverková (VSB-Technical 
University of Ostrava, Czech 
Republic), prof. Ioan Horga, 
dr Mirela Mǎrcuţ (Universi-
ty of Oradea, Romania), prof. 

About 
European security 

in international company
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Hubert Zydorek (University of 
Texas at Dallas, USA), and dr 
Anna Masłoń-Oracz (SGH War-
saw School of Economics). The 
talks centered on knowledge 
and innovation as key drivers 
of economic and social wel-
fare. It was stressed that Cen-
tral and Eastern Europe should 
fulfil its potential and become 
a European mecca for a start-
up ecosystem. Another effec-
tive factor contributing to 
increased innovation should 
be collaboration between 
industry and higher education 
institutions, which benefits 
both parties.

The speakers of the third 
panel, titled “EU as a Glob-
al Partner”, discussed new 
prospects for the EU’s coop-
eration with Africa, exam-
ined threats resulting from 
divergent interests of the 
European Union and Rus-
sia, and pointed out that 
culture, which is often used 
in the domestic and foreign 
policies of the United States 
and the Russian Federa-
tion, can become a power-
ful instrument for the Euro-
pean Union’s consolidation. 
The session was moderated 
by dr Anna Masłoń-Oracz 
of SGH Warsaw School of 

Economics, and talks were 
given by: prof. Alina Stoica 
(University of Oradea, Roma-
nia), prof. José Mella (Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
Spain), prof. Jean-Marc 
Trouille (University of Brad-
ford, UK), dr Olga Barbur-
ska (University of Warsaw), 
and dr Kateřna Koči (Univer-
sity of Economics in Prague, 
Czech Republic).

The last session, “Current 
Global Order under the Turbu-
lence – Challenges and Oppor-
tunities”, was led by dr Anna 
Masłoń-Oracz. It centered on 
the EU’s political and econom-
ic prospects in a new global 
order, asylum policy, and the 
transformation of the security 
system in the context of cur-
rent geopolitical changes. The 
panel consisted of: prof. Bog-
dan Góralczyk (University of 
Warsaw), prof. Marianna Gla-
dysh (Ivan Franko National 
University of Lviv, Ukraine), dr 
Kamil Zajączkowski (Univer-
sity of Warsaw), prof. Maciej 
Zalewski (European Region-
al Centre for Ecohydrology of 
the Polish Academy of Sci-
ence Łódź), dr Marta Pachocka 
(SGH Warsaw School of Eco-
nomics), and Diego Caballero 
Vélez (a PhD candidate at the 

Sant’Anna School of Advanced 
Studies, Pisa, Italy).

Roundtable Debate “EU 
Facing Current Challeng-
es, Opportunities Crisis 
and Conflicts”
The debate was moderated by 
dr Marta Pachocka. Prof. Paweł 
Soroka (Jan Kochanowski Uni-
versity in Kielce) and Anna 
Wójtowicz (a PhD candidate 
at SGH Warsaw School of Eco-
nomics, Warsaw) looked at the 
European Union’s energy and 
climate policy. Anna Wójtow-
icz stressed the importance 
of renewable energy while 
prof. Soroka drew attention 
to the fact that an increase in 
demand for liquid fuels, envi-
ronmental protection require-
ments, and a rise in the cost 
of coal extraction due to deep 
coal deposits necessitate 
Poland decreasing the depend-
ence of its economy on coal. 
The next speaker, prof. Vasile’a 
Cucerescu, talked about pov-
erty and economic backward-
ness, which can be minimized 
through better monitoring of 
social security system oper-
ations, increased engage-
ment of local communities, 
human capital investment, or 
sustainable policy at the EU 
level. Prof. Jean-Marc Trouille 

analyzed and assessed the 
effects of the EU development 
aid in Africa, and Diego Cabal-
lero Veléz examined the EU 
member states’ cooperation 
on asylum policy by means of 
game theory.

The talks sparked fruitful dis-
cussions between the speak-
ers and the other participants 
of the event. The debate was 
closed by prof. Ewa Lato-
szek and prof. Małgorzata 
Dziembała.

The CEWSE congress and debate are 
part of a project “Centre of Excellence 
at Warsaw School of Economics on 
European Union’s Security and Stabil-
ity in a New Economic, Social & Geo-
political Settlement”, headed by prof. 
Ewa Latoszek of the Jean Monnet 
Chair of European Union SGH War-
saw School of Economics. The project, 
financed under the EU Erasmus+ pro-
gram, is being carried out at the SGH 
Collegium of Socio-Economics. The 
Department of International Econom-
ic Relations of the University of Eco-
nomics in Katowice is one of the part-
ner institutions.
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zaprezentował autorską meto-
dykę opracowywania ratin-
gów banków centralnych, sta-
nowiącą efekt wieloletnich 
badań nad bankami centralny-
mi z całego świata. Wśród 27 
kryteriów uwzględnionych przy 
tworzeniu ratingów znalazły 
się m.in.: niezależność banku 
centralnego, regularność prze-
prowadzania stress testów, 
publikacja raportów dotyczą-
cych stabilności finansowej, 

Od stycznia do marca 2019 
roku (w ramach dwumiesięcz-
nego pobytu badawczego) dr 
Indranarain Ramlall, wspólnie 
z dr Julią Włodarczyk z Kate-
dry Ekonomii oraz dr. Janem 
Acedańskim z Katedry Metod 
Statystyczno-Matematycznych 
w Ekonomii, pracował nad pro-
jektem pt. „Economic Effects 
of Ageing Population in Mau-
ritius”. Opierając się na mode-
lu nakładających się pokoleń 
z szokami demograficznymi, 
zespół sporządził długookre-
sową prognozę przewidującą 
spadek realnych stóp procen-
towych oraz aktywów zagra-
nicznych netto w relacji do 
maurytyjskiego PKB, a także 
przejściowy wzrost PKB, kon-
sumpcji oraz inwestycji.

11 marca 2019 roku dr Indra-
narain Ramlall wygłosił wykład 
dziekański pt. „Central Bank 
Ratings”, podczas którego 

wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, działalność 
naukowo-badawcza, jak rów-
nież organizacja konferen-
cji i seminariów naukowych. 
Uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się nie tylko z listą najle-
piej ocenionych banków cen-
tralnych (z Bankiem Kanady 
zajmującym pierwszą lokatę), 
ale także z mapą świata pod-
sumowującą wyniki badań dr. 
I. Ramlalla.

13 marca 2019 roku odbyło 
się także seminarium nauko-
we z udziałem dr. I. Ramlalla 
pt. „Financial Stability”. Oba 
wydarzenia towarzyszyły pro-
mocji serii książek autorstwa 
gościa pt. „The Theory and 
Practice of Financial Stability” 
wydanych w 2018 roku przez 
Emerald Publishing. Ponad-
to w trakcie swojego poby-
tu badawczego dr I. Ramlall 
uczestniczył w kilkunastu spo-
tkaniach networkingowych 
z pracownikami naukowymi 

wydziałów Ekonomii, Finan-
sów i Ubezpieczeń oraz 
Zarządzania.

Profesor Ana Fava przeby-
wała z wizytą na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Kato-
wicach w czerwcu 2019 roku 
w ramach programu Erasmus+. 
Poprowadziła zajęcia dydak-
tyczne dla studentów kierun-
ku International Business na 
Wydziale Zarządzania w zakre-
sie wybranych problemów 
ekonomii rozwoju. Spotka-
ła się również z pracownika-
mi tego wydziału. Poza tym 
w dniu 13 czerwca 2019 roku 
– w ramach otwartego semi-
narium naukowego – przed-
stawiła wyniki badań nauko-
wych na temat „Transmission 
of Financial Literacy: Parental 
Figures Versus Financial Edu-
cation Courses”. W semina-
rium tym udział wzięli przede 
wszystkim pracownicy nauko-
wi Wydziału Ekonomii.

Julia Włodarczyk

Goście zagraniczni 
w Katedrze Ekonomii
W pierwszym półroczu 2019 roku 
Katedra Ekonomii gościła dwóch 
naukowców z zagranicy. Byli to dr 
Indranarain Ramlall z Uniwersytetu 
Maurytyjskiego oraz prof. Ana Fava 
z Universidade Federal do ABC 
w Brazylii.
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and services, research and sci-
entific activities, the organiza-
tion of scientific conferences 
and seminars, amongst others. 
The audience learned which 
central banks rank highly (the 
Bank of Canada holds the first 
position) as well as familiar-
ized themselves with the map 
of the world summarizing dr 
Ramlall’s research findings.

On 13 March 2019 dr Ramlall 
took part in a scientific semi-
nar on “Financial Stability”. 
Both events offered an oppor-
tunity to promote a series 
of books he authored – “The 
Theory and Practice of Finan-
cial Stability”, published by 
Emerald Publishing in 2018. In 
addition, during his research 
stay at our university, dr Ram-
lall participated in several 
networking meetings with 
the academics of the Faculty 
of Economics, the Faculty of 
Finance and Insurance, and 
the Faculty of Management.

Prof. Ana Fava visited the UE 
Katowice under the Erasmus+ 
program in June 2019. She 
taught classes to the Interna-
tional Business students of the 
Department of Management, 
covering selected problems 
of development economics. 
In addition, on 13 June 2019, 
prof. Fava participated in an 
open scientific seminar, where 
she presented the results of 
her research on the “Trans-
mission of Financial Literacy: 
Parental Figures Versus Finan-
cial Education Courses”. The 
seminar was attended primari-
ly by the academics of the Fac-
ulty of Economics.

In the first six months of 
2019, the Department of 
Economics hosted two 
international researchers: 
dr Indranarain Ramlall of 
the University of Mauri-
tius and prof. Ana Fava of 
the Universidade Federal 
do ABC in Brazil.

Dr Indranarain Ramlall was on 
a two-month research visit at 
our university from January to 
March 2019. Over the course 
of his stay, he carried out col-
laborative research with dr 
Julia Włodarczyk of the Depart-
ment of Economics and dr Jan 
Acedański of the Department 
of Statistical and Mathemati-
cal Methods in Economics on 
the “Economic Effects of Age-
ing Population in Mauritius”. 
The team used an overlap-
ping generations model cap-
turing demographic shocks to 
produce a long-term econom-
ic forecast, predicting a fall in 
real interest rates, a decrease 
in net foreign assets relative to 
the Mauritian GDP, as well as 
a transitory rise in GDP, con-
sumption and investment.

On 11 March 2019, dr Indrana-
rain Ramlall gave a Dean’s 
Lecture titled “Central Bank 
Ratings”, presenting his origi-
nal ratings methodology for 
central banks developed as 
a resulted of the research 
studies into central banks 
across the world that he had 
carried out for many years. 
The rating system is based on 
27 criteria, including: the inde-
pendence of the central bank, 
the presence of stress-testing 
exercises, the publication of 
financial stability reports, the 
price index of consumer goods 

International visitors 
at the Department 
of Economics
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Pierwsza edycja wydarzenia 
odbyła się w Brukseli w 2015 
roku, druga (już z udziałem 
studentów i wykładowców 
UE Katowice) – w Berlinie 
w marcu 2016 roku. Organi-
zację wydarzenia w 2017 roku 
powierzono Uniwersyteto-
wi Ekonomicznemu w Kato-
wicach. Edycja w roku 2018 
odbyła się w Brukseli, gdzie 
ustalono, że gospodarzem 
kolejnego spotkania ponownie 
będą Katowice.

Project Week 2019 odbył się 
w dniach 1–5 kwietnia br. 
w murach Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach. 
Wydarzenie współorganizo-
wane było przez pracowników 

Anna Urbanek

Project Week 2019
Katedry Transportu oraz Kate-
dry Finansów Przedsiębiorstw 
i Ubezpieczeń Gospodarczych. 
W tegorocznej edycji wzięło 
udział 14 studentów Odisee 
University of Applied Sciences 
z Brukseli, 20 studentów kie-
runku Logistyka na Wydziale 
Ekonomii oraz 16 studentów 
kierunku Finance and Accoun-
ting (FAB) na Wydziale Finan-
sów i Ubezpieczeń.

W pierwszym dniu studenci 
zapoznali się z zasadami i har-
monogramem pracy, a także 
zostali podzielni na siedem 
grup. Każda grupa składała 
się z przedstawicieli uczelni 
belgijskiej oraz obydwu kie-
runków polskich. Przez kolej-
ne dni zespoły intensywnie 
pracowały nad rozwiązaniem 
złożonego studium przypad-
ku dotyczącego zarządzania 
ryzykiem w przedsiębiorstwie 
logistycznym oraz finanso-
wej oceny kosztów związa-
nych z proponowanymi roz-
wiązaniami. Praca studentów 

oceniana była przez 6-oso-
bową komisję (jury konkur-
su) w składzie: prof. Jort Van 
Schil oraz prof. Nadine Hen-
drickx, dr hab. Monika Wie-
czorek-Kosmala, dr hab. Joan-
na Błach, dr Anna Urbanek 
i dr Grzegorz Krawczyk. Jury 
wyłoniło zwycięską drużynę, 
która wypracowała najlepsze 
rozwiązanie, charakteryzowa-
ła się najlepszym poziomem 
współpracy logistyczno-finan-
sowej, a także w najlepszy 
sposób zaprezentowała swoje 
rozwiązanie. Ponadto spośród 
pozostałych drużyn wybrano 
drużynę najlepszych logisty-
ków oraz najlepszych finan-
sistów, którzy wypracowa-
li wyróżniające się rozwiąza-
nie w jednym obszarze. Każdy 
z uczestników wydarzenia 
otrzymał certyfikat. Potwier-
dzenia udziału i nagrody 
zostały uroczyście wręczone 
przez prof. Sławomira Smycz-
ka, prorektora ds. edukacji 
i internacjonalizacji.

Partnerem wydarzenia był FLY-
SPOT Katowice, który zorgani-
zował dla uczestników wyda-
rzenia niespodziankę, czyli loty 
w tunelu aerodynamicznym. 

FLYSPOT w Katowicach to naj-
nowocześniejszy tunel aerody-
namiczny na świecie.

Części dydaktycznej Project 
Week Katowice 2019 towarzy-
szyło także seminarium nauko-
we „Sustainable Develop-
ment Goals”, które miało na 
celu zacieśnienie współpracy 
naukowo-badawczej pomiędzy 
reprezentowanymi uczelnia-
mi. Seminarium prowadzone 
było przez prof. Karen Bra-
bant z Centrum Badawczego 
Przedsiębiorczości w belgijskiej 
uczelni, która wygłosiła dwa 
wykłady:

  „The sharing economy and 
how to trigger responsible 
behavior through agency”,

  „EU-projects: do’s and 
don’ts in developing pro-
ject proposals in establi-
shing good collaborations 
and in achieving predefined 
goals”.

Seminarium cieszyło się 
dużym zainteresowaniem 
pracowników i doktorantów 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go, a wykładom towarzyszyła 
inspirująca dyskusja.

Za nami kolejna, piąta edycja Pro-
ject Week 2019 – wydarzenia, któ-
rego celem jest wspólna praca stu-
dentów nad studium przypadku 
z obszaru logistyki i finansów. 
W organizację zaangażowane są 
obecnie dwie uczelnie: Odisee Uni-
versity of Applied Sciences z Bruk-
seli oraz Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach.
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The first edition of the event 
took place in Brussels in 2015, 
the second one (whose partici-
pants were also, for the first 
time, students and academics 
of the UE Katowice) – in Ber-
lin in March 2016. The follow-
ing year, it was organized by the 
University of Economics in Kato-
wice. In 2018, the Project Week 
was held in Brussels, where 
it was decided that the next 
year’s edition would be hosted 
by the UE Katowice again.

The Project Week 2019 was 
held at the University of Eco-
nomics in Katowice on 1–5 
April. It was jointly organized 
by the faculty of the Depart-
ment of Transport and the 
Department of Corporate 
Finance and Insurance. The 
participants of this year’s edi-
tion were 14 students of the 
Odisee University of Applied 
Sciences in Brussels, 20 stu-
dents majoring in Logistics at 
the Faculty of Economics, and 
16 students of Finance and 
Accounting from the Faculty of 
Finance and Insurance.

On the first day, the students 
got to know the project regula-
tions and schedule, and were 
divided into 7 groups, each 
made up of representatives 

of the Belgian university and 
both faculties of the UE Kato-
wice. Over the following days, 
the teams worked on a com-
plex case study concerning risk 
management in a logistics com-
pany and financial assessment 
of the proposed solutions.

Students’ work was evaluat-
ed by a six-person jury, con-
sisting of: prof. Jort Van Schil 
and prof. Nadine Hendrickx, 
dr hab. Monika Wieczorek-
Kosmala, dr hab. Joanna Błach, 
dr Anna Urbanek, and dr Grze-
gorz Krawczyk. The winner 
was the team who came up 
with the best solution, whose 
members specializing in their 
own field of finance or logis-
tics collaborated most effec-
tively with one another, and 
who delivered the best pres-
entation of their solution. In 
addition, from among the 
other teams, the jury select-
ed the best logistics team and 
the best finance team, who 
worked out ingenious solu-
tions in their respective fields. 
Each participant was award-
ed a certificate. The certifi-
cates of attendance and the 
awards were presented by 
prof. Sławomir Smyczek, the 
vice-rector for education and 
internationalization.

The event was organized in 
partnership with FLYSPOT 
Katowice, featuring the most 
modern wind tunnel in the 
world – it invited the partici-
pants to enjoy the experience 
of a tunnel flight.

In addition to the teaching-ori-
ented part, the Project Week 
Katowice 2019 included a sci-
entific seminar “Sustainable 
Development Goals”, aimed at 
strengthening scientific and 
research cooperation between 
the universities involved in the 
project. The seminar was con-
ducted by prof. Karen Brabant 
of the Research Center for 
Entrepreneurship at the Odis-
ee University of Applied Sci-
ences, who gave two lectures:

  The sharing economy and 
how to trigger responsible 
behaviour through agency

The fifth edition of the Project Week is over. The 
aim of the event, organized now by two universi-
ties – the Odisee University of Applied Sciences 
based in Brussels and the University of Economics 
in Katowice – is to bring together students of both 
institutions to collaborate on a case study in logis-
tics and finance.

  EU-projects: do’s and 
don’ts in developing project 
proposals in establishing 
good collaborations and in 
achieving predefined goals.

The seminar attracted a large 
number of academics and PhD 
candidates of the University 
of Economics in Katowice, and 
the lectures sparked inspiring 
discussion.
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Małgorzata Pańkowska

W dniach od 6 do 10 maja br. na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach odbył się 9. Tydzień 
Międzynarodowy „Internet Communication 

Management”. Wydarzenie zostało zor-
ganizowane przez Wydział Informatyki 

i Komunikacji przy współpracy 
z Biurem Współpracy Międzynarodowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

On 6–10 May 2019, the University 
of Economics in Katowice hosted 

the 9th International Week “Internet 
Communication Management”, organ-
ized by the Faculty of Informatics and 
Communication in cooperation with 

the International Relations Office 
of the UE Katowice.
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Reprezentowane uczelnie / The participating universi-
ties included:

  Aleksander Moisiu University of Durres, Albania
  Baku Business University, Azerbaijan
  Brigham Young University, Provo, UT, USA
  Brno University of Technology, Brno, Czech Republic
  College of Engineering, Da Yeh University, Dacun, Taiwan ROC
  Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovak Republic
  Faculty of Information Studies, University Novo mesto, Slovenia
  Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt, Germany
  HELMO University College, Liege, Belgium
  Mykolas Romeris University, Vilnius, Lituania
  National Research University Higher School of Economics, 
Moscow, Russia

  Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Peters-
burg, Russia

  SolBridge International School of Business, Daejeon, South 
Korea

  S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar, Republic of 
Kazakhstan

  Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria
  The British University of Egypt, Cairo, Egypt
  Universidad de Ibagué, Ibagué, Tolima, Colombia
  Universidade de Lisboa, ISEG – Lisbon School of Economics and 
Management, Lisbon, Portugal

  Universidad Nacional de Asuncion, Asuncion, Paraguay
  University of Applied Sciences of Saarland, Saarbruecken, 
Germany

  University of Business and Technology, Pristina, Kosovo
  University of Economics, Prague, Czech Republic
  University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
  University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava, Slovak Republic
  Y.A. Buketov Karaganda State University, Karaganda, Republic 
of Kazakhstan

Wykładane przedmioty / Subjects taught at the “Inter-
net Communication Management” International Week:

  Artificial Intelligence for Business and Marketing
  Ethics, Security and Public Affairs
  Cross Culture Business Communication
  Global Marketingt Research
  Smart Environment Security
  Theory and Application
  Investment and Strategic Management
  Branding and Marketing in Digital Era
  Software Development Management
  Process Automation and Virtual Reality
  Ambient Marketing Creative Skills Development and 
Implementation
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W ramach wydarzenia mieli-
śmy zaszczyt gościć 28 wykła-
dowców z 25 uniwersytetów. 
W czasie pobytu na uczelni 
wykładowcy zagraniczni pro-
wadzili zajęcia dydaktyczne dla 
studentów polskich i zagra-
nicznych studiujących w Kato-
wicach, a także dla studentów 
programu CEEPUS, którzy przy-
jechali tutaj ze swoimi wykła-
dowcami. Gościliśmy również 
grupę 22 studentów z ame-
rykańskiego Brigham Young 
University.

W dniu rozpoczęcia wydarze-
nia przybyłych gości przywi-
tał prof. Jerzy Gołuchowski, 
dziekan Wydziału Informatyki 
i Komunikacji. Następnie roz-
poczęły się wykłady. Tematy-
ka 11 przedmiotów dotyczy-
ła zastosowań najnowszych 
technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, ekonomii 
i zarządzania. Zagraniczni pro-
fesorowie prowadzili wykłady 
i ćwiczenia w wymiarze 16 lub 
24 godzin.

8 maja studenci i wykładow-
cy wzięli udział w Seminarium 
Naukowym „Smart Technolo-
gies & Smart Research” zor-
ganizowanym przez Instytut 
Analizy i Wspomagania Decy-
zji Menedżerskich na Wydzia-
le Informatyki i Komunikacji. 
Tematyka seminarium nauko-
wego obejmowała następują-
ce referaty wygłoszone przez 
wykładowców zagranicznych:

  „University Social Responsi-
bility as an smart initiative”  
Cesar Augusto Díaz Moya, 

Uniwersytet w Ibagué, 
Kolumbia,

  „Business Strategies chan-
ges within Digital Transfor-
mation”  
Vit Chlebovský, Uniwersytet 
Techniczny w Brnie, Czechy,

  „e-Resilience, a global appro-
ach for ICT facing crisis”  
Bernard Dardinne, HELMo, 
Liege, Belgia,

  „Future Aging: Legal and 
ethical challenges in the 
use of assistive technolo-
gies and robotics”  
Andrea Ruppert, Frankfurt 
University of Applied Scien-
ces, Niemcy,

  „Permission based mobi-
le marketing among young 
consumers in the Egyptian 
market”  
Doaa Ayoub, Uniwersytet 
Brytyjski w Egipcie.

The event brought together 28 
lecturers from 25 universities, 
who conducted classes for Pol-
ish and international students 
pursuing a degree in Katowice 
as well as for the students tak-
ing part in the CEEPUS pro-
gram, who came to our uni-
versity together with their 
lecturers. There were also 22 
students from Brigham Young 
University, USA.

On the first day, the guests 
were greeted by prof. Jerzy 
Gołuchowski, the dean of the 
Faculty of Informatics and 
Communication. Afterwards 
lectures began. The eleven 
subjects taught during the 
International Week covered 
the application of the latest 
information and communica-
tions technologies, economics, 

and management. The visiting 
professors ran 16 or 24 hours 
of lectures and classes.

On 8 May, both students and 
academics took part in a sci-
entific seminar “Smart Tech-
nologies & Smart Research”, 
organized by the Institute of 
Managerial Decision Analysis 
and Support of the Faculty of 
Informatics and Communica-
tion. The seminar featured the 
following talks by international 
lecturers:

  “University Social Responsi-
bility as a smart initiative” 
Cesar Augusto Díaz Moya, 
The University of Ibagué, 
Colombia,

  “Business Strategies chang-
es within Digital Transfor-
mation” 
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Zdjęcia / photos by: Joanna Palonka

There were also presenta-
tions on the latest information 
technology solutions, deliv-
ered by representatives of IT 
companies:

  Maciej Strugała of Future Pro-
cessing gave a talk on “Smart 
metering as a foundation of 
a genuine Smart City”

  Jarosław Jackowiak of IBM 
Poland presented a paper 
titled “Welcome to Cogni-
tive Era – how augmented 
intelligence improves our 
business and life”.

After the classes and lectures, 
the international academics 
visited the Silesian Museum 
in Katowice and the Bielsko-
Biała Museum, participated 
in a meeting with representa-
tives of the Katowice Special 
Economic Zone, saw a pro-
duction line of thermal insula-
tion materials in Saint-Gobain 
Construction Products Pol-
ska. At the gala dinner, they 
listened to a piano concert 
performed by prof. Tadeusz 
Trzaskalik of the Operations 
Research Department, Faculty 
of Informatics and Communi-
cation, who prepared a spe-
cial repertoire to celebrate the 
Year of Stanisław Moniuszko 
(a renowned 19th-century Pol-
ish composer).

Ponadto podczas semina-
rium wystąpili przedstawicie-
le firm informatycznych, któ-
rzy zaprezentowali najnow-
sze rozwiązania technologii 
informacyjnych:

  Maciej Strugała z Futu-
re Processing przedstawił 
referat na temat „Smart 
metering as a foundation 
of a genuine Smart City”,

  Jarosław Jackowiak z IBM 
Polska wygłosił prezentację 
pod tytułem „Welcome to 
Cognitive Era – how augmen-
ted intelligence improve our 
business and life”.

Po zakończeniu zajęć dydak-
tycznych wykładowcy zagra-
niczni zwiedzili Muzeum 
Śląskie w Katowicach. 
Uczestniczyli w spotkaniu 
z przedstawicielami Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, obejrzeli linię pro-
dukcyjną w przedsiębiorstwie 
produkcji termoizolacji Saint 
Gobain w Gliwicach i zwie-
dzili Muzeum w Bielsku-
-Białej. W trakcie uroczystej 
kolacji wysłuchali koncertu 
fortepianowego prof. Tade-
usza Trzaskalika z Katedry 
Badań Operacyjnych Wydziału 

Vit Chlebovský, Brno Uni-
versity of Technology, 
Czech Republic

  “e-Resilience, a global 
approach for ICT facing crisis” 
Bernard Dardinne, HELMO 
University College, Belgium

  “Future Aging: Legal and 
ethical challenges in the 
use of assistive technolo-
gies and robotics” 
Andrea Ruppert, Frankfurt 
University of Applied Sci-
ences, Germany

  “Permission based mobile 
marketing among young 
consumers in the Egyptian 
market” 
Doaa Ayoub, The British 
University of Egypt, Egypt.

Informatyki i Komunikacji. Pro-
fesor Trzaskalik przygotował 
program specjalny z okazji 
Roku Stanisława Moniuszki.
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W dniach 20–24 maja br. 
w murach Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Kato-
wicach odbyła się siódma 
już edycja międzynaro-
dowego tygodnia szkole-
niowego Erasmus Staff 
Training Week „Soft Skills 
in the International Set-
ting”, organizowanego 
przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej.

W wydarzeniu uczestniczyło 
25 przedstawicieli 21 uczel-
ni zagranicznych z Alba-
nii, Azerbejdżanu, Chorwa-
cji, Czarnogóry, Czech, Egiptu, 
Gruzji, Hiszpanii, Hongkon-
gu, Libanu, Niemiec, Portuga-
lii, Rosji, Rumunii, Słowenii, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz 
Włoch, reprezentujących różne 
jednostki administracyjne, 
w tym głównie biura 
międzynarodowe, biura 
projektów, biura karier 
i dziekanaty. Dziesięciu 
uczestników z krajów 
pozaeuropejskich otrzymało 
stypendia w ramach 

Edyta Gałecka

realizowanego przez uniwersytet projektu Pro-
gramu Erasmus+ KA107.

W tegorocznym programie wydarzenia znala-
zły się szkolenia z zakresu kreatywnego myśle-
nia, komunikacji oraz współpracy międzynaro-
dowej w kontekście różnic kulturowych, wizyty 
w wybranych jednostkach naszej uczelni, krót-
ki kurs języka polskiego, zwiedzanie kampusu uni-
wersytetu oraz program socjalny.

Międzynarodowe tygodnie szkoleniowe są 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, 
wiedzy oraz dobrych praktyk w międzynarodo-
wym środowisku. Erasmus Staff Training Week, 
z powodzeniem organizowany od kilku lat na 
naszej uczelni, z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością i przyciąga uczestników 
z renomowanych uczelni zagranicznych. Wyda-
rzenie jest współfinansowane ze środków Pro-
gramu Erasmus+.

Soft Skills in the International Setting
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On 20–24 May 2019, the 
University of Econom-
ics in Katowice hosted 
the seventh edition of 
an international train-
ing event organized by 
the International Rela-
tions Office – Erasmus 
Staff Training Week “Soft 
Skills in the International 
Setting”.

The event attracted 25 participants from 21 
international institutions of higher education 
based in Albania, Azerbaijan, Croatia, Montene-
gro, the Czech Republic, Egypt, Georgia, Spain, 
Hong Kong, Lebanon, Germany, Portugal, Rus-
sia, Romania, Slovenia, Ukraine, Great Britain 
and Italy. The guests are employees of vari-
ous administrative units, mainly international 
relations offices, project offices, career centers 
and dean’s offices. Ten participants from out-
side Europe were awarded scholarships under 
the Erasmus+ KA107 program operating at our 
university.

This year’s program comprised training ses-
sions on creative thinking, communication and 

international collaboration in culturally diverse 
contexts, visits to selected units of our univer-
sity, a Polish crash course, a campus tour and 
a social program.

International training weeks are a perfect 
opportunity to share experiences, knowledge 
and good practices in an international setting. 
The Erasmus Staff Training Week has been suc-
cessfully organized at our university for many 
years now, gaining in popularity and attract-
ing an increasing number of participants from 
renowned institutions of higher education. The 
event is co-funded by the Erasmus+ program.
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Barbara Bryl 
Ewa Sznek Erasmus Staff Week
Uczestnicy Erasmus Staff Week w Bremie (Librarian Stream) / Participants of the Erasmus Staff Week in Brema, fot./photo: University of Bremen

in Bremen

On 6–10 May 2019, the fifth edi-
tion of the Bremen Erasmus Staff 

Week took place. It was devoted 
to the experiences and challenges 

related to gender equality in the aca-
demic community, focusing on the 

role and position of women in STEM 
(Science, Technology, Engineering, 

Mathematics).

W dniach 6–10 maja 2019 roku 
odbył się po raz piąty Bremen Era-

smus Staff Week. Tegoroczna edycja 
poświęcona była doświadczeniom 
i wyzwaniom związanym z równo-

ścią płci w środowisku akademickim, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli 
i pozycji kobiet w dziedzinach STEM 

(Science, Technology, Engineering, 
Mathematics).

w Bremie
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Organizatorami wydarze-
nia, w którym uczestniczy-
ły Ewa Sznek – pracownik 
Biblioteki Głównej i Barba-
ra Bryl z Bibliotek Wydzia-
łowych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, 
były cztery uczelnie: Uniwer-
sytet w Bremie, Uniwersytet 
Nauk Stosowanych w Bre-
merhaven, Szkoła Wyższa 
w Bremie i Jacobs University 
w Bremie. W zjeździe wzięło 
udział około 45 uczestników, 
w tym 12 osób stanowiła 
grupa bibliotekarzy z Bułga-
rii, Finlandii, Hiszpanii, Irlan-
dii, Polski, Rumunii i Ukra-
iny. Motywem przewodnim 
tygodnia bibliotecznego było 
hasło: „Przyszłość bibliotek 
akademickich”.

Każdego dnia zajęcia odbywa-
ły się w siedzibie innej uczel-
ni, co pozwoliło poznać różne 
typy bibliotek uniwersytec-
kich w Bremie i Bremerhaven. 
Organizatorzy połączyli per-
fekcyjną realizację programu 
z przyjemną atmosferą, pro-
ponując uczestnikom rozma-
ite formy aktywności, wykłady, 
prezentacje i warsztaty. Kie-
rownik działu usług bibliotecz-
nych Uniwersytetu w Bremie 

Claudia Bodem wygłosiła 
wykład na temat autorskiego 
projektu biblioteki – E-LIB Bre-
men – zintegrowanego serwi-
su wyszukiwania danych. Pre-
zentacja Rachel Ellis dotyczyła 
reguł funkcjonowania „otwar-
tych zasobów edukacyjnych”, 
a Elsa Kramer przedstawi-
ła inicjatywę przekształcenia 
biblioteki, według Oldenbur-
gowskiej koncepcji „trzeciego 
miejsca”, w przestrzeń przyja-
zną wszystkim użytkownikom. 
Zgodnie z zasadami myślenia 

The event, among whose par-
ticipants there were Ewa 
Sznek – an employee of the 
Main Library and Barbara Bryl 
from the UE Katowice Faculty 
Libraries, was jointly organized 
by four universities: Univer-
sity of Bremen, University of 
Applied Sciences Bremerhav-
en, City University of Applied 
Sciences-Hochschule Bremen 
and Jacobs University Bremen. 
The event attracted 45 partici-
pants, including 12 librarians 
from Bulgaria, Finland, Spain, 

Ireland, Poland, Romania and 
Ukraine. The theme for the 
library week was “The future 
of academic libraries”.

Each day, the participants 
met in a different university, 
which enabled them to get to 
know various types of librar-
ies in Bremen and Bremen-
haven. The Staff Week was 
well organized, and at the 
same time, offered a congen-
ial atmosphere. There were 
all kinds of activities, lectures, 
presentations and workshops. 
The head of the User Services 
at the University of Bremen 
library, Claudia Bodem, 
acquainted the listeners with 
the university’s original project 
– E-LIB Bremen – an integrat-
ed search-engine based cata-
logue. Rachel Ellis talked about 
open educational resourc-
es and how they work. Elsa 
Kramer presented the initia-
tive of transforming a library 
into a space welcoming to all 
users, which complies with 
the Oldenburg’s concept of 
a “third place”. Following the 
design thinking principles, the 
employees of the City Univer-
sity of Applied Sciences-Hoch-
schule Bremen made a model 
of the new space (using card-
board, paper, Lego pieces, etc.) 
that would serve its future 
denizens as a place to hang 
out, learn and relax. The pro-
ject was highly appreciated 
by the university authorities 
and is being implemented 
now. The participants of the 
„New Directions in Collection 
Management” workshop, con-
ducted by Benjamin Ahlborn, 
took part in a simulation exer-
cise whose aim was to make 

 Biblioteka Jacobs University w Bremie / Jacobs 

University Bremen Library, fot./photo: E. Sznek

 Biblioteka / Library, fot./photo: B. Bryl

 Biblioteka Uniwersytetu Nauk Stosowanych 

w Bre merhaven / University of Applied Sciences 

Bremerhaven Library, fot./photo: N. Ivanova-Bell
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projektowego (desing thinking) 
pracownicy biblioteki Szko-
ły Wyższej w Bremie wykonali 
własnoręcznie (z kartonu, kar-
tek, klocków lego itp.) model 
nowego pomieszczenia, które 
służyłoby w przyszłości czytel-
nikom do przyjemnego spę-
dzania wolnego czasu, nauki 
czy relaksu. Projekt spotkał 
się z dużym zainteresowa-
niem ze strony władz uczelni 
i obecnie jest na etapie reali-
zacji. W ramach zajęć warszta-
towych „Nowe kierunki zarzą-
dzania zbiorami” Benjamin 
Ahlborn zaproponował prze-
prowadzenie symulacji najko-
rzystniejszego zakupu źródeł 
elektronicznych, z uwzględ-
nieniem wielu kryteriów doty-
czących możliwości finan-
sowych i profilu biblioteki 
oraz oczekiwań społeczności 
akademickiej. Heike Kamp 
i Katrin Kabitzke, prezentując 
nowatorskie metody obsługi 
użytkowników, na bazie plat-
formy BreakOut Edu popro-
wadziły warsztaty polegają-
ce na wykorzystaniu infor-
macji dotyczących biblioteki 
przy rozwiązywaniu zagadek 
logicznych. Każdy z uczestni-
ków miał zapewnione indy-
widualne spotkanie z biblio-
tekarzem zatrudnionym 
na podobnym stanowisku 
w bremeńskim uniwersyte-
cie. Agnes Knütter i dr Martin 
Mehlberg opowiedzieli o swo-
ich codziennych zadaniach 
związanych z obsługą czytel-
ników i szkoleniem studen-
tów w zakresie jak najbardziej 
efektywnego wyszukiwania 

the best possible purchase of 
electronic resources, taking 
into consideration a number 
of criteria, such as the type of 
a library, the amount of avail-
able funds and the expec-
tations of academics. Heike 
Kamp and Katrin Kabitzke 
presented innovative custom-
er services for library patrons 
and used the BreakOut Edu 
platform to run an interactive 
workshop where the informa-
tion about the library served 
as clues to some logic puz-
zles to be solved. The partici-
pants had also an opportuni-
ty to meet their counterparts 
working at the University of 
Bremen. Agnes Knütter and dr 
Martin Mehlberg talked about 
their everyday duties related 

informacji w wielu dostęp-
nych źródłach naukowych oraz 
przedstawili narzędzia służące 
do zarządzania bibliogra-
fią (Zotero, Citavi, RefWorks). 
Miłym gestem ze strony orga-
nizatorów było przygoto-
wanie wystawy bezcennych 
starodruków.

Podczas sesji posterowej 
zaprezentowano strategię Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, misję Biblioteki 
Głównej i bibliotek wydziało-
wych oraz Katowice jako kre-
atywny ośrodek kultury i mia-
sto otwarte na innowacje, 
ale jednocześnie świadome 

to assisting library users and 
training students to effectively 
search the library resources, as 
well as presented a number of 
reference management tools 
(Zotero, Citavi, RefWorks). The 
exhibition of rare books was 
the icing on the cake.

The poster session offered an 
opportunity to present the 
strategy of the University of 
Economics in Katowice, the 
mission of the Main Library 
and the Faculty Libraries, and 
Katowice – a creative cultur-
al center and a city open to 
innovation yet upholding its 
regional identity and deeply 
rooted in Silesian tradition.
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swej regionalnej tożsamości 
i mocno osadzone w śląskiej 
tradycji.

Istotą wyjazdów szkolenio-
wych w ramach programu Era-
smus+ jest nie tylko wymiana 
doświadczeń i dobrych prak-
tyk, ale też międzynarodowa 
i międzykulturowa integra-
cja. W tym celu przygotowano 
spotkanie wszystkich zapro-
szonych gości z organizatora-
mi pod hasłem „Europe Day 
Celebration”. Ciekawą atrakcją 
był też udział w grze towarzy-
skiej Scavenger Hunt, w cza-
sie której uczestnicy, wędru-
jąc uliczkami średniowiecznej 
dzielnicy Schnoor, wykonywa-
li zadania związane z historią 
zabytków miasta. Z kolei wizy-
ta w muzeum klimatycznym 
w Bremerhaven była okazją 
do doświadczenia symulacyj-
nej podróży wzdłuż południka 
ósmego przez pięć kontynen-
tów i wszystkie strefy klima-
tyczne – od tropikalnego upału 
do arktycznego mrozu.

Wyjazd stanowił doskona-
łą sposobność poznania róż-
nych typów i cech niemiec-
kich instytucji szkolnictwa 

The idea behind Staff train-
ing visits within the Erasmus+ 
framework is not only to share 
experiences and good prac-
tices, but cross-national and 
cross-cultural integration as 
well. The “Europe Day Celebra-
tion”, which brought together 
all the guests, served that pur-
pose. Another attraction was 
the Scavenger Hunt game, 
whose participants performed 
some tasks related to the city 
monuments while walking 
along the streets of a medieval 
center of Bremen, Schnoor.

Visitors to the Bremerhaven 
Climate House could embark 
on a journey along the eighth 
longitude, across five conti-
nents and all climate zones – 
from the tropical heat to the 
Arctic cold.

wyższego – stworzył możli-
wość innego spojrzenia na rolę 
biblioteki i jej miejsce w struk-
turze uczelnianej. Uświadomił, 
że bibliotekarze z UE w Kato-
wicach stanowią część mię-
dzynarodowej społeczności, 
rozwiązują podobne proble-
my zawodowe, angażują się 
w tożsame zadania i mają 
wspólną wizję rozwoju biblio-
tek akademickich.

  Starodruki / Old prints, fot./photo: E. Sznek

 Rynek w Bremie / Bremen Market Square, 

fot./photo: E. Sznek

 Pomnik Muzykanci z Bremy / The Bremen Town 

Musicians statue, fot./photo: B. Bryl

The staff training week ena-
bled the participants to find 
out about various types of 
German tertiary education 
institutions and look at the 
role of a library in the univer-
sity structure. It also helped 
the librarians of the UE Kato-
wice realize that they are part 
of an international communi-
ty, whose members face simi-
lar problems, engage in similar 
undertakings and share a sim-
ilar vision of the future aca-
demic library.
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Z początkiem 2019 roku zainaugurowano 
wspólną inicjatywę Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska 
akademickiego – Debaty NKN FORUM. 
Nawiązują one do konferencji progra-
mowych Narodowego Kongresu Nauki, 
gdzie eksperci prezentują możliwe roz-
wiązania kwestii związanych z nauką 
i szkolnictwem wyższym. Podstawą 
do dyskusji są dodatkowo doświadczenia 
polskich uczelni we wdrażaniu nowych 
rozwiązań zgodnie z Ustawą 2.0 oraz 
reformą nauki i szkolnictwa wyższego.

Pierwsza debata NKN FORUM odbyła się 18 
lutego w Łodzi, dotyczyła uczelnianych statu-
tów, aktualizowanych w związku z wejściem 
w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym 
i nauce. Cykl spotkań zainaugurował oficjalnie 
minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jaro-
sław Gowin. Drugą debatę pt. „Szkoły dok-
torskie” zorganizowano 20 marca w Toruniu. 
Podczas tego wydarzenia sesję pt. „Struktura 
i organizacja szkół doktorskich” moderował, na 
zaproszenie organizatorów, rektor prof. Robert 
Tomanek.

20 maja w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni odbyła się kolejna debata z cyklu NKN 
FORUM, poświęcona kształceniu na poziomie 
wyższym, z udziałem naszego rektora. Dysku-
sja koncentrowała się przede wszystkim wokół 
obszarów: wymagania i szanse, jakie przed pro-
cesem kształcenia w szkołach wyższych stawia-
ją przepisy nowej ustawy, prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, problematyka jakości kształ-
cenia w różnych typach uczelni w Polsce oraz 
sposoby jej oceniania. Zgodnie z planem odby-
ła się część seminaryjna oraz trzy sesje: „Jakość 
kształcenia w polskim systemie szkolnictwa 
wyższego – rozwiązania prawne i organizacyj-
ne”, „Kształcenie interdyscyplinarne, dualne, 
joint programmes, e-learning szansą dla rozwo-
ju uczelni – teoria czy praktyka” i sesja z wnio-
skami podsumowująca seminaria.

Z początkiem lipca w Katowicach zorganizo-
wano już czwartą debatę NKN FORUM, tym 
razem pt. „Ścieżki kariery – rozwój kadr szkol-
nictwa wyższego i nauki”. Rektor Tomanek 
wystąpił jako prelegent w panelu „Oceny okre-
sowe – narzędzie polityki kadrowej”. Deba-
ta poświęcona była przede wszystkim kadrze 
akademickiej, jakości naukowej i dydaktycznej 

Agnieszka Put

Debaty środowiska 
akademickiego NKN FORUM

NKN FORUM Debates 
of the academic 
community

oraz organizacji aktywności. 
Poruszone zostały zagadnienia 
polityki kadrowej, systemów 
oceny okresowej oraz strate-
gii dotyczącej ścieżek karie-
ry akademickiej w kontekście 
Konstytucji dla Nauki. Uczest-
nicy NKN FORUM podjęli rów-
nież tematykę związaną z logo 
HR in Research, którego celem 
jest wprowadzenie do zarzą-
dzania kadrami akademickimi 
wysokich standardów w zakre-
sie zatrudniania i kształtowa-
nia warunków pracy.

Odbyło się również szkolenie 
pt. „Europejskie uniwersyte-
ty – budowanie przewagi kon-
kurencyjnej” oraz cztery sesje 
pytań i odpowiedzi z udziałem 
przedstawicieli Narodowego 
Centrum Nauki, Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej, Narodo-
wej Agencji Wymiany Akade-
mickiej oraz Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju.

In early 2019, the Ministry of Science and 
Higher Education and the academic com-
munity launched a joint initiative – NKN 
FORUM Debates. They are related to pro-
gram conferences of the National Congress of 
Science, where experts present potential solu-
tions in the area of science and higher educa-
tion. The starting point for further discussion 
also involves the experiences of Polish univer-
sities in implementing new solutions compli-
ant with the Law 2.0 and the reform of sci-
ence and higher education.
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–,  Debata NKN FORUM w Toruniu / NKN FORUM Debate in Torun, 

fot./photo: S. Kałużny

 Debata NKN FORUM w Katowicach / NKN FORUM Debate in Katowice, 

fot./photo: S. Kałużny

The first NKN FORUM debate 
took place in Łódź on February 
18, and it concerned the uni-
versity statutes, amended in 
compliance with the new Law 
on higher education and sci-
ence coming into force. The 
series of meetings was offi-
cially inaugurated by the min-
ister of science and higher 
education dr Jarosław Gowin. 
The second debate on “Doc-
toral schools” was organized 
in Toruń on March 20. Rector 
prof. Robert Tomanek, upon 
the organizers’ request, mod-
erated a session entitled “The 
structure and organization of 
doctoral schools”.

On May 20, another NKN 
FORUM debate on higher edu-
cation, with the participa-
tion of our rector, took place 
at the Polish Naval Acade-
my in Gdynia. The discussion 
focused primarily on the fol-
lowing areas: requirements 
and opportunities that the 
provisions of the new law 
create for the teaching pro-
cess at universities, the law 
on higher education and sci-
ence, the quality of teach-
ing in various types of HEIs in 
Poland and the methods for 
assessing it. The event includ-
ed seminars and three ses-
sions – “Quality of teaching 

in the Polish higher education 
system – legal and organiza-
tional solutions”, “Interdisci-
plinary and dual education, 
joint programs, e-learning as 
opportunities for the develop-
ment of universities – theory 
or practice”, and a concluding 
session.

In early July, the fourth NKN 
FORUM debate, entitled 
“Career paths – staff develop-
ment in higher education and 
science”, was organized in 
Katowice. Rector R. Tomanek 
was a speaker in the panel 
on “Performance appraisal – 
a personnel policy tool”. The 

debate concerned academic 
staff, quality of teaching and 
research, and organization of 
activity. The NKN FORUM par-
ticipants discussed person-
nel policy issues, systems of 
performance appraisal, and 
strategies regarding academic 
career paths in the context of 
the Constitution for Science. 
They also talked about the 
Logo HR in Research, which 
aims to set high standards in 
research staff management in 
the field of employment and 
working conditions.

The program of the debate 
included a workshop on 

“European universities – 
building competitive advan-
tage” and four Q&A sessions 
with the participation of the 
National Science Centre, the 
Foundation for Polish Sci-
ence, the National Agency for 

Academic Exchange and the 
National Centre for Research 
and Development.

Więcej informacji: / More information:
https://nkn.gov.pl/
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Zmiany organizacyjne i struk-
turalne, które w ostatnich 
latach objęły uczelnie wyższe, 
miały również wpływ na śro-
dowisko sportu akademickie-
go. Sport i rywalizacja w śro-
dowisku studenckim stanowią 
źródło satysfakcji, integracji, 
współdziałania i współpracy 
zarówno pod kątem współza-
wodnictwa sportowego, jak 
i organizacji imprez sporto-
wych. Powstanie Akademic-
kiego Związku Sportowego 
w 1909 roku było wyrazem 
dążenia do upowszechnie-
nia nowego modelu studen-
ta – sprawnego nie tylko inte-
lektualnie, ale i fizycznie. 
Pierwsze kluby uczelniane 
AZS działające przy śląskich 
uczelniach zaczęły powsta-
wać w 1948 roku. W połowie 
lat 60. w regionie działało pięć 
klubów uczelnianych AZS zrze-
szających łącznie 1700 człon-
ków trenujących w 55 sek-
cjach sportowych. Obecnie AZS 
Katowice jest największą orga-
nizacją sportu akademickiego 
w regionie. W 17 klubach dzia-
ła prawie 4500 członków.

Eugeniusz Bronder, Joanna Dudek-Biskup

Czwarty raz z rzędu 
na szczycie

Najwyższy rangą system rywa-
lizacji w sporcie akademic-
kim stanowią Akademickie 
Mistrzostwa Polski. Odzwier-
ciedleniem olbrzymiego nakła-
du pracy zawodników, trene-
rów i działaczy naszej uczelni 
jest sukces zapoczątkowany 
w 2016 roku zajęciem po raz 
pierwszy w historii pierwszego 
miejsca w grupie uczelni spo-
łeczno-przyrodniczych (USP). 
Od tego czasu pod opieką kie-
rownika Centrum Wychowania 
Fizycznego i Sportu Eugeniu-
sza Brondera – trenera wielu 
dyscyplin sportowych – AZS 

Organizational and structural 
changes that higher education 
institutions have undergone in 
recent years have also affect-
ed academic sport. Sport and 
competition in the academic 
environment are a source of 
satisfaction, integration, and 
cooperation both in terms of 
sport rivalry and the organi-
zation of sporting events. The 
establishment of the Academ-
ic Sports Association (AZS) in 
1909 reflected the desire to 
promote a new model of stu-
dent – not only intellectually 
but also physically fit. The first 

Fourth time running 
at the top

AZS Clubs at Silesian univer-
sities were started in 1948. In 
the mid-1960s, five AZS clubs 
operated in the region, asso-
ciating a total of 1,700 mem-
bers, training in 55 sports sec-
tions. Currently, AZS Katowice 
is the largest organization spe-
cializing in academic sport in 
the region. There are almost 
4,500 members in 17 clubs.

Poland’s Academic Champi-
onships are the highest-rank-
ing system of competition 
in academic sport. The enor-
mous workload of the ath-
letes, coaches and AZS mem-
bers of our university has 
turned into success initiated 
in 2016, when for the first 
time in history we won the 
first place in the category of 
universities of social and life 
sciences (USP). Since then, 
under the supervision of the 
head of the Center for Physi-
cal Education and Sport, Euge-
niusz Bronder – a coach spe-
cializing in many sports disci-
plines – AZS UE Katowice has 
ranked the highest. The fourth 
year running, we have beat-
en major Polish universities, 
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UE Katowice corocznie uzysku-
je tę najwyższą lokatę. Czwar-
ty rok z rzędu pokonujemy 
liczące się uczelnie na arenie 
ogólnopolskiej, takie jak Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytet Łódz-
ki, Uniwersytet Szczeciński, 
Uniwersytet Wrocławski, Uni-
wersytet Warmińsko-Mazur-
ski, Akademia Leona Koźmiń-
skiego, i wszystkie liczące się 
uczelnie o profilu ekonomicz-
nym oraz informatycznym. 
Na szczególną uwagę zasłu-
guje także fakt, iż w klasyfi-
kacji generalnej na około 200 
startujących uczelni co roku 
jesteśmy lepsi (2016 rok – 18. 
miejsce, 2019 rok – 15. miej-
sce). Młodzież akademicką do 
sukcesu prowadzili trenerzy: 
Eugeniusz Bronder, Joanna 
Dudek-Biskup, Renata Szym-
czyk i Karolina Szlachta.

W sezonie sportowym 
2017/2018 lekkoatleta 

P. Kozłowski w biegach na 
dystansach 100 i 200 metrów 
zajął pierwsze miejsce w USP 
i drugie w klasyfikacji gene-
ralnej. W aktualnym sezo-
nie startował na dystansie 
200 metrów i zdobył srebr-
ny medal. Brązowy medal 
w pchnięciu kulą wywalczyła 
E. Potoryka, również zawod-
niczka naszej sekcji lekkoatle-
tycznej. Także w tym sezo-
nie najwyższe miejsce w USP 
wywalczyli zarówno zawod-
nicy, jak i zawodniczki sek-
cji snowboardowej. Druży-
na kobiet w składzie: N. Pyta, 
J. Sobeczek, P. Regulska 
i Z. Twardowska była równo-
cześnie ósma w Polsce w kla-
syfikacji generalnej. Drużyna 
mężczyzn w składzie: P. Paliga, 
J. Bizoń, M. Morys i K. Myga 
w USP była w tym roku najlep-
sza, a w klasyfikacji generalnej 
zajęła wysokie, szóste miejsce. 
Także wysoko, bo na trzecim 
miejscu, w USP uplasowały 

such as the Nicolaus Coper-
nicus University in Toruń, the 
University of Lodz, the Univer-
sity of Szczecin, the Univer-
sity of Wrocław, the Universi-
ty of Warmia and Mazury, the 
Kozminski University, and all 
major higher education insti-
tutions specializing in econom-
ics and IT. We can be particu-
larly proud that every year we 
are moving up in the total of 
about 200 universities (2016 – 
18th place, 2019 – 15th place). 
Academic athletes were led to 
success by coaches: Eugeniusz 
Bronder, Joanna Dudek-Biskup, 
Renata Szymczyk and Karolina 
Szlachta.

In the 2017/2018 season, 
P. Kozłowski came first in 100 
and 200 meters in USP and 
second in the general classifi-
cation. In the current season 
he competed at a distance of 
200 meters and won the sil-
ver medal. E. Potoryka, also 

a member of our athletics sec-
tion, won the bronze medal 
in shot put. Another success-
ful section this season is the 
snowboard section, whose 
both men and women snow-
boarders won the USP com-
petition. The women’s team 
composed of N. Pyta, J. Sobec-
zek, P. Regulska and Z. Twar-
dowska ranked 8th in the gen-
eral classification. The men’s 
team composed of P. Paliga, 
J. Bizoń, M. Morys and K. Myga 
was the best in USP this year, 
while in the general classifi-
cation they also ranked high 
on the 6th place. The eques-
trian section scored another 
high result in USP when they 
came third. The riding team 
was composed of R. Słomiany, 
W. Gruchel, A. Ciaciura (winner 
in jumping), P. Konieczny and 
M. Szczyp.

More valuable points in the 
general classification were 
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się zawodniczki sekcji jeź-
dzieckiej: R. Słomiany, W. Gru-
chel, A. Ciaciura (była pierw-
sza w skokach), P. Konieczny 
i M. Szczypa.

Kolejne cenne punkty w kla-
syfikacji generalnej są zasługą 
zawodniczek sekcji piłki ręcz-
nej – drugie miejsce w USP, 
oraz siatkarzy KU AZS UE, któ-
rzy uplasowali się na pierw-
szym miejscu w USP i po raz 
pierwszy w historii wywalczyli 
czwarte miejsce w klasyfika-
cji generalnej. Drużynę piłka-
rek ręcznych reprezentowały: 
N. Matter, K. Krasoń, K. Grych-
toń, E. Morczyńska, M. Reichel 
i A. Ryś. Drużyna siatkarzy AZS 
UE Katowice grała w składzie: 
B. Soroka, B. Skolimowski, 
K. Sołtysik, R. Stańczyk, M. Sto-
jek, T. Strugała, M. Szczecho-
wicz, A. Szymczak, K. Tarnow-
ski, Ł. Wysocki, M. Bogacz, 
R. Chrząszcz, J. Kaproń 
i R. Pawlak. Dwaj zawodni-
cy: K. Tarnowski i A. Szym-
czak kolejny złoty medal zdo-
byli w rywalizacji drużynowej 
w siatkówce plażowej. Rywa-
lizacja drużynowa zakończyła 
się zajęciem pierwszego miej-
sca w USP.

Trener Bronder poprowadził 
do medalowych miejsc rów-
nież szermierzy i tenisistów 
ziemnych UE Katowice. Pierw-
si z nich zajęli drugie miejsce 
w klasyfikacji USP i 11. w kla-
syfikacji generalnej. Wyróż-
niającymi się zawodnikami 
byli: P. Mrochem, M. Gajówka 
i T. Pytel. Drugie miejsce w USP 
i 12. w klasyfikacji general-
nej w tenisie ziemnym wywal-
czyły: E. Parkita, P. Maślanka 
i M. Zygmunt. Medalowe dru-
gie miejsce w typach i ósme 
w klasyfikacji generalnej zaję-
li także tenisiści: K. Kostrze-
wa, P. Wicha i M. Mol. Sekcja 
szachów naszego klubu uczel-
nianego, zajmując pierwsze 
miejsce zarówno w USP, jak 
i w klasyfikacji generalnej, jest 
silnym punktem klubu. Do 
drużyny złotych medalistów 
należą: P. Piesik, E. Wiewióra, 
P. Talik i P. Rydzewski.

Niezmiennie od kilku sezonów 
zawodnicy naszej sekcji pły-
wackiej pod opieką J. Dudek-
-Biskup mają swój udział 
w generalnym zwycięstwie 
KU AZS Katowice. W tym roku 
pływacy zajęli drugie miej-
sce w klasyfikacji USP. Nieza-
wodny K. Tokarski kilkakrot-
nie stawał na podium w kon-
kurencjach indywidualnych, 
a także w rywalizacji szta-
fetowej 4 x 50 metrów sty-
lem zmiennym wraz z J. Woj-
towiczem, W. Kochańskim 
i M. Huzarewiczem.

Z rywalami z całej Polski zmie-
rzyli się w tym roku zawodni-
cy sekcji badmintona w grach 
pojedynczych i deblowych. 
W tych ostatnich zawodnicz-
ki J. Piętka i M. Zygmunt ukoń-
czyły zawody na wysokim, dru-
gim miejscu. Opiekunką sekcji 
jest R. Szymczyk. Z kolei dru-
żyna koszykarska kobiet swoje 
sukcesy osiąga pod okiem 
trenerki Karoliny Szlachty. 
W sezonie 2017/2018 nasze 
koszykarki zajęły pierwsze 
miejsce w USP.

Klub Uczelniany AZS Katowi-
ce to nie tylko zawodnicy i tre-
nerzy, ale również działacze. 
Dzięki ich pracy organizacyj-
nej i zaangażowaniu studen-
ci zawodnicy mogą startować 
w wybranych przez siebie dys-
cyplinach, reprezentując uczel-
nię. Organizacja imprez spor-
towych to olbrzymi wysiłek 
i wkład pracy. Na wyróżnie-
nie w tym zakresie zasługu-
ją prezes K. Suchecki, a także 
P. Piesik, P. Broncel i M. Baran, 
którzy swoją pracą budują 
wizerunek uczelni na arenie 
ogólnopolskiej.

won by the women’s hand-
ball players – 2nd place in USP, 
and men’s volleyball players, 
who came first in USP and – 
for the first time in history – 
won the 4th place in the gener-
al classification. The women’s 
handball team was represent-
ed by: N. Matter, K. Krasoń, 
K. Grychtoń, E. Morczyńska, 
M. Reichel and A. Ryś. The 
men’s volleyball team consist-
ed of: B. Soroka, B. Skolimows-
ki, K. Sołtysik, R. Stańczyk, 
M. Stojek, T. Strugała, M. Szc-
zechowicz, A. Szymczak, K. Tar-
nowski, Ł. Wysocki, M Bogacz, 
R. Chrząszcz, J. Kaproń, and 
R. Pawlak. Two players, K. Tar-
nowski and A. Szymczak, won 
yet another gold medal in 
beach volleyball in team com-
petition. Team competition 
ended in great success with 
our athletes winning the 1st 
place in USP.

Coach Bronder also led the 
UE Katowice fencers and ten-
nis players to the podium. The 
former came second in the 
USP classification and had the 
11th place in the general clas-
sification. The most valuable 
players were: P. Mrochem, 
M. Gajówka and T. Pytel. The 
winners of the 2nd place in USP 
and the 12th place in the gen-
eral classification in tennis 
were: E. Parkita, P. Maślanka 
and M. Zygmunt. The ten-
nis players, K. Kostrzewa, 
P. Wicha and M. Mol, came 
2nd and 8th in the general clas-
sification. The chess section 
of our AZS club, winning both 
the 1st place in USP and in 
the general classification, is 
a great asset of the club. The 
gold medalist team includes: 
P. Piesik, E. Wiewióra, P. Talik 
and P. Rydzewski.

The members of our swim-
ming section, coached by 
J. Dudek-Biskup, have per-
formed strongly over the 
recent years and have their 
share in the general victo-
ry of KU AZS Katowice. This 
year, swimmers won the 2nd 
place in the USP classification. 

K. Tokarski won the podi-
um several times in individ-
ual events and in the 4 x 50 
m medley relay with J. Woj-
towicz, W. Kochański and 
M. Huzarewicz.

This year, badminton play-
ers in singles and doubles 
played against competitors 
from all over Poland. J. Piętka 
and M. Zygmunt finished the 
doubles competition on the 
high 2nd place. The section 
coach is R. Szymczyk. Another 
successful coach is Karolina 
Szlachta, who trains the wom-
en’s basketball team. In the 
2017/2018 season, our wom-
en’s basketball players won 
the 1st place in USP.

AZS Katowice Club is not 
only athletes and trainers, 
but also event organizers. 
Their work and commitment 
makes it possible for stu-
dent athletes to take part in 
the disciplines of their choice 
and represent the universi-
ty. The organization of sport-
ing events requires effort 
and dedication. Recognition 
should go to K. Suchecki, pres-
ident, P. Piesik, P. Broncel and 
M. Baran, who build the posi-
tion of the university on the 
national sporting arena.
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Punktem startowym dla śmiał-
ków, którzy podjęli się eks-
tremalnego biegu z przeszko-
dami, była wioska Merzouga, 
leżąca pośród saharyjskich 
piasków Maroka. Pierwszy 
z trzech etapów po 22,5 km 
Franek ukończył na drugiej 
pozycji. Kolejnego dnia, po 18 
km przez wydmy, bieg ukoń-
czył już jako pierwszy z trzy-
minutową przewagą. Tę pozy-
cję utrzymał także na ostatnim 
– trzecim – etapie o długo-
ści niespełna 10 km w górach 
Atlas, który rozpoczął się 
o godzinie 6.40 czasu lokal-
nego. Franek zameldował się 
na mecie już godzinę i czte-
ry minuty później, zajmując 
pierwsze miejsce w klasyfikacji 
generalnej w formule Sahara 
50 z 29 punktami (z 30 możli-
wych do zdobycia) na koncie. 
„Dziękuję za ogromne wspar-
cie, wiadomości i komenta-
rze – jesteście super!” – napi-
sał Franek na swoich kontach 
w serwisach społecznościo-
wych, dzieląc się radością po 
wygranej.

Marek Kiczka

Nasz student wygrywa 
Runmageddon Sahara 50

Bieg w szczytnym celu
Franek swoje przebiegnięte kilometry 
w Runmageddon Global Sahara 50 od 
początku planował przełożyć na pomoc dla 
Hospicjum Cordis w Katowicach, do które-
go ma zostać dobudowany nowy oddział, co 
wiąże się także z zakupem sprzętu. Zorga-
nizował więc zbiórkę pieniędzy na ten cel. 
Zachęcał do wpłacania choć 10 groszy za 
każdy przebiegnięty kilometr. Ostatecznie, 
dzięki wyczynowi Franka, udało się wesprzeć 
hospicjum dodatkową kwotą 3179 zł.

Run for a noble cause
Franek had planned to turn the kilome-
ters he would run at Runmageddon Global 
Sahara 50 into helping the Cordis Hospice 
in Katowice and its new branch under con-
struction, which later means the need to 
purchase specialist equipment. So he organ-
ized a fundraiser and encouraged people to 
contribute even as little as 10 groszes for 
every kilometer he would run. In the end, 
thanks to his achievement, Franek raised 
PLN 3179 for the hospice.

Franciszek Olejnik, student V roku 
Finansów i rachunkowości na spe-

cjalności Quantitative Asset and Risk 
Management 14 marca br. wygrał 

klasyfikację generalną tegorocznej 
edycji Runmageddon Global Sahara 

50. To formuła trzyetapowa biegu 
z przeszkodami o łącznym dystansie 

50 km. Franek biegł przez największą 
pustynię świata w szczytnym celu.
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The starting point for the fear-
less runners who took part 
in an extreme obstacle race 
was the village of Merzouga, 
located in the Saharan desert, 
Morocco. Franek came second 
in the first of the three stag-
es, covering a distance of 22.5 
km. The next day, after 18 km 
through the dunes, he won the 
race and achieved a 3-minute 
advantage. He kept this posi-
tion in the last – third – stage 

of less than 10 km in the 
Atlas Mountains, which start-
ed at 6:40 local time. Franek 
reached the finish line 1 hour 
and 4 minutes later, coming 
first in the general classifica-
tion in the Sahara 50 formula, 
with 29 points (out of 30 pos-
sible). “Thank you for great 
support, updates and com-
ments – you are great!”, wrote 
Franek in his social media, 
sharing his joy of victory.

Our student wins 
Runmageddon 
Sahara 50

 Franek po przebiegnięciu I etapu Runmageddonu / Franek after the 

first Runmageddon stage, fot./photo: F. Olejnik

 Kolejne przeszkody do pokonania / More obstacles to overcome, 

fot./photo: Runmageddon

 Upragniona meta po trzecim, ostatnim dniu zmagań / The much 

awaited finish line on the last day, fot./photo: F. Olejnik

 Wyczerpujący bieg do mety / An exhausting run to the finish line, 

fot./photo: Runmageddon

 Franek świętujący zwycięstwo na podium / Franek celebrating his vis-

tory on the podium, fot./photo: Runmageddon

 Uśmiech zwycięzcy / The winner’s smile, fot./photo: Runmageddon

On March 14, 2019, Franciszek Olejnik, 
fifth-year student of Finance and Account-
ing majoring in Quantitative Asset and Risk 
Management, won the general classification 
of this year’s Runmageddon Global Sahara 
50. It is a 3-stage obstacle race with a total 
distance of 50 km. Franek ran through the 
world’s largest desert for a noble cause.
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Na początku wręczone zostały 
nagrody dla najlepszych nauczy-
cieli akademickich wyróżnionych 
w plebiscycie „Złote Pióro”. Ini-
cjatywa jest okazją, aby nagro-
dzić prowadzących, którzy wyróż-
niają się na tle innych. Studenci 
mogli głosować w pięciu katego-
riach. W tegorocznym plebiscycie 
wyróżnieni zostali:

  „Najlepszy Przyjaciel Studen-
ta” – dr Justyna Majewska,

  „Chodząca Encyklopedia” – 
prof. Eugeniusz Gatnar,

  „Niezawodny Praktyk” – prof. 
Grzegorz Głód,

  „Najzabawniejszy Prowadzą-
cy” – prof. Aleksander Witosz,

  „Najlepszy Dziekanat” – Dzie-
kanat Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń.

Kolejnym punktem na liście atrak-
cji był Puchar Wydziałów, czyli 
rywalizacja drużyn z poszczegól-
nych wydziałów: Ekonomii, Finan-
sów i Ubezpieczeń, Informatyki 
i Komunikacji oraz Zarządzania. 
Pierwsza część obejmowała rywa-
lizację kadry akademickiej, druga 
– studentów. W rywalizacji kadry 
akademickiej zwycięstwo odniósł 
Wydział Ekonomii. Wśród studen-
tów najlepszy był Wydział Finan-
sów i Ubezpieczeń.

Po oficjalnym zakończeniu Pucha-
ru Wydziałów oraz wręczeniu 
nagród nastąpiła przerwa, w któ-
rej społeczność akademicka 
mogła integrować się przy muzy-
ce, food truckach oraz innych 
atrakcjach. Ostatnim punktem 
wydarzenia było kino plenero-
we, w ramach którego wyświe-
tlone zostały dwa filmy z różnych 
gatunków – „Nice Guys – Równi 
goście” oraz „Incepcja”. Pierwszą 
tego typu uczelnianą integrację 
zakończyliśmy o godz. 1.30.

Wydarzenie zawdzięczamy Par-
lamentowi Studenckiemu, któ-
rego członkowie włożyli w pro-
jekt wiele serca i zaangażowania. 
Sami przyznają, że UE Kato Open 
Air był niesamowitym przeżyciem 
nie tylko dla uczestników!

Agnieszka Jałowiczor, Bogdan Matyja, Izabela Sowińska

UE Kato Open Air 2019
20 maja w kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego 
odbyło się pierwszego tego typu wydarzenie w ple-
nerze integrujące społeczność akademicką – UE 
Kato Open Air 2019. Imprezę rozpoczął prorek-
tor ds. edukacji i internacjonalizacji prof. Sławo-
mir Smyczek, który przywitał gości, podkreślił, jak 
ważna jest integracja całej społeczności akademic-
kiej, a następnie życzył wszystkim dobrej zabawy.

First, awards were given in the 
“Golden Pen” contest for the 
best academic teachers. This 
is always an opportunity to 
reward outstanding teachers. 
Students voted in five catego-
ries. In this year’s contest the 
Golden Pens went to:

  Student’s Best Friend – 
dr Justyna Majewska,

  Walking Encyclopedia – 
prof. Eugeniusz Gatnar,

  Sterling Practitioner – prof. 
Grzegorz Głód,

  Sharp-Witted Lecturer – 
prof. Aleksander Witosz,

  Best Dean’s Office – Dean’s 
Office of the Faculty of 
Finance and Insurance.

The next attraction was the 
Faculties’ Cup, rivalry between 
the faculty teams: Economics, 
Finance and Insurance, Infor-
mation Technology and Com-
munication, and Management. 
One part involved competition 
between academic staff, the 
other – between students. The 
Faculty of Economics won the 
competition of the academ-
ic staff, while the Faculty of 

Finance and Insurance was the 
best among the students.

After the official end of the 
Faculties’ Cup and the award 
ceremony, there was a break 
and the academic communi-
ty integrated enjoying music, 
food trucks and other attrac-
tions. The event closed with 
the Outdoor Cinema, showing 
two films – “Nice Guys” and 
“Inception”.

The event was organized by 
the Student Parliament, whose 
members put a lot of effort 
and commitment into the 
project. They admit that UE 
Kato Open Air was an amaz-
ing experience not only for 
participants!

On May 20, the first outdoor event integrating the 
academic community – UE Kato Open Air 2019 – 

took place at the University campus! The event was 
started by vice-rector for education and interna-

tionalization prof. Sławomir Smyczek, who greeted 
the guests, emphasized how important it is to inte-

grate the entire academic community, and then 
wished everyone a good time.
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Bogdan Matyja, przewodniczący 
Parlamentu Studenckiego:
Ludzie mówili – udało się wam. Ja myślę, 
że nic się nie „udało”. Była to ciężka 
praca koordynatorów i wszystkich zaan-
gażowanych członków grupy projektowej 
z parlamentu. Na pewno nie obyłoby się 
bez pomocy ze strony uczelni, w szcze-
gólności takich osób jak panowie Mar-
cin Zięba czy Sebastian Kałużny. Jeśli 

tylko będzie taka 
wola, to pew-
nie za rok też 
się tego podej-
miemy. Organi-
zacji wspólnego 
wydarzenia dla 
kadry, pracowni-
ków i studentów.

Bogdan Matyja, President of the 
Student Parliament
People said we were lucky and it all 
worked out. I think we were not “lucky”. 
It was the hard work of the coordina-
tors and all the members of the project 
group from the Parliament. Certainly, it 
would not have been possible without 
the University’s support, in particular 
people such as Marcin Zięba or Sebas-
tian Kałużny. If only there is a will, we will 
probably do it next year. We will organ-
ize the joint event for academic staff, 
employees and students.

Aleksandra Klębowska, współor-
ganizatorka wydarzenia:
Myślę, że wydarzenie przerosło najśmiel-
sze oczekiwania i wypadło genialnie – nie 
tylko według naszej opinii, ale także stu-
dentów UE, którzy pojawili się w napraw-
dę dużej liczbie na UE Kato Open Air. 
Mam nadzieje, że dostaniemy możliwość 
zorganizo-
wania dru-
giej edycji 
i będzie 
ona jesz-
cze lepsza 
od tego-
rocznej!

Aleksandra Klębowska, event 
co-organizer
I think the whole event went beyond all 
expectations and was brilliant – not only 
in our opinion, but also in the opinion 
of the students who turned up in real-
ly large numbers at UE Kato Open Air! 
I hope that we will get the chance to 
organize the second edition and it will be 
even better than this year’s!

Martyna Mecner, współorganiza-
torka wydarzenia:
Zaczynając pracę nad projektem, bałam 
się, jaki będzie efekt końcowy. Okaza-
ło się, że ogrom pracy, jaki włożyliśmy 
w organizację UE Kato Open Air, nie 
poszedł na marne. Pomysł okazał się 
strzałem w dziesiąt-
kę. Na naszej uczel-
ni brakowało takiego 
wydarzenia, a stu-
denci okazali duże 
zainteresowanie. 
Pierwsza edycja to 
zawsze spora zagad-
ka i nie ukrywamy, 
że kilka rzeczy chcie-
libyśmy w przyszłym 
roku poprawić, ale UE Kato Open Air 
uważam za bardzo udany.

Martyna Mecner, co-organizer of 
the event
When we started to work on the pro-
ject I was afraid of what the end result 
would be. It turned out that the enor-
mous amount of work we put into UE 
Kato Open Air was not wasted. The idea 
hit a bull’s-eye. We hadn’t had a similar 
event at the university before and stu-
dents were quite enthusiastic. The first 
edition is always the great unknown and, 
of course, we would like to improve a few 
things next year, but I think UE Kato 
Open Air was a great success.
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To już trzecia edycja zmagań 
konkursowych organizowa-
nych przez rybnicki wydział 
UE Katowice, w których udział 
bierze młodzież szkół ponad-
gimnazjalnych subregionu 
zachodniego województwa 
śląskiego. W tym roku tema-
tem przewodnim konkursu był 
ekobiznes. W pierwszym eta-
pie – szkolnym (test) – wzię-
ło udział 92 uczniów z sześciu 
szkół: Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Ryb-
niku, Zespołu Szkół Technicz-
nych w Rybniku, Zespołu Szkół 
w Czerwionce-Leszczynach, 
Zespołu Szkół nr 2 im. Woj-
ciecha Korfantego w Jastrzę-
biu-Zdroju, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisła-
wiu Śląskim, Zespołu Szkół nr 
2 im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Żorach. „Konkurs jest wyda-
rzeniem kierowanym nie tylko 
do młodzieży, ma również 
inspirować nas do życzliwości, 
zainteresowania oraz wspiera-
nia młodych ludzi w poszuki-
waniu innowacji i kreatywno-
ści” – mówił dr Tomasz Zieliń-
ski, dziekan Wydziału Biznesu, 
Finansów i Administracji.

Marek KiczkaFinał Regionalnego Konkursu 
Wiedzy Ekonomicznej

Finałowy etap konkursu pole-
gał na stworzeniu przez każdą 
drużynę wizji własnej działal-
ności gospodarczej, przygoto-
waniu wniosku o przyznanie 
dofinansowania na podjęcie 
działalności, przygotowaniu 
biznesplanu oraz publicznym 
przedstawieniu swojego pomy-
słu – autoprezentacji. Zwycięz-
cy pierwszego etapu zapre-
zentowali jury konkursowemu 
swoje ekologiczne bizneso-
we pomysły, wśród których 
były: „Elektrofiltry kominowe”, 
„Bee Careful”, „King of Dump”, 
„Ekostacja demontażu pojaz-
dów”, „Bambusomania”, „Zie-
leń w pracy”, „Eco4U”, bistro 
„Green Power”, wypożyczalnia 
rowerów „RoweLOVE”, „Paja-
cyk” – produkcja ekologicznych 
zabawek, „Eco Prom” i „FRUP”.

Po zaprezentowaniu przez 
uczestników pomysłów na 
ekobiznesy i krótkiej dyskusji 
z pomysłodawcami jury udało 
się na obrady, a głos zabrał 
prorektor ds. edukacji i inter-
nacjonalizacji prof. Sławo-
mir Smyczek. „Regionalny 
Konkurs Wiedzy Ekonomicz-
nej to przedsięwzięcie wyjąt-
kowe, łączy ze sobą świat 
nauki, samorządu i bizne-
su (…). Dzięki tej inicjatywie 
młodzi ludzie mogą pokazać, 
na co ich stać (…)” – mówił. 
Zwracając się do finalistów, 
dodał: „Za chwilę będę miał 

2 kwietnia 2019 roku na Wydziale 
Biznesu, Finansów i Administracji 
w Rybniku odbył się finał Regional-
nego Konkursu Wiedzy Ekonomicz-
nej „Start do własnego biznesu”. 
O zwycięstwo rywalizowało 12 dwu-
osobowych drużyn z sześciu szkół 
z regionu.
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On April 2, 2019, at the 
Faculty of Business, 
Finance and Admin-
istration in Rybnik, 
the Regional Economic 
Knowledge Competition 
“Start into your own busi-
ness” was held. 12 two-
person teams from six 
schools in the region com-
peted for victory.

This was the third edition of 
the competition organized 
by Rybnik’s Faculty of the UE 
Katowice, in which the youth 
from higher secondary schools 
in the western subregion of 
Śląskie take part. This year, 
the main theme of the com-
petition was eco-business. 
The first stage attracted 92 
students from 6 schools: the 
Economic and Service School 
Complex in Rybnik, the Tech-
nical School Complex in Ryb-
nik, the School Complex in 
Czerwionka-Leszczyny, the No. 
2 Wojciech Korfanty School 
Complex in Jastrzębie-Zdrój, 
the Economic School Complex 
in Wodzisław Śląski, the No. 
2 prof. Józef Tischner School 
Complex Żory. – “The compe-
tition is an event addressed 
not only to young people, but 
it also inspires us to be kind, 
to show interest and sup-
port young people in search 
for innovation and creativity,” 
said dr Tomasz Zieliński, dean 
of the Faculty of Business, 
Finance and Administration.

Regional Economic Knowledge 
Competition Finals

At the final stage of the com-
petition, each team had to cre-
ate a vision of their own busi-
ness, prepare an application 
for funding to start a busi-
ness, write a business plan 
and present their idea pub-
licly. The competition jury lis-
tened to the winners of the 
first stage, who presented 
their ecological business ideas, 
including “Elektrofiltry komi-
nowe”, “Bee Careful”, “King of 
Dump”, “Ecostacja demontażu 
pojazdów”, “Bambusomania”, 
“Zieleń w pracy”, “Eco4U”, 
a bistro “Green Power”, a bike 
rental „RoweLOVE”, “Pajacyk” 
– a manufacturer of ecological 
toys, “Eco Prom”, and “FRUP”.

After the presentations and 
a brief discussion with the 
young entrepreneurs, the jury 
receded and the vice-rector 
for education and interna-
tionalization, prof. Sławomir 
Smyczek, addressed the audi-
ence. “The Regional Econom-
ic Knowledge Competition is 
a unique initiative, it brings 
together the world of science, 
self-government and business 
(…). It gives young people an 
opportunity to show what they 
can do (…)” – he said. Talk-
ing to the finalists, he added: 
“In a moment I will congratu-
late the winners, but in fact 
you are all winners, you have 
won the first stage, you have 
already achieved something 



okazję gratulować zwycięz-
com, ale tak naprawdę wy 
wszyscy jesteście już zwycięz-
cami, zwyciężyliście w pierw-
szym etapie, osiągnęliście 
już coś więcej (…)”. W trakcie 
obrad jury dla uczestników 
konkursu i zaproszonych gości 
wykład pt. „Bycie €ko – moda 
czy konieczność” poprowadził 
Wojciech Tesarczyk – ekspert 
i współautor rozwiązań tech-
nologicznych m.in. z obsza-
ru gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Zdaniem jury najlepsza okaza-
ła się drużyna z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Rybniku – Patrycja Brodaw-
ka i Jakub Marzec – autorzy 
pomysłu „Eco Prom”, polegają-
cego na montażu ogniw foto-
woltaicznych na wiatach przy-
stanków komunikacji miejskiej, 
umożliwiających m.in. ładowa-
nie urządzeń mobilnych. Dru-
gie miejsce z pomysłem „Zie-
leń w pracy”, polegającym na 
wypożyczaniu zieleni do prze-
strzeni biurowych, zajęły Wik-
toria Lepiorz i Natalia Misa-
la – również z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Rybniku. Trzecie miejsce na 
podium wywalczyły natomiast 
Dominika Szłapka i Klaudia 
Kubies z Zespołu Szkół w Czer-
wionce-Leszczynach, które 
zaprezentowały pomysł „FRUP” 
– galanterii tworzonej z korka.

Na koniec głos zabrała zwy-
ciężczyni ubiegłorocznej edycji 
konkursu – Patrycja Zbyrow-
ska (Zespół Szkół Technicz-
nych w Rybniku), która tuż 
po ukończeniu 18. roku życia 
założyła własną firmę „PATU-
LA” – butik dla lalek. W wyda-
rzeniu udział wzięli zastępca 
prezydenta Miasta Rybnika 
Wojciech Świerkosz, a także 
goście specjalni – kierownic-
two spółek, które ufundowały 
nagrody: Perfect Sp. z o.o., Pre-
vac sp. z o.o., MICHAEL Tere-
sa Michalik, DMS sp. z o.o., 
Newcon Energy Polska sp. 
z o.o. oraz Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej S.A. – partnera 
merytorycznego.

Jury konkursu / Jury:
  Andrzej Żylak – prezes zarządu Izby Przemysłowo-
Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego / the 
president of the board, the Chamber of Commerce and 
Industry of the Rybnik Industrial District

  Małgorzata Tlołka – zastępca dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku / a deputy head, the Municipal 
Labor Office in Rybnik

  dr Władysław Świątek – dyrektor Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych / the president, the Social Insurance 
Institution

  Justyna Ogorzałek – z Urzędu Skarbowego w Rybniku / 
the Tax Office in Rybnik

  Szymon Tyrka – z Perfekt sp. z o.o. (fundator nagrody za 
I miejsce / the sponsor of the first prize)

  Monika Chojnowska – dyrektor finansowy PREVAC sp. 
z o.o. (fundator nagrody za II miejsce) / the fCFO, PREVAC 
sp. z o.o. (the sponsor of the second prize)

  Grzegorz Piszczan – z firmy Michael (fundator nagrody za 
III miejsce) / MICHAEL (the sponsor of the third prize)

  Magdalena Moczała – prezes Zarządu DMS sp. z o.o. / the 
president of the board, DMS sp. z o.o.

  Wojciech Tesarczyk – z Newcon Energy Polska sp. z o.o. / 
Newcon Energy Polska sp. z o.o

 Uczestnicy Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i goście 

specjalni / Participants and guests of the Regional Economic Knowledge 

Competition, fot./photo: J. Krawczyk

 Prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji podczas przemówienia do 

uczestników / Vice-rector for education and internationalization address-

ing the participants, fot./photo: J. Krawczyk

 Wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu / Award presentation cer-

emony, fot./photo: J. Krawczyk

 Zastępca prezydenta miasta Rybnika Wojciech Świerkosz / Deputy 

Mayor of the City of Rybnik Wojciech Świerkosz, fot./photo: J. Krawczyk
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more (…)”. During the jury 
session, the participants of 
the competition and invited 
guests attended a lecture enti-
tled “Being €co – a fashion 
or a necessity” delivered by 
Wojciech Tesarczyk, an expert 
and co-developer of techno-
logical solutions, for example 
in the area of municipal waste 
management.

The jury announced that 
the winners were the team 
from the Economic and Ser-
vice School Complex in Ryb-
nik, Patrycja Brodawka and 
Jakub Marzec, the authors of 
the “Eco Prom” idea, which 
involved the installation of 
solar cells on public transport 
stop roofs, allowing, for exam-
ple, mobile device charging. 
The second place was awarded 
to the idea of “Zieleń w pracy”. 
It entailed renting greenery for 
office space and was dreamed 
up by Wiktoria Lepiorz and 
Natalia Misala, also from the 
Economic and Service School 
Complex in Rybnik. Dominika 
Szłapka and Klaudia Kubies 
from the School Complex in 
Czerwionka-Leszczyny won the 
third place with their idea of 
“FRUP”, fashion accessories 
made of cork.

The event was closed by the 
winner of last year’s edition 
of the competition, Patryc-
ja Zbyrowska (the Technical 
School Complex in Rybnik), 
who had founded her own 
business “PATULA”, a doll bou-
tique, when she turned 18. 
The competition finals attract-
ed a number of special guests, 
including the Deputy Mayor 
of the City of Rybnik Wojciech 
Świerkosz and the manag-
ers of the companies that 
sponsored the awards: Per-
fect sp. z o.o., Prevac sp. z o.o., 
MICHAEL Teresa Michalik, DMS 
sp. z o.o., Newcon Energy Pol-
ska sp. z o.o., and Jastrzębska 
Spółka Węglowa S.A.



5 marca br. w rektora-
cie Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach 
odbyła się uroczysta sesja 
Rady Jednostki Pomocni-
czej nr 3 Zawodzie Miasta 
Katowice. Gospodarzem 
spotkania był rektor prof. 
Robert Tomanek.

Sesję uroczyście otworzy-
ła przewodnicząca rady Anna 
Kurzydło, witając zaproszo-
nych gości. W dalszej części 
posiedzenia rektor wygłosił 
prezentację nt. Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach, opisując trzy misje uczel-
ni wyższych. Rektor odniósł 
się do wykonanej w ostatnich 
latach modernizacji i odbudo-
wy budynku rektoratu, który 
obecnie pełni funkcje repre-
zentacyjne, a także podkreślił 
plany dotyczące przebudowy 
kampusu uczelni. Przedstawio-
ne zostały też dane liczbowe 
dotyczące uniwersytetu oraz 
jego oferta ze szczególnym 
uwzględnieniem współpra-
cy z gospodarką i otoczeniem 
instytucjonalnym. W odniesie-
niu do nowego prawa o szkol-
nictwie wyższym i nauce rek-
tor przedstawił także plany 
rozwoju uniwersytetu.

Agnieszka Put

Posiedzenie Rady 
Dzielnicy Zawodzie 
w Rektoracie

Następnie wystąpił przewod-
niczący Rady Miasta Katowice 
Maciej Biskupski, który pod-
kreślił, jak cenne jest działa-
nie rady na rzecz Zawodzia 
i poszerzanie współpracy rów-
nież z naszą uczelnią, która 
jest otwarta na mieszkań-
ców dzielnicy. Radny dodał, 
że „Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach, nie tylko 
ze względu na swoją rangę 
czy prestiż, generuje istotny 
wpływ na dzielnicę poprzez 
liczbę studentów, pracowni-
ków oraz osób, które każde-
go dnia tutaj się komunikują”. 
Podkreślił również, jak ważni 
są wszyscy interesariusze 
dzielnicy, a także przedstawił 
plany przyszłych inicjatyw, np. 
uhonorowania najaktywniej-
szego mieszkańca Zawodzia.

Podczas końcowej części 
sesji przewodnicząca rady 
przedstawiła główne jej zada-
nia, jakimi są m.in. podejmo-
wanie uchwał oraz rozpatry-
wanie ważnych kwestii dla 
społeczności lokalnej. Rada 
organizuje też wydarzenia kul-
turalne, np. Dni Zawodzia, 
i uczestniczy w przygotowaniu 
spotkań nt. reformy edukacji 
czy ważnych inwestycji, takich 
jak budowa centrum przesiad-
kowego. Pod koniec wystąpie-
nia przewodnicząca rady pod-
kreśliła, że: „Parafia i Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach 
to serce Zawodzia (…). Cieszę 
się, że możemy dzisiaj w takim 
pięknym miejscu razem uczest-
niczyć w tym spotkaniu”.

Uroczystą sesję zakończyło 
zwiedzanie budynku rektoratu, 
m.in. gabinetu rektora oraz sali 
konferencyjnej.

On March 5, a special ses-
sion of the Zawodzie Dis-
trict Council of the City of 
Katowice took place in the 
rectorate building of the 
University of Economics 
in Katowice. The session 
was hosted by rector prof. 
Robert Tomanek.

The session was officially 
opened by council chair Anna 
Kurzydło, who greeted the 
invited guests. Then, the rec-
tor talked about the Univer-
sity of Economics in Katowice, 
outlining the three missions of 
universities. He also referred 
to the modernization and 
reconstruction of the rectorate 
building, which can now per-
form representative functions, 
and he discussed the plans for 
the redevelopment of the uni-
versity campus. The presenta-
tion included facts and figures 
about the university and its 
offer with emphasis on coop-
eration with business and the 
institutional environment. The 
rector also presented the uni-
versity’s growth plans in view 
of the new Law on higher edu-
cation and science.

The next speaker was Maciej 
Biskupski, chairman of the 
Katowice City Council, who 
emphasized the importance 

The session of the 
Zawodzie District Council 
in the Rectorate Building

of the Zawodzie District Coun-
cil and close cooperation with 
our university, which is open 
to the district’s residents. 
The city councilor added that 
“the University of Econom-
ics in Katowice has a signifi-
cant impact on the district not 
only because of its status and 
position, but also through the 
number of students, employ-
ees and people who communi-
cate here every day.” He also 
emphasized the importance of 
all stakeholders of the district 
and presented action plans, 
which involve, for example, 
honoring the most active resi-
dent of Zawodzie.

During the final part of the 
session, the council chair pre-
sented the main tasks of the 
council, such as adopting reso-
lutions and seeking solutions 
of problems important to the 
local community. The council 
also organizes cultural events, 
for example, Zawodzie Days, 
and participates in the prepa-
ration of meetings concern-
ing the education reform or 
investment projects, such as 
the construction of an inter-
change center. Finally, she 
underlined that “the parish 
and the University of Econom-
ics in Katowice are the heart 
of Zawodzie (…) I am happy 
that today we can participate 
in this meeting together at 
such a beautiful venue.”

The special session closed 
with a tour of the rectorate 
building, including the rec-
tor’s office and the conference 
room.
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Rada jest organem stanowiącym 
Jednostki Pomocniczej Dzielnicy 
Zawodzie, która powstała w 2015 
roku na mocy Uchwały Rady Mia-
sta. Celem działania jednostki jest 
tworzenie warunków do pełnego 
uczestnictwa mieszkańców w roz-
patrywaniu istotnych spraw zwią-
zanych z bieżącymi problemami. 
Stanowi wspólnotę samorządo-
wą zamieszkałych na jej obsza-
rze mieszkańców. Obecnie w skład 
rady, która funkcjonuje od listo-
pada 2017 roku, wchodzi 15 człon-
ków, spośród których ośmiu stano-
wi kworum.

The council is a decision-making 
body of the Zawodzie District, 
established in 2015 pursuant to 
the Resolution of the City Council. 
Its mission involves creating con-
ditions for the full participation 
of residents in important matters 
related to current problems. The 
district is a self-governing com-
munity of residents living in its 
area. Currently, the council, which 
was established in November 
2017, consists of 15 members, of 
which 8 constitute a quorum.
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Począwszy od stycznia 2012 
roku w Miejskim Domu Kultu-
ry „Bogucice-Zawodzie” pra-
cownik naszej uczelni, prof. 
Tadeusz Trzaskalik, organizuje 
koncerty. Zróżnicowany reper-
tuar obejmuje muzykę z róż-
nych epok, zarówno klasycz-
ną, jak i rozrywkową, kame-
ralną i wokalną. Towarzyszące 
wielu koncertom prezentacje 
komputerowe przybliżają słu-
chaczom kompozytorów, pre-
zentowane utwory i wyko-
nawców. Gospodarz salonu 
pojawia się zarówno w roli 
prowadzącego, jak i współ-
wykonawcy. W dotychczaso-
wych koncertach wystąpili: 
Adam Bury (fagot), Damian 
Chróściński (tenor), Mihoko 
Murahara (skrzypce), Benia-
min Czech (skrzypce), Mag-
dalena Czech (wioloncze-
la), Edyta Nowicka (sopran), 
Stanisław Duda (baryton), 
Oskar Jasiński (tenor), Krzysz-
tof Kluszczyński (fortepian), 
Ayaka Meiwa (fortepian), 

Salon Muzyczny Tadeusza Trzaskalika
25 koncertów na Zawodziu (2012–2019)

Tadeusz Trzaskalik Music Salon
25 concerts in Zawodzie 
(2012–2019)

Roman Michalski (recytacje), 
Stanisław Pielczyk (pozytyw), 
Agnieszka Respondek (flet), 
Adam Roszkowski (skrzypce), 
Jan Roszkowski (wiolonczela), 
Marcin Świątkiewicz (klawe-
syn), Midori Takezoe (skrzyp-
ce), Grażyna Trzaskalik-Pawli-
kowski z zespołem Est-Ouest 
(śpiew), Beata Witkowska-Glik 
(sopran), Adrian Wilga (puzon), 
Jacek Woleński (słowo o muzy-
ce), Ireneusz Wyrwa (fishar-
monia). Jubileuszowe, 25. spo-
tkanie w Salonie Muzycznym 
Tadeusza Trzaskalika odbyło 
się 15 kwietnia br.

Since January 2012, prof. Tade-
usz Trzaskalik, our university 
lecturer, has organized a series 
of concerts at the City Cul-
ture Center in Zawodzie. The 
diverse repertoire embraces 
music from different times 
and of different kinds – clas-
sical and popular, chamber 
and vocal. The concerts are 
often preceded by presenta-
tions that acquaint the audi-
ence with composers, com-
positions and musicians. The 
salon originator appears both 
as the host and as a musician. 
The concerts have so far fea-
tured: Adam Bury (bassoon), 
Damian Chróściński (tenor), 
Mihoko Murahara (violin), 
Benjamin Czech (violin), Mag-
dalena Czech (cello), Edyta 
Nowicka (soprano), Stanisław 
Duda (baritone), Oskar Jasiński 
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(tenor), Krzysztof Kluszczyński 
(piano), Ayaka Meiwa (piano), 
Roman Michalski (melodec-
lamation), Stanisław Pielczyk 
(positive organ), Agnieszka 
Respondek (flute), Adam Rosz-
kowski (violin), Jan Roszkows-
ki (cello), Marcin Świątkiewicz 
(harpsichord), Midori Take-
zoe (violin), Grażyna Trzaska-
lik Pawlikowski with the Kue-
st-West ensemble (singing), 
Beata Witkowska-Glik (sopra-
no), Adrian Wilga (trombone), 
Jacek Woleński (compere), Ire-
neusz Wyrwa (pump organ). 
The 25th concert in the Tade-
usz Trzaskalik Music Salon was 
held on April 15, 2019.
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2012
Koncert karnawałowy w stylu retro

Od baroku do klasycyzmu.
Pieśni i piosenki japońskie 

i polskie
Trochę muzyki poważnej i trochę 

rozrywkowej

2013
Koncert karnawałowy w stylu retro

Rozmaitości muzyczne
Japońskie trio VEIL

W kręgu pieśni polskiej

2014
Ostatki karnawałowe

Srebrzysty dźwięk klawesynu
Muzyka J.C. Bacha i J.S. Bacha na 

dwa fortepiany
Dziewczę z buzią jak malina. 

Muzyka polska

2015
Muzyka karnawałowa  

sprzed 100 lat
Koncert na fisharmonii

Muzyka klasyczna na cztery ręce
Polska muzyka filmowa

2016
Od Mozarta do Morricone

Jesienny koncert w kolorze 
zielonym

Muzyka włoska

2018
Polonezy i romanse Michała Kle-

ofasa Ogińskiego  
Muzyczne arcydzieła na duet 

smyczkowy Wędrówki muzyczne 
po Europie

Z pieśnią ku Niepodległości

2019
Ulubione utwory barokowe

Muzyczna opowieść o Darze 
Młodzieży

2012
Retro style carnival concert
From baroque to classicism
Japanese and Polish songs
Classical and popular medley

2013
Retro style carnival concert
Musical varieties
The Japanese VEIL trio
Polish songs

2014
Carnival Mardi Gras
The silver sounding harpsichord
J.C. Bach and J.S. Bach for two 
pianos
Dziewczę z buzią jak malina. Pol-
ish music

2015
Carnival music 100 years ago
Pump organ concert
Classical music for four hands
Polish film music

 
2016
From Mozart to Morricone
Autumn concert in green
Italian music

 
2018
Polonaises and romances by 
Michał Kleofas Ogiński
Musical masterpieces for a string 
duet
Musical journeys across Europe
Songs for Independence

2019
Favorite baroque songs
A musical tale about Dar 
Młodzieży
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Nowości 
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon

Marek Drzazga (red.)
Społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstwa (CSR) – perspektywa marke-
tingu

Agnieszka Lorek
Usługi ekosystemów w rozwoju zrówno-
ważonym gmin regionu wysoko zurba-
nizowanego

Michał Kucia
Wykorzystanie zaangażowania klien-
tów w działalności marketingowej 
przedsiębiorstwa

ZAPOWIEDZI
Anna Kwiecień, Beata Reformat, Aleksandra 
Nocoń (red.)
Biznes w kulturze – kultura w biznesie. 
Nowe trendy w otoczeniu jednostek 
kultury

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec
Bogactwo społeczno-emocjonalne 
i twórczość organizacyjna w przedsię-
biorstwie

Grażyna Musiał (red.)
Dyskusje wokół kapitału wczoraj 
i dziś

Alina Lipińska-Słota, Anita Mutwil
Elementy infrastruktury systemów 
logistycznych

Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna 
Poniatowska, Małgorzata Rówińska
Międzynarodowe standardy spra-
wozdawczości finansowej. Zbiór 
zadań

Małgorzata Pańkowska (red.)
Procesy modelowania danych i po-
dejmowania decyzji w architektu-
rze systemowej przedsiębiorstwa

Andrzej Klasik, Florian Kuźnik, Artur 
Ochojski
Przyszłość metropolii i regionu 
miejskiego

Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Izabela 
Emerling (red.)
Ujawnianie informacji niefinan-
sowych w zakresie CSR. Dobre 
praktyki

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

MONOGRAFIE:

Marzena Strojek-Filus, Aleksandra Sulik-Gó-
recka (eds.)
Accounting Challenges in Business Pro-
cesses

Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz, Kim 
Fam (eds.)
Challenges for Companies and Consu-
mers on International Market

Renata Pęciak
Francuskie podejście regulacyjne we 
współczesnej teorii ekonomii

Małgorzata Król
Gospodarowanie czasem pracy jako 
stymulator aktywności zawodowej osób 
starszych

Monika Klimontowicz
Innowacyjność banków komercyjnych 
w Polsce – ujęcie modelowe

Anna Adamus-Matuszyńska
Konflikt społeczny w świetle współcze-
snych teorii

Monika Hadaś-Dyduch
Modelowanie procesów finansowych, 
gospodarczych i społecznych z zastoso-
waniem analizy wielorozdzielczej

Krzysztof Gasidło, Andrzej Klasik, Rafał Mu-
ster (red.)
Nowa urbanizacja na starym podłożu

Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska (red.)
Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. 
Wydanie II poprawione

Dorota Adamek-Hyska, Aleksandra Szewie-
czek
Rachunkowość podmiotów leczniczych. 
Zbiór zadań z rachunkowości finanso-
wej i sprawozdawczości

Zbigniew Spyra
Relacyjne uwarunkowania kreowania 
marek należących do detalistów

Blandyna Puszer
Rynek obligacji skarbowych wobec wy-
zwań pożyczkowych potrzeb sektora 
general government w strefie euro
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Nowe kierunki studiów
New study programs

/ Bezpieczeństwo wewnętrzne 
/ Rachunkowość i podatki 
/ E-commerce 
Aplikuj już dziś! 

 Apply today!

Sprawdź szczegóły:
Check details:
www.ue.katowice.pl

Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek CNTI, pokój 2/18
Building CNTI, room 2/18 
ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice
tel. +48 32 257 71 52 | +48 32 257 71 58 
rekrutacja@ue.katowice.pl

Nowe 
kierunki
New study 
programs

→ www.ue.katowice.pl

Kierunki realizowane w ramach projektu POWER 2014-2020 „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”



Październik / October 2019

Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bulletin of the University of Economics in Katowice

Duży wybór studiów podyplomowych
A wide selection of postgraduate study programs

→ Aplikuj już dziś!
Apply today!

Sprawdź aktualną ofertę:
Check the latest o��er
www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe

Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek A, pokój 119b (parter)
Building A, room 119b (ground floor)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32 257 73 97 
podyplomowe@ue.katowice.pl

→ www.ue.katowice.pl

knowledge, skills, education

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, pokój 2/18
Advanced Information Technology Center, room 2/18
ul. Bogucicka 5, Katowice
tel. +48 32 257 70 12

Check the latest off er:
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