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Nowości 
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon

Elżbieta Sojka, Jan Acedański (red.)
Współczesne problemy ekonomiczno-
-społeczne. Metody i modele w rozwoju 
regionów

PODRĘCZNIKI
Alicja Winnicka-Wejs
Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki
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Monika Hadaś-Dyduch, Agnieszka Przybyl-
ska-Mazur
Kompendium egzaminacyjne z matema-
tyki

Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna Poniatow-
ska, Małgorzata Rówińska-Král’
Międzynarodowe Standardy Sprawoz-
dawczości Finansowej. Zbiór zadań, wy-
danie II poprawione i rozszerzone

Izabella Steinerowska-Streb
Procesy i przemiany we współczesnej 
gospodarce światowej. Kompendium 
wiedzy wraz z ćwiczeniami

Anna Kempa
Programowanie komputerów w zada-
niach. Język C#

Aleksandra Szewieczek
Rachunek kosztów i rachunkowość zarząd-
cza w podmiotach leczniczych – wybrane 
zagadnienia. Zbiór zadań

Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska-Král’ (red.)
Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, 
wydanie III poprawione i rozszerzone

Józef Pfaff
Rewizja finansowa, wydanie IV uaktual-
nione

Dorota Adamek-Hyska, Magdalena Głębocka
Rozliczenia publicznoprawne w rachun-
kowości jednostek gospodarczych. Zbiór 
zadań

Tadeusz Trzaskalik (red.)
Zadania z badań operacyjnych. Część I

Barbara Pabian, Beata Reformat (red.)
Zarządzanie w turystyce zrównoważonej. 
Zarys problematyki

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

MONOGRAFIE

Beata Reformat, Anna Kwiecień (red.)
Biznes w kulturze – kultura w biznesie 
w kontekście koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju

Sławomir Smyczek (ed.)
Consumer Rights Protection. Threats 
and opportunities for enhancing con-
sumer awareness

Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski 
(red.)
Cyfrowa komunikacja organizacji

Rafał Żelazny
Gospodarka informacji i wiedzy

Barbara Kos, Grzegorz Krawczyk, Robert 
Tomanek
Inkluzywna mobilność w metropo-
liach

Grażyna Szustak, Anna Szelągowska, Wi-
told Gradoń, Łukasz Szewczyk
Innowacje w działalności banków 
spółdzielczych

Dominik Krężołek
Modelowanie ryzyka na rynku metali

Barbara Danowska-Prokop, Artur Grabow-
ski (red.)
Problem bogactwa i ubóstwa w teo-
riach społeczno-ekonomicznych

Łukasz Bielecki, Martyna Pilarska (red.)
Rachunkowość XXI wieku

Grażyna Trzpiot (red.)
Wizualizacja danych i analiza ryzyka
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From the editor

Remotely!

The buzzword that has featured prominently in 
the “landscape” of our work in recent months and 
will continue to do so, at least to a certain extent. 
It is a great challenge for the university, which, for 
many years, has stressed that the place really mat-
ters (your place – your space – your future). The 
place has had to evolve to take on a different di-
mension. Yet, I am convinced that we have suc-
ceeded in preserving its essence. Despite remote 
work, we, as a community, have stayed in touch 
and created a sense of shared space. We have em-
braced the reality of online meetings. This was pos-
sible thanks to people – the openness of students 
and teachers – and processes – the excellence of 
infrastructure and software. The new academ-
ic year will bring hybrid education. Are we ready? 
After you read the articles in this issue of “Forum”, 
you will know we are. 

Above all, however, the new academic year marks 
the new term of office of the university authorities. 
Prof. Celina Olszak takes over the leadership of the 
university. Her plans are set out on the following 
pages. In the interview, the rector says “My goal 
for the coming term will be to create an »open and 
friendly university«. I trust that the rector should, 
first of all, conduct a dialogue with all stakehold-
ers, encouraging a frank discussion on the current 
and future issues relating to the university”. Un-
doubtedly, the reality, changing like in a kaleido-
scope, will stimulate this discussion.

Marcin Baron 
editor-in-chief

Od redakcji

Na odległość!

To hasło, które towarzyszyło nam w ostatnich mie-
siącach i pewnie na dobre wpisze się choć po części 
w „krajobraz” naszego funkcjonowania. Jest wielkim 
wyzwaniem dla uczelni, która przez wiele lat pod-
kreślała, że bliskość jest dla niej niezmiernie istot-
na (blisko – międzynarodowo – przez całe życie). 
Teraz ta bliskość musiała nabrać innego wymiaru. 
Jestem jednak przekonany, że to, co jest jej sednem, 
udało się zachować. Wspólnota uczelni – mimo 
pracy na odległość – pozostawała ze sobą w ciągłym 
kontakcie. Płynnie przeszliśmy w rzeczywistość 
spotkań internetowych. Stało się to zarówno dzięki 
otwartości studentów oraz pracowników, jak też 
dzięki doskonałemu zapleczu infrastrukturalnemu 
i oprogramowaniu. Nowy rok akademicki będzie stał 
pod znakiem kształcenia hybrydowego. A o tym, że 
jesteśmy do niego przygotowani, niech przekonają 
Państwa teksty, które znalazły się w niniejszym nu-
merze „Forum”.

Przede wszystkim jednak z nowym rokiem aka-
demickim rozpoczyna się nowa kadencja władz 
uczelni. Stery uniwersytetu przejmuje – jako rektor 
– prof. Celina Olszak. O jej planach można przeczy-
tać na kolejnych stronach. W wywiadzie pani rektor 
mówi m.in.: „Moim celem w nadchodzącej kadencji 
będzie stworzenie »otwartej i przyjaznej uczelni«. 
Uważam, że jedną z podstawowych aktywności 
rektora powinien być dialog ze wszystkimi interesa-
riuszami, pozwalający na szczerą dyskusję na temat 
bieżących i przyszłych spraw uczelni”. Zmieniające 
się jak w kalejdoskopie realia sprawiają, że na pew-
no będzie o czym dyskutować.

Marcin Baron
redaktor naczelny
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Pani Rektor, w swoim progra
mie wyborczym stwierdziła Pa
ni, że „efektywność nie mo
że być najważniejszym kryte
rium kształtowania ani oferty 
dydaktycznej, ani profilu ba
dawczego, a pracowników 
i studentów nie można rozpa
trywać i oceniać jedynie w ka
tegoriach wskaźników”. To 
piękna uniwersytecka idea. 
Jednak czy nie obawia się Pa
ni starcia z twardą rzeczywi
stością licznych parametryza
cji i ewaluacji, którym podlega 
uczelnia i od których jest uza
leżniona – także finansowo?

Celem uczelni wyższej powin-
no być umiejętne równowa-
żenie tradycji akademickiej 
z efektywnością ekonomiczną. 
Realizacja tego celu nie jest 
z pewnością prosta, ale jest to 
w moim odczuciu słuszna dro-
ga, która pozwoli uniwersyte-
tom na przetrwanie w dłuższej 

perspektywie czasowej. To 
sposób na uchronienie uczel-
ni od korporacyjności oraz biu-
rokratyzacji. Kwestia finansów 
jest oczywiście istotna, ale mi-
sją uczelni powinno być przede 
wszystkim budowanie kapita-
łu intelektualnego. Najważniej-
szym zasobem uczelni powinni 
być ludzie – bo to jest „motor” 
każdego uniwersytetu. Naszy-
mi inwestycjami w najbliższym 
czasie powinny być inwestycje 
w kapitał intelektualny i rela-
cyjny. Dobra kadra, odpowied-
nio zmotywowana do twórczej 
pracy, jest gwarantem sukcesu 
i źródłem tworzenia przewagi 
konkurencyjnej. Ona w dużej 
mierze zadecyduje o wynikach 
parametryzacji i różnych cze-
kających nas ewaluacjach. Ja-
ko uczelnia musimy wysyłać 
czytelny komunikat do nasze-
go otoczenia: „jesteśmy kuź-
nią talentów, masz pomysł 
i chcesz być naukowcem, to 

Najważniejszym 
zasobem uczelni 
powinni być ludzie

Z obejmującą urząd 
rektora prof. Celiną 
M. Olszak rozmawia 
Marcin Baron

Marcin Baron is talking to 
prof. Celina Olszak, stepping 
into the rector’s office

People should be 
the most important 
resource of the 
university

Madam Rector, in your elec
tion program, you stated that 
“Efficiency cannot be the most 
important criterion for devel
oping the educational offer or 
the research profile, and em
ployees and students cannot 
be analyzed and evaluated 
only in terms of indicators”. 
This is a beautiful academ
ic idea. However, are you not 
afraid of the clash with the 
harsh reality involving param
eterizations and assessments, 
which the university has to 
undergo and which affect its 
standing – also financially?

The university should strive to 
maintain the balance between 
academic tradition and eco-
nomic efficiency. This goal is 
certainly not easy to achieve, 
but it is, in my opinion, the 

path that universities should 
take to survive in the long 
term. It is the way to protect 
them from corporatization and 
bureaucratization. The prob-
lem of finance is certainly im-
portant, but the mission of 
the university should, above 
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przyjdź do nas, a my w ciebie 
zainwestujemy i nie zmarnu-
jemy twoich aspiracji”, wów-
czas cel i powołanie uczel-
ni nie potrzebują już dalszych 
komentarzy.

Podkreślała też Pani potrze
bę przejrzystych i autonomicz
nych struktur wewnątrzuczel
nianych. Czy to oznacza, że 
czekają nas kolejne zmiany or
ganizacyjne? Jeszcze nie do 
końca przyzwyczailiśmy się do 
zmian, które weszły w życie ja
ko pokłosie wdrażania nowe
go Prawa o szkolnictwie wyż
szym i nauce.

Wszystkim organizacjom, 
a w tym uczelniom wyższym, 
które nie wprowadzają zmian, 
grozi upadek i starzenie się. 
Zmiana jest stałym elemen-
tem naszej rzeczywistości. Fak-
tycznie, każda zmiana budzi pe-
wien niepokój i obawy. Uwa-
żam jednak, że jeśli jej cel jest 
jasno przekazany, a wcześniej 
odpowiednio skonsultowany ze 
społecznością, to zmiana może 
przyczynić się do poprawy funk-
cjonowania uczelni, innymi sło-
wy, może „pchać” ją do przodu.

W ostatnim czasie uczelnie 
w Polsce przeszły istotne zmia-
ny, które były spowodowane 
m.in. wdrażaniem nowego Pra-
wa o szkolnictwie wyższym 
i nauce. Mamy za sobą rok do-
świadczeń w tym zakresie. 
Uważam zatem, że warto do-
konać pierwszej oceny wdro-
żonych rozwiązań, zastanowić 
się, co należałoby udoskonalić, 
a co może zmienić. Uczelnia 
powinna być systemem uczą-
cym się, samodoskonalącym, 
szybko wyciągającym wnio-
ski z podjętych działań. Uczel-
nię można przyrównać do or-
kiestry, która świetnie gra, gdy 
wszyscy znają w niej swoje ro-
le i wzajemnie sobie ufają.

W swoim programie wyborczym 
zwracałam uwagę na potrze-
bę przejrzystych i autonomicz-
nych struktur wewnątrzuczel-
nianych. Zależy mi na tym, żeby 
pracownicy byli przekonani, że 

struktury, w których funkcjonują, 
dają im możliwość partycypo-
wania w wielu pracach oraz de-
cyzjach. Dotyczy to m.in. ro-
li kolegiów i ewentualnie prze-
kształcenia ich w wydziały, 
silne jednostki rozpoznawal-
ne w środowisku, zwłaszcza ze-
wnętrznym. Wydział jest bytem 
zakorzenionym w europejskiej 
i polskiej tradycji akademickiej. 
Wpisuje się w niezależność i au-
tonomię uczelni. Takie wartości 
powinniśmy pielęgnować, po-
nieważ są naszymi wyróżnikami.

Wiele mediów ogólnopolskich 
w ostatnich tygodniach pod
kreśla rosnącą liczbę kobiet 
obejmujących stanowiska rek
torskie w wyniku tegorocznych 
wyborów. Pani będzie drugą 
w historii uczelni kobietą rek
torem. Czy widzi Pani w tym 
jakąś symboliczną zmianę? Czy 
uniwersytety rządzone przez 
kobiety są i będą nieco inne? 
A może to tylko stereotypy?

Pierwszym rektorem kobietą 
była prof. Lucyna Frąckiewicz. 
Jej kadencja przypadła na la-
ta 1993 – 1996. Po blisko 25 la-
tach społeczność akademicka 
zadecydowała, aby powierzyć 
kierowanie naszą Alma Ma-
ter znowu kobiecie. Być mo-
że w trudnych, zmiennych cza-
sach społeczność akademic-
ka zauważa, że atuty kobiet 
warto wykorzystać. Myślę tu 
o intuicji, wrażliwości, empa-
tii, pracowitości, zaangażowa-
niu, zdolności do zjednywania 
ludzi i wypracowywania kom-
promisów. Ufam, że te cechy 
pozwolą uniwersytetom wejść 
na wyższy poziom wrażliwości 
społecznej, większej elastycz-
ności, otwartości czy tolerancji. 
Oczywiście czas to zweryfikuje.

Jaki wobec tego będzie inau
guracyjny rok tej kadencji 
władz uczelni? Czego dotyczą 
i będą dotyczyły pierwsze de
cyzje Pani Rektor?

Na kadencję, a w tym na nad-
chodzący rok akademicki, po-
mimo panującej pandemii pa-
trzę optymistycznie i z wiarą, 

all, involve building intellec-
tual capital. People should be 
the most important resource 
of the university – they are 
the driving force of every uni-
versity. In the near future, we 
should invest in intellectu-
al and relational capital. Good 
employees, motivated to do 
creative work, can ensure suc-
cess and become a source of 
competitive advantage. They 
will decide on the results of 
parameterization and other 
assessments that are coming. 
As a university we must send a 
clear message to our environ-
ment: “we are a place where 
talent is nurtured, if you have 
an idea and want to be a sci-
entist, come to us and we will 
invest in you and your aspira-
tions”, and then the goal and 
mission of the university need 
no further comments.

You also emphasized the need 
for transparent and autono
mous intrauniversity struc
tures. Does this mean that we 
will see further organizational 
changes? We are not yet used 
to the changes implemented 
as a result of the new Law on 
Higher Education and Science.

All organizations, including 
universities, that do not em-
brace change, risk failure and 
aging. Change is a constant el-
ement of our reality. True, eve-
ry change causes some anxie-
ty and concern. However, I be-
lieve that if we communicate 
its purpose clearly and consult 
the community in advance, 
change can contribute to the 
improved functioning of the 
university, in other words, the 
change can “push” us forward. 

Recently, universities in Po-
land have undergone signif-
icant changes resulting from 
the new Law on Higher Edu-
cation and Science. We have 
one year of experience in this 
field. Therefore, I believe that 
it is worthwhile to make a first 
evaluation of the implement-
ed solutions, think about what 
should be improved or maybe 

changed. The university should 
be a learning and self-improv-
ing system that can quickly re-
view and adjust its actions. 
It can be compared to an or-
chestra that performs superbly 
when its members know their 
role and trust each other. 

In my election program, I rec-
ognize the need for transpar-
ent and autonomous intra-uni-
versity structures. I want em-
ployees to believe that the 
structures they work in allow 
them to participate in many 
processes and decisions. This 
includes, for example, the role 
of colleges and their potential 
transformation into faculties, 
strong units recognizable es-
pecially outside the university. 
The faculty is an entity root-
ed in the European and Polish 
academic tradition. It is part 
of the independence and au-
tonomy of the university. We 
should nurture these values as 
they are our hallmarks. 

In recent weeks, national me
dia have reflected on the 
growing number of women 
elected to the rector’s office 
this year. You will be the sec
ond woman rector in the histo
ry of the university. Do you see 
any symbolic change in this? 
Will the universities head
ed by women be any differ
ent? Or maybe these are just 
stereotypes?

The first woman rector was 
prof. Lucyna Frąckiewicz. Her 
term of office was 1993 – 96. 
After nearly 25 years, the ac-
ademic community decid-
ed to put another woman in 
charge of our Alma Mater. Per-
haps, in these difficult, volatile 
times, the academic commu-
nity recognizes women’s as-
sets can be put to good work. 
I am thinking of intuition, sen-
sitivity, empathy, diligence, 
commitment, and the ability 
to bring people together and 
work out compromises. I trust 
that these qualities will help 
universities reach a higher lev-
el of social sensitivity, greater 
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że wspólnie zbudujemy pręż-
ny i innowacyjny ośrodek na-
ukowo-dydaktyczny rozpozna-
walny w otoczeniu, ceniony 
przez studentów oraz biznes 
i administrację.

W swoim programie wybor-
czym sformułowałam sześć 
priorytetów odzwierciedlają-
cych zmiany, które chciałabym 
wprowadzić na uczelni w naj-
bliższym czasie. Dotyczą one:

  Tworzenia silnych zespołów 
realizujących innowacyjne 
i ważne społecznie kierunki 
badań.

  Zaprojektowania i wdroże-
nia oryginalnej i nowocze-
snej dydaktyki.

  Tworzenia silnych związ-
ków nauki i dydaktyki z biz-
nesem oraz otoczeniem 
gospodarczym.

  Stabilnej administracji bę-
dącej wsparciem dla pra-
cowników oraz studentów.

  Przejrzystych struktur i au-
tonomicznych jednostek 
organizacyjnych.

  Otwartej i przyjaznej 
uczelni.

Zależy mi bardzo na stworze-
niu na uczelni silnych zespo-
łów, które realizowałyby ważne 
społecznie kierunki badań. Bę-
dę wspierać pracowników w re-
alizacji projektów i grantów ze-
wnętrznych oraz zaproponuję 
system motywacyjny do publi-
kowania w ważnych wydawnic-
twach i czasopismach nauko-
wych. Moim celem będzie także 
odejście od pasywnej trans-
misji wiedzy na rzecz atrakcyj-
nej i unikatowej, która zachę-
całaby kandydatów do podję-
cia studiów właśnie na naszej 
uczelni. Mam zamiar zrobić to 
poprzez wprowadzenie więk-
szej puli zajęć ukierunkowa-
nych na praktykę, wpisują-
cych się w potrzeby rynku pra-
cy i pracodawców. Ważne jest 
także zaproponowanie większej 
liczby kierunków i specjalno-
ści prowadzonych w języku an-
gielskim, również dla słuchaczy 
studiów niestacjonarnych. 
Uważam, że powinniśmy 
rozwinąć indywidualne 

i elastyczne ścieżki kształcenia 
dla studentów, dając szanse 
studiowania osobom, które 
równocześnie uczą się i pracują.

Zależy mi bardzo na zacie-
śnieniu związków nauki i dy-
daktyki z biznesem. Na uczel-
nię musimy patrzeć przez pry-
zmat systemu otwartego, 
który uczy się i samodoskona-
li przez ustawiczną współpra-
cę z otoczeniem. Powinniśmy 
jako uczelnia wyjść poza wła-
sne problemy i potrzeby, stać 
się bardziej otwarci. Być bar-
dziej wrażliwi społecznie i zro-
zumieć, że tylko z otoczeniem 
możemy stworzyć skutecz-
ny ekosystem, promujący po-
stawy prospołeczne i proeko-
logiczne, nowe modele kon-
sumpcji i innowacyjne zasady 
gospodarowania.

Moim celem w nadchodzą-
cej kadencji będzie stworzenie 
„otwartej i przyjaznej uczel-
ni”. Uważam, że jedną z pod-
stawowych aktywności rektora 
powinien być dialog ze wszyst-
kimi interesariuszami, pozwa-
lający na szczerą dyskusję na 
temat bieżących i przyszłych 
spraw uczelni. Funkcję rektora 
będę traktować w kategoriach 
demokratycznego przywódz-
twa oraz otwartości na różno-
rodność i elastyczność. Posta-
wię na przedsiębiorczość i po-
mysłowość wszystkich grup 
pracowniczych oraz efektyw-
ną współpracę z naszymi part-
nerami. Uczynię wszystko, 
aby Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach był atrakcyj-
nym miejscem do współpracy, 
studiowania, instytucją cenio-
ną przez otoczenie oraz opie-
rał się na szacunku, zaufaniu, 
otwartości i wolności akade-
mickiej. Słowem – by stał się 
nowoczesną uczelnią, w której 
będą cenione wartości etyczne 
i tradycje akademickie.

flexibility, openness and toler-
ance. Of course, time will ver-
ify this. 

So, what can you tell us about 
the first year of the term of 
the new university authorities? 
What are going to be the first 
decisions of the Rector?

Despite the pandemic, I am 
optimistic about the entire 
term of office and this aca-
demic year and I believe that 
together we will build a thriv-
ing and innovative research 
and teaching center, recog-
nized in our environment, val-
ued by students as well as 
business and administration. 

In my election program I have 
formulated six priorities that re-
flect the changes I would like 
to introduce at the university in 
the near future. They concern: 

  Building strong teams pur-
suing innovative and so-
cially important research 
directions. 
  Developing and implement-
ing original and modern 
teaching. 
  Creating strong links be-
tween research and teach-
ing with business. 
  Stable administration which 
supports academics and 
students. 
  Transparent structures and 
autonomous organization-
al units. 
  An open and friendly 
university. 

I have a strong intention to 
build strong teams, which 
would conduct socially rele-
vant research. I will support re-
searchers running projects and 
applying for external grants 
and I will offer an incentive 
system to encourage writ-
ing for important publications 
and journals. My goal will al-
so mean moving away from 
passive knowledge transmis-
sion towards an attractive and 
unique model, which would 
encourage candidates to 
choose our university. I am go-
ing to do this by offering more 

practice-oriented classes that 
meet the needs of the labor 
market and employers. It is al-
so important that the univer-
sity has more study programs 
and specializations taught in 
English, including part-time 
studies. I think that we should 
develop individual and flexible 
learning paths for students, 
opening opportunities to those 
who study and work. 

I would like to strengthen the 
links between science, teach-
ing and business. We have to 
look at the university through 
the prism of an open system 
that learns and self-improves 
through constant cooperation 
with its environment. As a uni-
versity, we should go beyond 
our own problems and needs 
and become more open. We 
need to be more socially sen-
sitive and understand that we 
can create an effective eco-
system only by working close-
ly with the environment – the 
system that will promote pro-
social and pro-environmental 
attitudes, new consumption 
models and innovative man-
agement principles.

My goal for the coming term 
will be to create an “open and 
friendly university”. I trust 
that the rector should, first of 
all, conduct a dialogue with 
all stakeholders, involving a 
frank discussion on the cur-
rent and future issues relat-
ing to the university. I will see 
my responsibility as the rector 
in terms of democratic lead-
ership and openness to diver-
sity and flexibility. I will val-
ue entrepreneurship and inge-
nuity in all employee groups 
and effective cooperation with 
our partners. I will do my best 
to make the University of Eco-
nomics in Katowice an attrac-
tive place to work and study, 
based on respect, trust, open-
ness and academic freedom. In 
a nutshell, to make it a mod-
ern university, where ethical 
values and academic traditions 
will be valued.
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Profesor Celina M. Olszak jest absolwentką Politechniki Wro-
cławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania. Z Uniwersyte-
tem Ekonomicznym w Katowicach związana jest od 1985 roku. 
Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania 
i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digita-
lizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji mene-
dżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organiza-
cyjnej, Business Intelligence, Big Data oraz oddziaływania tech-
nologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo. Stopień 
doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1993 roku, doktora 
habilitowanego w 2001 roku, a nominację profesorską z rąk pre-
zydenta RP otrzymała w 2010 roku.

Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie 
Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch 
Dienst w Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech oraz Progra-
mu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Au-
stralii. Odbyła również wiele krótkookresowych wizyt i szkoleń 
w ośrodkach zagranicznych (University of Technology, Auckland, 
Nowa Zelandia; London University; Vienna University; ESC of 
Tou louse; ESC of Clermont Ferrand).

Profesor Olszak jest znanym naukowcem w kraju, a także w śro-
dowisku międzynarodowym. Jest autorką, współautorką lub redak-
torką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania 
wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych 
i są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań: 
1884, h-index: 19 i 10-index: 39). Była kierownikiem lub wykonaw-
cą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodo-
wych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów.

Pełniła wiele funkcji w instytucjach i gremiach publicznych. Jest 
członkiem licznych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. 
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Pays du Groupe 
De Visegrád, Canadian Centre of Science and Education, The 
American Research Foundation’s Centre for European and Mid-
dle Eastern Studies oraz Informing Science Institute. Za cało-
kształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, a także uhono-
rowana nagrodami dla promotora w przewodach doktorskich 
oraz nagrodami w kategorii Best Paper Award na konferencjach 
zagranicznych.

Celina 
M. Olszak
Rektor 
Rector

Prof. Celina M. Olszak graduated from the Wrocław Universi-
ty of Technology, the Faculty of Informatics and Management. 
She has been working at the University of Economics in Katowi-
ce since 1985. Her research interests embrace the development 
and implementation of information systems in organizations, di-
gitalization of enterprises, management decision making sup-
port systems, IT-enabled organizational creativity support, Busi-
ness Intelligence, big data, and the impact of information tech-
nologies on the economy and society. She received a doctoral 
degree in economic sciences in 1993, a post-doctoral degree in 
2001, and a professorship by order of the President of Poland 
in 2010.

She holds a Swiss Government Scholarship at the Zurich Uni-
versity of Technology and scholarships at the Deutsche Akade-
mische Austausch Dienst at Trier University in Germany and the 
Bekker Programme at the Sydney University of Technology in 
Australia. She has completed a number of short-term visits and 
courses at foreign universities (University of Technology, Auc-
kland, New Zealand; London University; Vienna University; ESC 
of Toulouse; ESC of Clermont Ferrand).

Prof. Olszak is a prominent scientist recognized both in Poland 
and internationally. She is the author, co-author or editor of 
over 300 publications, including 15 monographs. Her research 
papers, published by renown international publishers, are exten-
sively cited worldwide (the number of citations: 1884, h-index: 
19, i10-index: 39). She headed or participated in numerous in-
ternational and national research projects.

She has performed many functions in public institutions and or-
ganizations. She is a member of many scientific associations 
and societies, including the Committee on Organizational and 
Management Sciences of the Polish Academy of Sciences, Pays 
du Groupe De Vysegrad, the Canadian Centre of Science and 
Education, the American Research Foundation’s Centre for Eu-
ropean and Middle Eastern Studies, and the Informing Scien-
ce Institute. She was awarded the Medal of the Commission 
of National Education for lifetime professional achievements, 
the Gold Cross of Merit, the Gold Laurel of Skills and Compe-
tence. She also received awards as a doctoral supervisor, whi-
le her research articles won the “Best Paper Awards” at foreign 
conferences.
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Strengths and weaknesses

I quizzed my colleagues. They said: “Your greatest strength is 
that you can remain really calm and composed in difficult or 
even hopeless situations. You are resistant to stress”. Asked 
about my weaknesses, they acted diplomatically and left this 
answer to me. So, I would say that I tend to take up too many 
tasks. Sometimes I am too trusting and I believe others – some 
people call it naivety. 

Hobby

I have quite a few, although I am rather an enthusiastic ama-
teur. I love animals. I have always had a dog and a cat, they are 
like family. I like sports, I play tennis regularly, I ride a bike and 
I go skiing in the winter. I have always loved traveling and dis-
covering different cultures. And music of course, Ella Fitzgerald 
and my favorite smooth soul jazz. 

Favorite book and movie hero

In my bag I always carry an inconspicuous book “Mini wykłady 
o maxi sprawach” by Leszek Kołakowski. It is the quintessence 
of our daily affairs, ways to value and respond to them. This is 
the guidebook I often turn to. Also, I often read studies by ks. 
Józef Tischner.

The list of my favorite film characters, or rather actors who play 
them, is topped by Jack Nicholson in “One Flew Over the Cuck-
oo’s Nest”, one of his first roles. Daniel Craig in a series of films 
about Agent 007 is on the list, too.

My place on Earth

I believe I could live in many places, because it is the people 
around me who determine how I feel about a place. So, people, 
their system of values and culture create the climate in which 
I want to live. Although I have been to many beautiful places, 
it is Śląsk, Katowice in particular, I feel especially attached to. 
Here I have met a lot of fantastic people, not only researchers, 
but people of integrity, colorful, inspiring and brave. Here I was 
able to develop. And today, when I think about all this, I find it 
difficult to keep my feelings in check, I’m touched by ordinary 
human emotions…

Największa zaleta i wada

Zapytałam o to moich współpracowników. Powiedzieli: „Two-
ją największą zaletą jest to, że potrafisz wykazać duży spokój 
i opanowanie w sytuacjach trudnych, czasami wręcz beznadziej-
nych. Jesteś odporna na stres”. Z rozmowy o wadach wybrnę-
li bardzo dyplomatycznie i ostatecznie mnie pozostawili pole to 
tej samooceny. Zatem za największą wadę uznałabym branie na 
siebie zbyt wielu zadań. Czasami nadmiernie ufam i wierzę lu-
dziom – co niektórzy określają naiwnością.

Hobby

Mam ich sporo, aczkolwiek mają one charakter w dużej mie-
rze amatorski. Uwielbiam zwierzęta. W moim domu zawsze były 
pies i kot, traktuję je jak domowników. Lubię sport, w miarę re-
gularnie chodzę na tenis, jeżdżę na rowerze, a zimą na nartach. 
Zawsze fascynowały mnie podróże i poznawanie różnych kultur. 
No i oczywiście muzyka, ulubiony smooth jazz soul w wykona-
niu Elli Fitzgerald.

Ulubiona książka i bohater filmowy

W mojej podręcznej torbie zawsze jest miejsce na niepozor-
ną książeczkę „Mini wykłady o maxi sprawach” Leszka Koła-
kowskiego. Jej zawartość to kwintesencja spraw nas otaczają-
cych, sposobów ich wartościowania i reagowania na nie. To mój 
przewodnik, z którego często korzystam. Sięgam też do różnych 
opracowań ks. Józefa Tischnera.

Wśród moich ulubionych bohaterów filmowych, a raczej akto-
rów, którzy wcielają się w różne postacie, jest Jack Nicholson 
w jednej z pierwszych swoich ról w filmie – „Lot nad kukułczym 
gniazdem”. Na liście moich faworytów filmowych jest też Daniel 
Craig w serii filmów o agencie 007.

Moje miejsce na Ziemi

Wydaje mi się, że mogłabym żyć w różnych miejscach, bo to 
przede wszystkim osoby, z którymi przebywam, decydują w du-
żej mierze o tym, jak odbieram dane miejsce i jak się w nim czu-
je. Zatem ludzie, ich system wartości oraz kultura, które pre-
zentują, tworzą klimat, w którym chcę żyć. Pomimo że byłam 
w wielu pięknych zakątkach Ziemi, to Śląsk, a zwłaszcza Katowi-
ce są tym miejscem, z którym się mocno związałam. Tutaj spo-
tkałam mnóstwo fantastycznych osób, nie tylko naukowców, ale 
ludzi z charakterem, postaci barwne, inspirujące, dzielne. Tutaj 
mogłam się nieustannie rozwijać. Dzisiaj, kiedy o tym wszyst-
kim myślę, trudno powściągać emocje, po prostu czuję zwyczaj-
ne ludzkie wzruszenie…



Sławomir 
Smyczek
Prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji
Vice-Rector for Education and Internationalization

Profesor Sławomir Smyczek urodził się w Bielsku-Białej. W 1996 
roku ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckie-
go w Katowicach na kierunku Ekonomika obrotu towarowego 
i usług. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w Katedrze 
Badań Konsumpcji, którą obecnie kieruje. W 2000 roku uzyskał 
stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2008 roku doktora 
habilitowanego. Jego praca habilitacyjna pt. „Modele zachowań 
konsumentów na rynku usług finansowych” została wyróżnio-
na w 2010 roku nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W 2014 roku 
otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W kadencji 2005 – 2008 pełnił funkcję prodziekana ds. stu-
diów stacjonarnych na Wydziale Zarządzania, z kolei w la-
tach 2013 – 2016 prorektora ds. internacjonalizacji i mar-
ketingu, a w latach 2016 – 2020 prorektora ds. edukacji 
i internacjonalizacji.

W latach 1996 – 2000 pracował w Banku Śląskim SA. Był tak-
że członkiem rad nadzorczych firm działających w przemyśle 
ciężkim, a także ekspertem z dziedziny marketingu dla małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Jest ambasadorem na Polskę europejskiego stowarzyszenia 
uczelni ekonomicznych DukeNet oraz międzynarodowego sto-
warzyszenia marketingowego MAGScholar. Ponadto jest człon-
kiem Rady Naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Mar-
ketingu. Prowadzi wykłady w wielu ośrodkach akademickich za 
granicą. Jest koordynatorem i wykonawcą licznych projektów 
naukowych i dydaktycznych krajowych oraz międzynarodowych 
we współpracy m.in. z uczelniami z Francji, Niemiec, Hiszpanii, 
Finlandii, Włoch, Węgier czy USA.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami zachowań konsumentów, 
zrównoważoną konsumpcją, sharing economy oraz wyklucze-
niem społecznym. Jest autorem i współautorem wielu publika-
cji naukowych i podręczników akademickich z zakresu marke-
tingu, a także zachowań rynkowych konsumentów, konsumpcji 
i ochrony praw konsumentów.

Prof. Sławomir Smyczek was born in Bielsko-Biała. In 1996, he 
graduated from the Karol Adamiecki University of Economics in 
Katowice, majoring in the Economics of Trade in Goods and Ser-
vices. After completing the studies, he joined the Department 
of Consumption Research, which he is currently in charge of. He 
obtained a PhD degree in economic sciences in 2000, and a ha-
bilitation in 2008. His post-doctoral dissertation “Models of con-
sumer behavior in the financial services market” earned the 
Prime Minister’s award in 2010. In 2014, he was awarded pro-
fessorship in economic sciences.

In the years 2005 – 2008 prof. Smyczek was the Vice-Dean for 
Full-Time Studies at the Faculty of Management. Between 2013 
and 2016 he served as the Vice-Rector for Internationalization 
and Marketing, while in the years 2016 – 2020 – as the Vice-Rec-
tor for Education and Internationalization.

Between 1996 and 2000 he worked at Bank Śląski SA. He 
served on supervisory boards of heavy industry companies 
and as an expert on marketing in small and medium-sized 
enterprises.

Prof. Smyczek is an ambassador of Dukenet, an international 
union of universities in the field of commerce and internation-
al business, and MAG Scholar, an international marketing asso-
ciation, to Poland. He sits on the Scientific Board of the Polish 
Scientific Society of Marketing. He lectures at various academ-
ic centers abroad. He was a coordinator and an investigator in 
many national and international research and educational pro-
jects, including those carried out in cooperation with, e.g. higher 
education institutions from France, Germany, Spain, Finland, Ita-
ly, Hungary and the USA.

His academic interests focus on consumer behavior, sustaina-
ble consumption, sharing economy and social exclusion. He au-
thored and co-authored multiple scientific papers and academic 
textbooks on marketing, consumer behavior, consumption and 
consumer rights protection.

fo
t./

ph
ot

o:
 R

. K
aź

m
ie

rc
za

k
10 FORUM_nr 51 / 2020



Motto kadencji

Progress is always better than perfection

Priorytet kadencji

Uczynić Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach instytucją sa-
modoskonalącą się

Moje cele na kadencję

  Uatrakcyjnić ofertę kierunków studiów zgodnie z międzyna-
rodowymi standardami kształcenia

  Podnieść międzynarodowy prestiż kierunków studiów m.in. 
poprzez wprowadzenie podwójnych dyplomów i akredytacji 
branżowych

  Rozwinąć system zarządzania kierunkami studiów oraz 
umocnić pozycję kuratorów i menedżerów kierunków

  Wdrożyć system doskonalenia jakości w obszarze kształcenia 
oraz obsługi studentów i nauczycieli akademickich

  Usprawnić system komunikacji wewnętrznej uczelni
  Stworzyć kompleksowy system budowania długotrwałych re-
lacji z absolwentami

  Wdrożyć rekomendacje otrzymane po uzyskaniu akredytacji 
międzynarodowej CEEMAN

  Pozyskać akredytację międzynarodową EPAS dla kierunku In-
ternational Business

  Kontynuować proces ubiegania się o międzynarodową akre-
dytację AACSB

  Kształtować wizerunek uczelni, opierając się na najważniej-
szych kompetencjach w obszarze kształcenia, badań nauko-
wych, współpracy z biznesem i współpracy międzynarodowej

Moja największa zaleta

Otwartość i determinacja w dążeniu do celu

Moja największa wada

Pracoholizm

Hobby

Projektowanie ogrodów, podróże zagraniczne, kuchnie świata

Ulubiona książka / film

„Skazani na Shawshank”

Moje miejsce(a) na Ziemi

Świat

The motto of the term

Progress is always better than perfection

The priority of the term

To turn the University of Economics in Katowice into a self-im-
proving organization

My goals for the term

  To enrich the study offer in line with international education-
al standards

  To raise the status of degree programs through, i.a. joint di-
plomas or industry accreditations

  To develop a program management system and strengthen 
the position of program supervisors and managers

  To implement a quality management system in teaching and 
in the provision of faculty and student services

  To improve the University’s internal communications
  To create a comprehensive system for developing long-term 
relationships with the alumni

  To embrace the recommendations the University was given 
upon the award of the CEEMAN international accreditation

  To obtain the EPAS international accreditation for the Inter-
national Business program

  To continue with the application for the AACSB internation-
al accreditation

  To cultivate the University’s image based on its core compe-
tencies in teaching, scientific research, cooperation with the 
business sector and international cooperation 

My greatest strength

Openness and determination to achieve goals

My greatest weakness

Workaholism

Hobby

Garden design, foreign trips, cuisines of the world

Favourite book / movie

Shawshank Redemption

My place(s) on Earth

The world
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Profesor Maciej Nowak urodził się w Bytomiu. W roku 1985 
ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej im. Karo-
la Adamieckiego w Katowicach na kierunku Cybernetyka eko-
nomiczna i informatyka. W latach 1985 – 2000 był związany 
z sektorem IT, biorąc udział w realizacji licznych projektów in-
formatycznych. W roku 2000 został zatrudniony na stanowi-
sku asystenta w Katedrze Badań Operacyjnych. Pracę doktor-
ską „Wielokryterialne wspomaganie sterowania procesem pro-
dukcyjnym z wykorzystaniem dominacji stochastycznych” 
obronił w roku 2001, a stopień doktora habilitowanego na-
uk ekonomicznych uzyskał w roku 2009 na podstawie rozpra-
wy habilitacyjnej zatytułowanej „Interaktywne wielokryterial-
ne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka: metody i zastoso-
wania”. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych uzyskał 
w roku 2019.

Uczestniczył w realizacji wielu projektów naukowych, w tym 
realizowanych we współpracy z uczelniami z Kanady, Hiszpanii, 
Litwy, Czech oraz Tajwanu. Jest autorem wielu prac opublikowa-
nych w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

W latach 2009 – 2019 był prodziekanem ds. studentów Wydzia-
łu Informatyki i Komunikacji, a w roku akademickim 2019/2020 
pełnił funkcję prodziekana Szkoły Studiów I i II stopnia.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych 
i Systemowych, Polskiej Sekcji INFORMS oraz International 
Society on Multiple Criteria Decision Making. Członek redakcji 
„Przeglądu Statystycznego”.

Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim modelowa-
niem problemów decyzyjnych, analizą wielokryterialną oraz 
jej zastosowaniami w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu 
projektami.

Prof. Maciej Nowak was born in Bytom. In 1985 he graduat-
ed from the Karol Adamiecki University of Economics in Ka-
towice with a degree in Economic Cybernetics and Informat-
ics. In the years 1985 – 2000 he worked in the IT sector, taking 
part in a number of projects. In 2000 he was employed as a re-
searcher in the Department of Operational Research. He defend-
ed his doctoral dissertation entitled “Multiple criteria support of 
production process control with the use of stochastic dominanc-
es” in 2001, while in 2009 he obtained a habilitation in econom-
ic sciences based on the habilitation dissertation on “Interactive 
multiple criteria decision making support under conditions of 
risk; Methods and applications”. He was awarded professorship 
in economic sciences in 2019.

He participated in many research projects, including those car-
ried out in cooperation with universities from Canada, Spain, 
Lithuania, the Czech Republic, and Taiwan. He authored many 
papers published in prominent international journals.

In the years 2009 – 2019 he was the Vice-Dean for Student Af-
fairs at the Faculty of Informatics and Communication, while in 
the academic year 2019/2020 – the Vice-Dean of the School of 
Undergraduate and Graduate Studies.

He is a member of the Polish Operational and Systems Research 
Society, the Polish Section of INFORMS, and the International 
Society on Multiple Criteria Decision Making. He is also a mem-
ber of the Editorial Board of Przegląd Statystyczny.

Currently, his scientific interests embrace mainly decision mak-
ing modeling, multiple criteria analysis and its applications in 
operational and project management.

Maciej 
Nowak
Prorektor ds. nauki i rozwoju
Vice-Rector for Science and Development
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Motto kadencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach najlepszym miejscem 
do prowadzenia badań

Priorytet kadencji

Uzyskać satysfakcjonujący wynik w procesie ewaluacji jakości 
działalności naukowej uniwersytetu

Moje cele na kadencję

  Wprowadzić spójny system wsparcia zespołów badawczych
  Stworzyć podstawy do ubiegania się uniwersytetu o nadanie 
uprawnień naukowych w przynajmniej jednej dodatkowej 
dyscyplinie naukowej

  Zwiększyć liczbę projektów naukowych uzyskujących dofi-
nansowanie ze środków zewnętrznych

  Zwiększyć liczbę publikacji pracowników uniwersytetu w cza-
sopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor

  Zintensyfikować współpracę z partnerami biznesowymi w za-
kresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych

Moja największa zaleta

Wytrwałość

Moja największa wada

Jest ich tyle, że nie zmieszczą się w tej rubryce

Hobby

Turystyka piesza, muzyka operowa, czarny kryminał amerykań-
ski, film noir

Ulubiona książka / film

Książka – Raymond Chandler, „Długie pożegnanie”, 
film – „Sokół maltański”

Moje miejsca na ziemi

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich,
Smreczyński Staw w Tatrach Zachodnich,
wąwóz Homole w Małych Pieninach

The motto of the term

The University of Economics in Katowice as the best place for 
doing research

The priority of the term

To achieve a satisfying result in the process of the evaluation 
of research quality at the university

My goals for the term

  To implement a coherent research team support system
  To build the foundation for the University to apply for ac-
ademic qualifications in at least one additional scientific 
discipline

  To increase the number of research projects co-financed 
externally

  To increase the number of research papers published by the 
University’s faculty in journals with the Impact Factor

  To strengthen the cooperation with business partners in the 
area of R&D projects

My greatest strength

Persistence

My greatest weakness

This space is not enough to accommodate them all

Hobby

Hiking, opera, American noir crime fiction, noir film 

Favorite book / movie

Book: Raymond Chandler, The Long Good-Bye
Film: The Maltese Falcon

My place on Earth

Wyzwolenia Mound in Piekary Śląskie,
Smreczyński Lake in the Western Tatras,
Homole Ravine in the Pieniny
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Wykład obejmuje trzy wątki 
rozważań poświęconych trud-
nościom z precyzyjnym zde-
finiowaniem pojęcia przed-
siębiorczości, problemom wy-
dzielenia się subdyscypliny 
naukowej zajmującej się ba-
daniem tego zjawiska oraz dy-
lematom, wobec których staje 
sam badacz.

Pierwszy z nich dotyczy reflek-
sji odnoszących się do isto-
ty samego zjawiska przedsię-
biorczości, która wciąż nie do-
czekała się jednoznacznego 
zdefiniowania i proponowane 
są odmienne znaczenia tego 

The lecture discusses three 
themes that revolve around 
the difficulties involved with 
the precise definition of the 
entrepreneurship concept, the 
issues relating to the emer-
gence of the scientific sub-dis-
cipline that studies entrepre-
neurship, and the dilemmas 
faced by the researcher.

The first theme reflects on the 
very nature of entrepreneur-
ship, the meaning of which 
still lacks precision and its ex-
isting definitions vary. One of 
the characteristics of entre-
preneurship is its dynamic. 

Teresa Kraśnicka

Wyzwania 
i dylematy 
badacza 
przedsiębiorczości

Challenges and 
dilemmas of an 
entrepreneurship 
researcher

pojęcia. Szczególnie charakte-
rystyczna dla przedsiębiorczo-
ści jest jej dynamika. Przed-
siębiorczość stale się zmienia, 
wkracza w nowe obszary, takie 
jak np. sfera publiczna czy spo-
łeczna, przyjmuje nowe formy, 
co stanowi jedno z wielkich 
wyzwań dla współczesnych 
badaczy. Ta dynamika wiąże 
się z licznymi obserwowanymi 
obecnie trendami, jak postępu-
jąca digitalizacja gospodarek 
i życia społecznego, automa-
tyzacja i robotyzacja procesów 
czy rozwój gig ekonomii.

Entrepreneurship involves 
constant change, embraces 
ever-new new areas, for exam-
ple the public or social sphere, 
and takes on new forms, all 
of which constitutes a great 
challenge for contemporary 
researchers. This dynamic re-
lates to a variety of trends ob-
served nowadays, such as the 
digitalization of economies 
and social life, automation and 
robotization, as well as the de-
velopment of the gig economy.

Tezy wykładu inaugurującego rok 
akademicki 2020/2021

Main themes of the lecture opening 
the 2020/2021 academic year
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Drugi z wątków porusza pro-
blemy wyodrębniania się 
przedsiębiorczości i umacnia-
nia swojej pozycji jako samo-
dzielnej subdyscypliny w na-
ukach o zarządzaniu i jako-
ści (NoZiJ). Od lat 80. XX wieku 
trwają na świecie badania na-
ukowe nad zjawiskiem przed-
siębiorczości, a w Polsce do-
piero od połowy lat 90. W pol-
skich propozycjach podziału 
NoZiJ na subdyscypliny wyod-
rębniono ich aż 18 (w tzw. nur-
cie praktycznym) i wśród nich 
znalazło się miejsce dla przed-
siębiorczości. Mimo coraz sil-
niejszej legitymizacji przed-
siębiorczości jako odrębnej 
subdyscypliny do jej cha-
rakterystycznych atrybutów 
wciąż zalicza się „młody wiek” 
(z wszelkimi konsekwencja-
mi takiej cechy dla dyscypli-
ny naukowej) i jednocześnie 
silne zakorzenienie w prakty-
ce, systematyczne rozszerzanie 
pola badawczego, a także je-
go zmienność, wymagającą od 
badaczy częstej „rewizji” zało-
żeń dotyczących rynków, form 
organizacyjnych przedsiębior-
czości itd.

The second theme concerns 
entrepreneurship as an inde-
pendent sub-discipline with-
in management and quality 
studies. Studies on entrepre-
neurship were initiated in the 
world in the 1980’s, while in 
Poland only in the mid-1990s. 
The Polish attempts to cate-
gorize management and qual-
ity studies into sub-disciplines 
identified as many as 18 sep-
arate areas of research (in the 
so-called practical current), 
one of them being entrepre-
neurship. Despite the grow-
ing legitimacy of entrepreneur-
ship as a separate sub-disci-
pline, its attributes still include 
“young age” (with all the con-
sequences for the scientific 
discipline), but simultaneous-
ly strong immersion in prac-
tice, growing expansion of the 
research field, as well as var-
iability requiring researchers 
to frequently “revise” their as-
sumptions concerning mar-
kets, organizational forms of 
entrepreneurship, etc.

The third and most impor-
tant theme poses a question: 
how to ensure the adequacy 
of entrepreneurship research 
so that it meets the require-
ments of science and its func-
tions and fulfils the scientific 
rigors, while at the same time 
remains useful for practice, for 
different groups of stakehold-
ers? How not to get locked 
in the proverbial “ivory tow-
er”? In this context, the entre-
preneurship researcher should 
answer a number of questions, 
such as: what problems to 
study, what criteria to follow in 
their choice? Is curiosity alone 
good enough motivation? How 
to reconcile care for method-
ological correctness and the 
pressure to use increasingly 
“sophisticated” research tools 
with how research results are 
perceived by those outside the 
circle of researchers? How to 
communicate research results 
to specific stakeholder groups? 
These are just some of the im-
portant dilemmas which con-
temporary entrepreneurship 
researchers have to face and 
which are the subject of the 
lecture opening the new aca-
demic year.

Trzeci, najważniejszy wątek 
rozważań wiąże się z pyta-
niem: jak zapewnić właściwe 
znaczenie badań przedsiębior-
czości, aby spełniały warun-
ki stawiane nauce – jej funk-
cjom, aby spełniały rygory na-
ukowości i jednocześnie były 
użyteczne dla praktyki, dla róż-
nych kategorii interesariuszy? 
Jak nie zamknąć się w przysło-
wiowej „wieży z kości słonio-
wej”? W tym kontekście ba-
dacz przedsiębiorczości powi-
nien odpowiedzieć sobie na 
wiele pytań, m.in.: jakie pro-
blemy podejmować, jakimi 
kryteriami się kierować w tym 
wyborze? Czy sama ciekawość 
jest wystarczającym uzasad-
nieniem? Jak pogodzić dbałość 
o poprawność metodologiczną, 
presję na wykorzystanie coraz 
bardziej „wysublimowanych” 
narzędzi badawczych z percep-
cją uzyskanych wyników ba-
dań odbiorców spoza kręgu 
naukowców? Jak komunikować 
wyniki badań określonym gru-
pom interesariuszy? To tylko 
niektóre z ważnych dylematów 
współczesnego badacza przed-
siębiorczości, z którymi musi 
się zmierzyć i które stanowią 
przedmiot rozważań wykładu 
inauguracyjnego.
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Edyta Lachowicz-Santos

Wręczenie certyfikatu 
akredytacji CEEMAN IQA
Presentation of CEEMAN IQA 
certificate

prof. Danica Purg, przewodnicząca CEEMAN / 

CEEMAN President, fot./photo: CEEMAN
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Uniwersytet otrzymał prestiżo-
wą akredytację CEEMAN IQA 
(International Quality Accre-
ditation) w lutym 2020 roku. 
Akredytacja jest przyznawa-
na przez CEEMAN Internatio-
nal Association for Manage-
ment Development in Dyna-
mic Societies wyróżniającym 
się szkołom biznesu. Szcze-
gółowej ocenie podlega misja 
i wizja rozwoju instytucji edu-
kacyjnej, strategia i jakość za-
rządzania, spójność oferty edu-
kacyjnej z potrzebami rynku, 

relacje ze środowiskiem bizne-
su oraz nowoczesność i inno-
wacyjność metod nauczania. 
Jest to pierwsza międzynaro-
dowa akredytacja w histo-
rii naszej uczelni. Jesteśmy 
też pierwszą uczelnią na Ślą-
sku, która ją otrzymała. Dzię-
kujemy wszystkim pracowni-
kom, studentom, doktorantom, 
absolwentom i przyjaciołom 
za ogromne zaangażowanie 
i wsparcie w procesie pozyski-
wania CEEMAN IQA.

Our university received the 
prestigious CEEMAN IQA (In-
ternational Quality Accredita-
tion) in February 2020. The ac-
creditation is granted by CEE-
MAN International Association 
for Management Develop-
ment in Dynamic Societies to 
outstanding business schools. 
The areas of thorough assess-
ment include the education-
al institution’s mission and de-
velopment vision, the strate-
gy and quality of governance, 
alignment of their education-
al offer with market needs, 

relations with the business en-
vironment, as well as modern 
and innovative teaching meth-
ods. This is the first interna-
tional accreditation in our uni-
versity’s history. Moreover, we 
are the first higher education 
institution in Silesia that has 
received the accreditation. We 
thank all our university staff 
members, students and doc-
toral students, graduates and 
friends, for their great commit-
ment and support in the ac-
creditation process.

Tematyce akredytacji międzynarodowych 
poświęciliśmy sporo miejsca w poprzednim 
numerze „Forum”. Wydanie można pobrać 
ze strony internetowej: 
Much space was devoted to the subject of 
international accreditations in the previous 
issue of “Forum”, which can be downloaded 
from our university website: 
www.ue.katowice.pl/forum

W dniach 23 – 25 września br. odbyła się 
online 28. doroczna konferencja CEEMAN 
„Ideas and Inspiration for Management 
Development from Fields Beyond Manage-
ment”. Naszą uczelnię reprezentowali m.in. 
rektor prof. Celina Olszak oraz prorektor ds. 
edukacji i internacjonalizacji prof. Sławomir 
Smyczek. W czasie konferencji odbyła się 
uroczystość, podczas której przewodnicząca 
CEEMAN wręczyła wirtualnie pani rektor 
certyfikat akredytacji.

The 28th annual CEEMAN conference Ideas 
and Inspiration for Management Devel-
opment from Fields Beyond Management 
was held online on 23 – 25 September 2020. 
Our university was represented by the Rec-
tor, prof. Celina Olszak, and Vice-Rector for 
Education and Internationalization, prof. 
Sławomir Smyczek. The conference pro-
gram included a ceremony, during which 
the CEEMAN President virtually presented 
the Rector of UE Katowice with the accredi-
tation certificate.
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Professorships!Profesury!
Prof. Teresa Kraśnicka
otrzymała tytuł naukowy 
profesora nauk społecznych 
postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
z 10 marca 2020 roku.

received the title of professor 
of social sciences by order of 
the President of the Republic 
of Poland issued on March 10, 
2020.

The professor’s research embraces issues relating to en-
trepreneurship, innovation management, modern man-
agement methods, and management innovation. She 
conducts studies on various aspects and forms of entre-
preneurship – including small and medium-sized busi-
nesses, international entrepreneurship, and public entre-
preneurship. Her interests in innovation have resulted in 
research, pioneering in Poland, on the development and 
application of new solutions in the field of management, 
referred to as management innovation. In recent years, 
the professor’s interests have focused on family entre-
preneurship and issues concerning family businesses, 
such as succession, management professionalization, 
and innovation. She has authored or co-authored nearly 
140 research papers and textbooks. She has participat-
ed in many research and educational projects, including 
her role of a manager in a project financed by the Na-
tional Science Centre. For many years, she has been in-
volved in cooperation with the academic team from the 
Technical University of Ostrava, conducting joint studies 
on entrepreneurial intentions of students. Since 2006, 
prof. Kraśnicka has been the head of the Department of 
Entrepreneurship and Management Innovation, as well 
as the coordinator of the study program of Entrepre-
neurship and Finance. She is a member of the Polish As-
sociation for Innovation Management and actively par-
ticipates – as a member of the Board – in the initiatives 
of the Katowice Branch of the Committee on Organiza-
tional and Management Sciences of the Polish Academy 
of Sciences.

Dorobek naukowy pani profesor obejmuje w szczególno-
ści zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, zarządza-
nia innowacjami, współczesnych metod zarządzania oraz 
innowacji zarządczych. Prowadzi badania nad różnymi 
aspektami i formami przedsiębiorczości – w tym przed-
siębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw, przed-
siębiorczości międzynarodowej czy publicznej. W nur-
cie zainteresowań naukowych dotyczących innowacji 
mieszczą się prekursorskie w Polsce badania nad genero-
waniem i zastosowaniem nowych rozwiązań w dziedzi-
nie zarządzania traktowanych jako innowacje zarządcze. 
W ostatnich latach zainteresowania pani profesor skon-
centrowały się na przedsiębiorczości rodzinnej i proble-
mach dotyczących funkcjonowania firm rodzinnych, ta-
kich jak: sukcesja, profesjonalizacja zarządzania i inno-
wacyjność. Jest autorką lub współautorką blisko 140 prac 
naukowych i podręczników dydaktycznych. Uczestniczy-
ła w realizacji wielu projektów naukowych i dydaktycz-
nych, w tym kierowała projektem finansowanym ze środ-
ków Narodowego Centrum Nauki. Od wielu lat współpra-
cuje z zespołem naukowym z Uniwersytetu Technicznego 
w Ostrawie, m.in. prowadząc wspólne badania na temat 
identyfikacji intencji przedsiębiorczych studentów. Od 
2006 roku prof. Kraśnicka pełni funkcję kierownika Ka-
tedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, 
a także kuratora kierunku Przedsiębiorczość i finanse. Jest 
m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Inno-
wacjami, a także czynnie uczestniczy – jako członek pre-
zydium – w działalności Komisji Organizacji i Zarządzania 
PAN Oddziału w Katowicach.
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Prof. Maciej Mitręga

Prof. Małgorzata Pańkowska

otrzymał tytuł profesora nauk 
społecznych postanowieniem 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
z 6 lutego 2020 roku.

received the title of professor of 
social sciences by order of the 
President of the Republic of Poland 
issued on February 6, 2020.

otrzymała tytuł naukowy profesora 
nauk społecznych postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z 11 maja 2020 roku.

received the title of professor of 
social sciences by order of the 
President of the Republic of Poland 
issued on May 11, 2020.

In his research, prof. Mitręga focuses on the dynamic aspects of 
relationship management in contemporary organizations in dif-
ferent institutional settings and on different organizational lev-
els. He heads the Department of Organizational Relationship 
Management at the College of Informatics and Communication 
of the University of Economics in Katowice. He is a visiting pro-
fessor at the Technical University of Ostrava (Czech Republic) 
and the University of Szeged (Hungary). In the past, he received 
a Marie Curie scholarship and was a Marie Curie fellow at the 
University of Manchester (United Kingdom), later to serve as an 
Honorary Research Fellow at the same university. He was grant-
ed a ministerial scholarship for outstanding young researchers 
and received a ministerial award for his doctoral dissertation. So 
far, he has published 15 research papers in impact factor jour-
nals, including Long Range Planning, International Journal of Op-
erations & Production Management, and Industrial Marketing 
Management. He has been involved in the implementation of 9 
national and international research grants, either as a manager 
or a supervisor.

Prof. Mitręga is a member of the editorial boards of the Industri-
al Marketing and Management Journal and the Journal of Busi-
ness & Industrial Marketing. He has been invited as a keynote 
speaker to conferences in the United Arab Emirates, Turkey, Iran, 
Hungary, Sri Lanka, and Poland.

In her scientific pursuits, prof. Pańkowska focuses on modeling 
system architectures of social and economic organizations and 
the issues related to service science. She is a member of the 
Committee on Economic Sciences of the Polish Academy of Sci-
ences, a member of the board of the Scientific Society of Eco-
nomic Informatics, a member of the Association for Informa-
tion Systems (AIS), and the vice-president of ISACA (Informa-
tion Systems Audit and Control Association) Katowice Chapter. 
She is the coordinator of the study program of Informatics and 
Econometrics and actively contributes to the internationaliza-
tion of the University, coordinating, on an annual basis, the In-
ternational Week, first held in 2011. Its classes are conducted 
by foreign lecturers from the Erasmus and CEEPUS programs. 
Currently, the professor is involved in research projects on au-
topoietic organization modeling and quality management of 
business IT systems.

Problematyka badań pana profesora koncentruje się na dyna-
micznych aspektach zarządzania relacjami współczesnych or-
ganizacji w różnym przekroju instytucjonalnym i na różnym po-
ziomie organizacyjnym. Jest kierownikiem Katedry Zarządzania 
Relacjami Organizacji w Kolegium Informatyki i Komunikacji Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także pełni funkcję 
profesora wizytującego w Uniwersytecie Technicznym w Ostra-
wie (Czechy) oraz Uniwersytecie w Szeged (Węgry). Wcześniej 
był stypendystą Marie Curie oraz Marie Curie Fellow w Univer-
sity of Manchester (Wielka Brytania), a następnie przez kilka 
lat pełnił funkcję Honorary Research Fellow w tej samej uczelni. 
Laureat stypendium ministerialnego dla wybitnych młodych na-
ukowców oraz nagrody ministra za pracę doktorską. Opubliko-
wał dotychczas 15 artykułów w czasopismach z ustalonym im-
pact factorem, w tym w takich czasopismach jak „Long Ran-
ge Planning”, „International Journal of Operations & Production 
Management” i „Industrial Marketing Management”. Realizował 
jako kierownik lub opiekun merytoryczny dziewięć grantów ba-
dawczych krajowych bądź zagranicznych. 

Profesor Mitręga jest członkiem rady redakcyjnej w czasopismach 
„Industrial Marketing and Management” oraz „Journal of Busi-
ness & Industrial Marketing”. Prowadził gościnne wystąpienia ja-
ko tzw. keynote speaker na konferencjach w Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich, Turcji, Iranie, na Węgrzech, w Sri Lance i Polsce.

Dorobek naukowy pani profesor koncentruje się na zagadnie-
niach modelowania architektury systemowej organizacji spo-
łeczno-gospodarczych oraz na problemach zarządzania zasoba-
mi i usługami informatycznymi. Jest członkiem Komitetu Nauk 
Ekonomicznych PAN, członkiem Zarządu Naukowego Towarzy-
stwa Informatyki Ekonomicznej, członkiem Association for In-
formation Systems (AIS), oraz wiceprezesem ISACA (Informa-
tion Systems Audit and Control Association) Katowice Chapter. 
Jest kuratorem kierunku Informatyka i ekonometria. Aktywnie 
działa na rzecz internacjonalizacji uczelni, koordynuje odbywa-
jące się corocznie od 2011 roku przedsięwzięcia International 
Week, w ramach których zajęcia dydaktyczne na naszej uczelni 
prowadzą wykładowcy zagraniczni z programów Erasmus i CE-
EPUS. Aktualnie bierze udział w projektach naukowych doty-
czących modelowania organizacji autopojetycznych i zarządza-
nia jakością systemów informatycznych biznesu.
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W związku z trwającą pande-
mią COVID-19 wręczenie na-
grody nie mogło odbyć się 
podczas Dnia Internacjonaliza-
cji. Jednak z laureatem spotkał 
się prorektor ds. edukacji i in-
ternacjonalizacji prof. Sławo-
mir Smyczek. Kryteriami oceny 
kandydatów do nagrody były: 
liczba i znaczenie publikacji za-
granicznych, udział w projek-
tach o charakterze międzyna-
rodowym oraz liczba i charak-
ter wyjazdów zagranicznych 
w okresie ostatnich trzech lat.

Dr Przemysław Juszczuk
Moje zainteresowania badaw-
cze koncentrują się na infor-
matyce oraz finansach. Przez 
większą część swojej pracy na-
ukowej poruszałem się w ob-
szarze informatyki. W szcze-
gólności prowadziłem badania 
związane z optymalizacją cią-
głą, wielokryterialnym podej-
mowaniem decyzji oraz ucze-
niem maszynowym. W ostat-
nich latach uzyskane przeze 
mnie wcześniej wyniki zaczą-
łem stosować w obszarze fi-
nansów, co przyniosło efekt 
w postaci publikacji dotyczą-
cych rynków walutowych, 
a także teorii Markowitza.

Swoje dotychczasowe wyni-
ki badań prezentowałem na 

Due to the continuing COV-
ID-19 pandemic, the ceremo-
ny could not be held during 
the Internationalization Day. 
However, prof. Sławomir Smy-
czek, Vice-Rector for Education 
and Internationalization, met 
the Interstar winner in person. 
The assessment criteria for 
the award included: the num-
ber and impact of internation-
al publications, participation in 
international projects, and the 
number and character of for-
eign academic trips taken in 
the last three years.

dr Przemysław Juszczuk
My research interests focus on 
computer science and finance. 
I have stayed in the field of 
computer science through 
most of my scientific work. In 
particular, I have conducted re-
search on continuous optimi-
zation, multi-criteria decision 
making and machine learning. 
In the last years, I have be-
gun to use the previously ob-
tained findings in the field of 
finance, which has resulted in 
publications related to foreign 
exchange markets and the 
Markowitz theory.

My research so far has been 
presented at many interna-
tional conferences, for exam-
ple in South Korea, Vietnam, 
Turkey, Greece, and Great Brit-
ain, where – together with 

InterStar 2020

InterStar 2020

licznych konferencjach między-
narodowych, m.in. w Korei Po-
łudniowej, Wietnamie, Turcji, 
Grecji i Wielkiej Brytanii, gdzie 
wspólnie z pracownikami Ka-
tedry Inżynierii Wiedzy zdo-
byłem wyróżnienie za najlep-
szą sesję.

W 2015 roku otrzymałem sty-
pendium w ramach projektu 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki – w Instytucie Badań 
Systemowych Polskiej Akade-
mii Nauk prowadziłem bada-
nia nad rozszerzeniem kon-
cepcji automatycznych syste-
mów transakcyjnych na rynku 
forex. W roku 2019 w tym sa-
mym ośrodku odbywałem staż 
postdoc.

W latach 2018 i 2019 bra-
łem udział w wizycie nauko-
wej na Uniwersytecie Tamkang 
na Tajwanie, gdzie jednocze-
śnie prowadziłem cykl wykła-
dów dla studentów studiów li-
cencjackich, magisterskich 
i doktoranckich.

Nagroda InterStar jest dla 
mnie ogromnym wyróżnieniem 
i potwierdzeniem, że nasza 
uczelnia wspiera i docenia sta-
rania swoich pracowników.

other researchers from the De-
partment of Knowledge Engi-
neering – I received the Best 
Session award.

In 2015, I received a scholar-
ship from the Human Capital 
Operational Program, under 
which I conducted research 
at the System Research Insti-
tute of the Polish Academy of 
Sciences, focusing on extend-
ing the automated transaction 
systems on the forex market. 
In 2019, I did my postdoc in 
the same research center.

In the years 2018 and 2019, 
I participated in the research 
visit at the Tamkang Universi-
ty in Taiwan, where I also con-
ducted a series of lectures for 
Bachelor’s, Master’s, and Ph.D. 
students.

For me the InterStar Award is 
a great distinction and con-
firmation that our university 
supports and appreciates the 
efforts of its employees.

1 czerwca przyznano tegoroczne wyróżnienie 
InterStar za wkład w umiędzynarodowienie 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Laureatem jest dr Przemysław Juszczuk 

z Katedry Inżynierii Wiedzy.

On June 1, this year’s InterStar winner was 
awarded for his outstanding contribution to inter-

nationalization of the UE Katowice. The award 
winner is dr Przemysław Juszczuk from the 

Department of Knowledge Engineering.
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Jeszcze przed oficjalnym po-
twierdzeniem pierwszego przy-
padku zakażenia koronawi-
rusem w Polsce w lutym na 
stronie internetowej uczelni 
opublikowane zostały informa-
cje Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz specjalne komu-
nikaty zachęcające do odpo-
wiedzialnej postawy i dbania 
o zdrowie własne oraz innych. 
W trosce o bezpieczeństwo 

In February this year, even be-
fore the first case of corona-
virus infection was confirmed 
in Poland, information issued 
by the Ministry of Foreign Af-
fairs and special alerts encour-
aging people to act responsibly 
and take care of their own and 
others’ health were published 

Agnieszka Put

UE Katowice 
w dobie 

koronawirusa

UE Katowice 
in the time of 

pandemic
© www.freepik.com

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach od początku 
trwania pandemii pod-
jął szereg działań w celu 
zapewnienia bezpieczeń-
stwa studentom i pracow-
nikom. Uczelnia wdrożyła 
profilaktykę zapewniającą 
ciągłość kształcenia w bez-
piecznych warunkach.

Since the beginning of the 
pandemic, the University 
of Economics in Katowice 
has undertaken a series of 
actions to ensure the safety 
of students and employ-
ees. Preventive measures 
have been implemented to 
guarantee the continuity 
of teaching and learning in 
safe conditions.

studentów i pracowników 
uniwersytetu do odwołania 
wstrzymano wyjazdy i przyjaz-
dy z terenów szczególnie za-
grożonych pandemią. Budynki 
natomiast doposażone zosta-
ły w termometry zbliżeniowe 
i środki do dezynfekcji, a tak-
że zwiększono częstotliwość 
sprzątania powierzchni.

11 marca br. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
na mocy zarządzenia rekto-
ra zawiesił wykłady i zaję-
cia dla studentów, doktoran-
tów i uczestników studiów 
podyplomowych oraz inne for-
my kształcenia organizowa-
ne przez uniwersytet w tra-
dycyjnej formie. Jednocześnie 
wdrożono kształcenie zdalne, 

on the university website. To 
ensure the safety of students 
and employees, all departures 
and arrivals from areas with 
a particularly high risk of pan-
demic spread were suspend-
ed until further notice. The 
equipment in the university 
buildings was supplemented 
with non-contact thermome-
ters and disinfectants, and the 
frequency of surface cleaning 
was increased.

On March 11, pursuant to 
the rector’s decree, the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice suspended all face-to-
face lectures and classes for 

 Książkomaty w CINiBA / Book dispensers at CINiBA – fot./photo: CINiBA
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prowadzenie zajęć i konsulta-
cji w formie e-learningu z wy-
korzystaniem narzędzi infor-
matycznych do komunikacji 
zdalnej. Ograniczono dostęp 
do wejść do obiektów uczel-
ni, a nauczyciele akademiccy 
oraz pracownicy administra-
cyjni rozpoczęli pracę zdalną. 
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom studentów, uniwersytet 
wydłużył terminy opłat czesne-
go, a także wprowadził zmiany 
w realizacji praktyk studenc-
kich. Jednocześnie wdrożono 
zasady komunikacji wewnętrz-
nej i zewnętrznej na UE Ka-
towice w sytuacji epidemio-
logicznej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, za-
lecając zdalną komunikację 
z pracownikami uczelni. Wpro-
wadzono tym samym zdal-
ny obieg dokumentów, a także 
zarekomendowano organizo-
wanie spotkań z wykorzysta-
niem narzędzi elektronicznych. 
Przygotowany został rów-
nież katalog praw i obowiąz-
ków studentów oraz nauczy-
cieli akademickich związanych 
ze zdalnym kształceniem oraz 
opracowano specjalny porad-
nik dla studentów dotyczący 
zasad komunikacji i uczestnic-
twa w zdalnych zajęciach.

Na początku pandemii urucho-
miony został również specjal-
ny portal dostępny w dwóch 
wersjach językowych (polskiej 
i angielskiej), na którym moż-
na znaleźć informacje na te-
mat nauki zdalnej, wsparcia 
technicznego czy odpowiedzi 
na najczęściej zadawane py-
tania. Na portalu dostępne są 
sekcje przeznaczone dla stu-
dentów i pracowników z kon-
kretnymi informacjami oraz 

Bachelor’s, Master’s, doctor-
al and postgraduate students, 
as well as any other forms of 
face-to-face teaching offered 
by the university. Online teach-
ing was implemented at the 
same time, including e-learn-
ing classes and consultations 
making use of IT tools for re-
mote communication. Access 
to the entrances to universi-
ty buildings was limited, and 
both teaching and administra-
tive staff switched to remote 
work. In an effort to meet stu-
dents’ needs, tuition payment 
deadlines were extended and 
student internship schemes 
were adjusted. Moreover, new 
regulations on IT-supported in-
ternal and external communi-
cation under pandemic con-
ditions were introduced, with 
recommendations for online 
communication among uni-
versity employees. This al-
so resulted in the introduction 
of electronic transfer of doc-
uments, and recommenda-
tions for holding virtual meet-
ings. Additionally, a list of stu-
dents’ and teachers’ rights and 
responsibilities under online 
learning conditions was drawn 
up, supplemented with a spe-
cially designed student’s guide 
on online class attendance and 
communication.

Furthermore, a special por-
tal was launched at the start 
of the pandemic, available in 
two language versions (Pol-
ish and English), providing in-
formation on online learning 
and technical support, as well 
as answers to most frequently 
asked questions. The portal of-
fers sections dedicated to stu-
dents and teachers, including 

filmami instruktażowymi do-
tyczącymi zdalnego kształce-
nia. Na bieżąco publikowane 
są tam również zarządzenia 
władz uczelni oraz rekomenda-
cje dotyczące zdalnego kształ-
cenia. Celem portalu jest uła-
twienie dostępu do informacji 
na temat organizacji pracy uni-
wersytetu i zdalnego kształce-
nia. Dodatkowo na stronie do-
stępne są informacje na te-
mat wsparcia, które uczelnia 
oferuje studentom, pracow-
nikom, a także swojemu oto-
czeniu w związku ze światową 
pandemią.

Równolegle prowadzone były 
prace przygotowawcze mające 
na celu maksymalne uspraw-
nienie procesu zdalnego re-
alizowania zajęć, konsulta-
cji oraz zaliczeń i egzaminów 
z wykorzystaniem przyjaznych 
i przede wszystkim dostęp-
nych narzędzi online. 
Przyjęta na ten czas 
strategia działania 
uniwersytetu opar-
ta została na czte-
rech etapach prze-
chodzenia na proces 
zdalnego kształce-
nia. W pierwszym 
etapie dla studen-
tów i nauczycie-
li akademickich udo-
stępniona została 
platforma umożliwiająca re-
alizowanie zajęć i konsulta-
cji w sposób zdalny. Drugi etap 
zakładał możliwość realizowa-
nia zajęć (wykładów, ćwiczeń, 
laboratoriów i innych) online 
z aktywnym udziałem nauczy-
ciela akademickiego dla ca-
łych grup studentów. W tym 
celu przygotowano szkolenia 
oraz wideoporadniki z zakresu 

specific types of information 
and instructional videos on on-
line learning. Regulations, de-
cisions and recommendations 
on online learning issued by 
the university authorities are 
posted on the website on an 
ongoing basis. The portal aims 
to facilitate access to informa-
tion with regard to online edu-
cation and the way the univer-
sity’s activities are organized. 
Additionally, the site provides 
information on the support 
that the university offers to its 
students, staff members and 
environment in connection 
with the global pandemic.

In parallel, preparatory work 
was carried out to ensure max-
imum improvement of online 
teaching and consultation pro-
cesses as well as final course 
testing and online examination 

procedures, making use of 
the available student-friend-
ly tools. The university strat-
egy adopted at that time in-
volved four stages of transi-

tion to online learning. At the 
first stage, an e-learning plat-
form was made available to 
students and teachers. The 
second stage enabled teach-
ers to conduct lectures, class-
es, labs and other types of 
teaching in the form of virtual 
meetings with entire student 
groups. To this end, universi-
ty staff were offered a number 
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obsługi platform dla pracowni-
ków uczelni. Trzeci etap dzia-
łań obejmował przygotowanie 
szczegółowych zasad dotyczą-
cych przeprowadzania zaliczeń 
i egzaminów semestralnych 
z wykorzystaniem rozwiązań 
online. Czwarty etap dotyczył 
możliwości realizowania obron 
prac dyplomowych z wykorzy-
staniem narzędzi online.

Zgodnie z przyjętą strate-
gią Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach już w dru-
giej połowie marca skutecznie 
wprowadził zdalne kształcenie. 
Jako pierwsza śląska uczelnia 

publiczna ogłosił przeprowa-
dzenie letniej sesji egzamina-
cyjnej w całości online. Na-
stępnie z początkiem maja 
odbyły się pierwsze obrony 
prac dyplomowych z wyko-
rzystaniem technik zdalnych, 
w których uczestniczyło czte-
rech studentów kierunku Lo-
gistyka. W kolejnym miesiącu, 
dzięki wdrożeniu odpowied-
nich rozwiązań organizacyj-
nych, odbyła się pierwsza zdal-
na obrona pracy doktorskiej.

Zarówno pracownikom, jak 
i studentom udostępnione zo-
stały internetowe zbiory na-
ukowe, a także umożliwiono 
zdalny dostęp do źródeł elek-
tronicznych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach przystąpiło 

natomiast do wirtualnej biblio-
teki Booksbox. Ponadto Cen-
trum Informacji Naukowej i Bi-
blioteka Akademicka urucho-
miły specjalne książkomaty 
umożliwiające bezkontaktowe 
wypożyczanie zamawianych 
książek.

Priorytetem działań uniwer-
sytetu jest zapewnienie jak 
największego bezpieczeń-
stwa członkom społeczno-
ści akademickiej przy jedno-
czesnym utrzymaniu wysokie-
go poziomu kształcenia. Stało 
się to możliwe dzięki bieżące-
mu wsparciu technicznemu, 
otwartej komunikacji z nauczy-
cielami akademickimi, pra-
cownikami administracyjnymi 
oraz studentami i doktoranta-
mi, a także wdrożeniu bada-
nia jakości kształcenia w cza-
sie pandemii.

Działania uniwersytetu w cza-
sie pandemii nie dotyczy-
ły wyłącznie kwestii organi-
zacyjnych. Dostrzegając, jak 

ważna jest społeczna odpo-
wiedzialność, a także wzajem-
ne wsparcie w trudnych cza-
sach, członkowie społeczno-
ści akademickiej zaangażowali 
się w liczne akcje, których ce-
lem była pomoc naszym stu-
dentom, pracownikom, kandy-
datom, jak również otoczeniu 
uniwersytetu. Szczegółowe in-
formacje dostępne są na por-
talu: www.ue.katowice.pl/koro-
nawirus. O wybranych przed-
sięwzięciach piszemy także na 
kolejnych stronach „Forum”.

of training sessions and video 
guides on the use of e-learning 
platforms. At the third stage, 
detailed procedures were set 
out for final course tests and 
examinations conducted on-
line. The fourth stage enabled 
the final thesis presentations 
to be held in the form of virtu-
al sessions.

In line with the adopted strat-
egy, the University of Econom-
ics in Katowice effectively im-
plemented online teaching 
and learning as early as in the 
second half of March. It was 
the first public higher educa-
tion institution in Silesia to an-
nounce that the summer ex-
am session will be conducted 
entirely online. Later on, at the 
beginning of May, the first four 
students of Logistics defended 
their final theses in virtual ses-
sions. With the right organiza-
tional solutions already imple-
mented, the first online PhD 
thesis defense was held in the 
following month.

Both university teachers and 
students were given access to 
online scientific publications 
and electronic resources, and 
the Publishing House of the 
UE Katowice gained access to 
the Booksbox virtual library. 
Moreover, the Scientific Infor-
mation Centre and Academ-
ic Library (CINiBA) offered spe-
cial book dispensers to enable 
non-contact pickup of the or-
dered books.

The university’s priority is to 
ensure maximum safety for 
the academic community and 
simultaneously maintain high 
standard of teaching. It has 
been made possible thanks 
to ongoing technical support, 
open communication with fac-
ulty members, administra-
tive staff, students and doctor-
al students, as well as imple-
mentation of teaching quality 
assessment in the time of 
pandemic.

The university’s activities in 
the time of pandemic have not 
been concerned with organiza-
tional issues only. Aware of the 
importance of social respon-
sibility and mutual support in 
these difficult times, members 
of the academic community 
have engaged in a range of ac-
tivities aiming to provide as-
sistance to our students, em-
ployees, candidates, and the 
university environment. De-
tailed information is available 
at www.ue.katowice.pl/en/ue-
katowice-in-the-age-of-corona-
virus/. Selected activities are 
also covered on the following 
pages of this issue of “Forum”.

  Zdalne obrony / Final thesis defense held online.  

fot./photo: R. Tomanek

  Zdalne obrony / Final thesis defense held online. 

fot./photo: S. Kałużny
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Trwająca od kilku miesięcy 
ogólnoświatowa pandemia 
koronawirusa spowodo-
wała zmiany w codzien-
nym funkcjonowaniu 
gospodarstw domowych, 
zakładów pracy, regionów 
i ogólnoświatowych gospo-
darek. Sytuacja trwale 
wpisała się w rzeczywistość 
ekonomiczną. W czasie 
pandemii zespoły badaw-
cze i eksperckie Uniwer-
sytetu Ekonomicznego 
w Katowicach aktywnie 
zaangażowały się w prace 
mające na celu przeciw-
działanie negatywnym 
skutkom COVID-19, pro-
wadząc badania i przygo-
towując specjalne raporty.

Badania czynników prze-
trwania firm w czasie 
obecnego kryzysu
Z początkiem kwietnia prof. 
Wojciech Dyduch, kierow-
nik Katedry Przedsiębiorczości 

The global coronavirus 
pandemic going on for 
the last few months has 
brought about changes in 
the daily lives of house-
holds, and operations of 
work places, regions and 
global economies. It has 
become a permanent part 
of the economic reality. 
In the time of pandemic, 
the UE Katowice research 
and expert teams have 
engaged in activities aim-
ing to counter the negative 
impact of COVID-19 by 
conducting research and 
drawing up special reports.

Research on the determi-
nants of enterprise sur-
vival in the current crisis
At the beginning of April, prof. 
Wojciech Dyduch, head of the 
Department of Entrepreneur-
ship at the UE Katowice, to-
gether with scientists from the 
Nicolaus Copernicus Univer-
sity in Toruń and the Poznań 
University of Economics and 
Business, launched a research 

Agnieszka Put

Eksperci Uniwersytetu 
Ekonomicznego 

w Katowicach w czasie 
pandemii

UE Katowice experts 
in the time of 

pandemic

UE Katowice, wraz z naukow-
cami z Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu oraz 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu rozpoczął re-
alizację projektu badawcze-
go, którego celem była dia-
gnoza czynników przetrwania 
przedsiębiorstw w warunkach 
kryzysu.

Pierwsza część projektu w for-
mule badania ankietowego 
skierowanego do właścicieli 
i zarządzających przedsiębior-
stwami pozwoliła zidentyfiko-
wać działania podjęte przez 
przedsiębiorstwa po wprowa-
dzeniu restrykcji i ogranicze-
niu działalności. Określono 
czynniki, które w największym 
stopniu utrudniają efektyw-
ne funkcjonowanie i wskaza-
no pożądane rozwiązania po-
jawiających się problemów. 
W badaniach ankietowych 
przedsiębiorcy podali także 

project to diagnose the deter-
minants of enterprise survival 
in the current crisis.

The first part of the project in-
volved a survey of enterprise 
owners and managers to in-
vestigate the steps taken by 
the companies as a result of 
the restrictions and limitations 
implemented. The study iden-
tified the factors which most 
severely impede effective op-
eration, and proposed solu-
tions to the problems. In the 
survey, the entrepreneurs al-
so indicated the most urgent 
steps that need to be taken 
without neglecting employ-
ee recognition. The managers 
signaled the necessity to real-
locate resources to products 
and services currently in de-
mand. The study also provided 
a great deal of positive exam-
ples of changeover and adjust-
ment to the situation.

The research ultimately re-
vealed four steps that may 
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▪ Wzrost zatrudnienia (w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób), jaki 

odnotowano w czerwcu br. jest trudny do zinterpretowania. Można przypuszczać, że znaczące dodatnie 

wahnięcie w górnictwie (względem maja), wraz z ewentualnym zatrudnieniem sezonowym, zatarły 

negatywny obraz w innych sektorach gospodarki. 

▪ Ogólny obraz zmian na rynku pracy wciąż nakazuje ostrożność w ferowaniu osądów zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych. Obecna sytuacja jeszcze kilka lat temu byłaby bowiem do 

pozazdroszczenia. Jednak nie można odpowiedzialnie wnioskować, że większość negatywnych zjawisk 

związanych z pandemią znalazła już odzwierciedlenie w statystykach. 

▪ Trendy w zakresie statystyk dotyczących działalności gospodarczej póki co nie są zachwiane przez 

pandemię. Może to być efekt dodatkowego zasilenia firm środkami z tarcz antykryzysowych, ale także 

wykorzystywania oszczędności oraz zmiany modeli gospodarowania w firmach. 

▪ Bez korekty o inflację, w pierwszym półroczu 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu stanowiła 

83% wartości osiągniętej w 2019 r. (przy czym dla samego górnictwa wskaźnik ten wyniósł tylko 77%), 

natomiast produkcji budowlano-montażowej aż 98%. 

▪ Comiesięczny wzrost sprzedaży detalicznej w maju i w czerwcu br. był niewspółmiernie wysoki 

w porównaniu z tymi miesiącami w latach poprzednich. Jest to pochodną niskich wartości bazowych 

w marcu i w kwietniu.  

▪ Ocena koniunktury gospodarczej jest jednoznacznie lepsza niż w poprzedzających miesiącach, wciąż 

jednak daleka od optymistycznej.  

▪ Wpływy z podatków PIT i CIT za pierwsze półrocze 2020 r. są o wiele niższe niż w poprzednim roku 

(wpływy z PIT stanowią 80% uzyskanych rok temu, z CIT – 70%). 

 
Dane obejmujące okres do czerwca br. potwierdzają negatywne skutki pandemii koronawirusa w gospodarce. Przeciętne 

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, wynoszące w czerwcu br. 745,6 tys. osób, wzrosło co prawda w stosunku do 

maja br. (o 4,6 tys. osób), jednak było znacznie niższe niż przed rokiem i oscylowało wokół wartości charakterystycznych 

dla przełomu lat 2016/2017. Lipiec i czerwiec w poprzedzających latach były miesiącami sezonowego wzrostu zatrudnienia. 

Trudno jest więc jednoznacznie wnioskować o naturze wzrostu, który wystąpił w roku bieżącym. Szczególnie, że w tym 

kontekście wątpliwości rodzi znaczenie sytuacji w górnictwie i wydobywaniu w informacjach dotyczących zatrudnienia. 

W maju br. w branży tej odnotowano radykalny spadek zatrudnienia (o 8 tys. miesiąc do miesiąca i 11,9 tys. rok do roku). 

W czerwcu br. bilans wyniósł z kolei +7,5 tys. m/m (nieomalże 10% wielkości zatrudnienia w branży) i -4,5 tys. r/r. Można 

więc przypuszczać, że znaczące dodatnie wahnięcie m/m w górnictwie, wraz z ewentualnym zatrudnieniem sezonowym, 

zatarły negatywny obraz w innych sektorach gospodarki.  

 
Jak w każdej edycji Komentarza, także i w tej, należy podkreślić, że powyższe dane o zatrudnieniu dotyczą przedsiębiorstw, 

w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Natomiast w regionie nieomalże 350 tys. osób (349 730 wg danych na 

koniec czerwca br.) prowadzi działalność gospodarczą o różnej skali. W tym wielu jest samozatrudnionych i liczne są firmy 

zatrudniające poniżej 9 osób. Szacunki GUS wskazują, iż w 2018 r. na terenie województwa śląskiego pracowało ponad 1,76 

mln osób (ta liczba obejmuje m.in. nieklasyfikowanych we wcześniejszych kategoriach pracowników administracji lub 

rolników). Zmiany zatrudnienia w tych grupach nie są monitorowane z taką dokładnością i częstotliwością jak w grupie 
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▪ W danych o rynku pracy zaczynają ujawniać się negatywne skutki pandemii. Skala zjawisk nie wskazuje 

jednak na ryzyko załamania struktury gospodarczej regionu. Natomiast świadczy o zatrzymaniu procesów 

rekrutacyjnych przez przedsiębiorstwa i poszukiwaniu oszczędności w zasobach ludzkich. 
▪ W maju br. odnotowano wzrosty produkcji, sprzedaży detalicznej oraz mobilności w regionie. 
▪ Widoczna jest poprawa nastrojów panujących w gospodarce. Wiele wskazuje na to, iż kumulacja zjawisk 

negatywnych wystąpiła w marcu i kwietniu br. Jednocześnie część negatywnych efektów może być 

odroczona w czasie.  
▪ Wciąż trudne do oszacowania jest to, na ile zamrożenie gospodarki w marcu i kwietniu br. osłabiło 

potencjał rozwojowy firm w regionie. W tym, czy firmy są gotowe na wygaśnięcie wsparcia w ramach 

tarcz antykryzysowych oraz ewentualne kolejne radykalne spowolnienie w związku z możliwą jesienną 

falą pandemii.  
 
W kwietniu i w maju br. w danych dotyczących rynku pracy zaczęły być widoczne negatywne skutki pandemii koronawirusa. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało do poziomu niższego niż w całym 2019 r. W okresie od lutego 

do maja br. zatrudnienie w tej części gospodarki zmalało o 54,2 tys. osób. Zatrudnienie w maju br. (wynoszące 741 tys. 

osób) było o 53,2 tys. osób niższe od zatrudnienia w maju 2019 r.   
Wykres 1. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób [tys. osób] 

 

Opracowanie własne, dane GUS  
Maj br. był także miesiącem, w którym po raz pierwszy od początku 2019 r. znacząco spadło zatrudnienie w górnictwie 

i wydobywaniu (do poziomu 71,1 tys. podczas gdy we wcześniejszych miesiącach wartość ta wynosiła średnio 82,5 tys.). 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że powyższe dane o zatrudnieniu dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących 

przekracza 9 osób. Natomiast w regionie nieomalże 350 tys. osób prowadzi działalność gospodarczą o różnej skali (w tym 

wielu jest samozatrudnionych i liczne są firmy zatrudniające poniżej 9 osób). Szacunki GUS wskazują, iż w 2018 r. na terenie 

województwa śląskiego pracowało ponad 1,76 mln osób (ta liczba obejmuje m.in. nieklasyfikowanych we wcześniejszych 

kategoriach pracowników administracji lub rolników). Zmiany zatrudnienia w tych grupach nie są monitorowane z taką 

dokładnością i częstotliwością jak w grupie zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw powyżej 9 osób. W praktyce oznacza 
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constitute the key factors for 
enterprise survival in the coro-
navirus crisis: switching to re-
mote work, cutting down on 
investment, making employ-
ees use vacation leave or an-
nouncing work stoppage, and 
extending liability payment 
deadlines. The findings also 
seem to indicate a relation-
ship between the intensity of 
the steps undertaken, and the 
size of the investigated busi-
ness entities as well as the 
levels of their managers’ expe-
rience. The next stages of the 
research are intended to ana-
lyze the trends and once again 
conduct the survey, involving 
foreign enterprises.

The research team consists 
of the following professors: 
Paweł Chudziński (UE Poznań), 
Szymon Cyfert (UE Poznań), 
Wojciech Dyduch (UE Kato-
wice) i Maciej Zastempows-
ki (UMK Toruń). The project 
is implemented under the pa-
tronage of the Entrepreneur-
ship Council to the President 
of the Republic of Poland

Silesian Expert Forum
On April 28 this year, the Mar-
shal of the Silesian Voivode-
ship appointed prof. Rob-
ert Tomanek a member of the 
Silesian Expert Forum. The fo-
rum is a social and collegial 
body providing advice and rec-
ommendations to the Marshal 
of the Silesian Voivodeship 
on how to prevent the nega-
tive impact of the pandemic 
on the economy and support 
the economic development of 
the region. It brings togeth-
er 33 representatives of the 
business environment, includ-
ing business self-government, 

najpilniejsze działania, które 
należy podjąć, doceniając jed-
nocześnie swoich pracowni-
ków. Zarządzający wskazali na 
konieczność realokacji zaso-
bów na produkty i usługi, na 
które obecnie jest popyt. Ba-
dania wyłoniły też wiele pozy-
tywnych przykładów przesta-
wienia się i dopasowania do 
otoczenia.

Finalnie przeprowadzone ba-
dania pozwoliły na wskaza-
nie czterech działań, które mo-
gą stanowić kluczowe czynni-
ki przetrwania przedsiębiorstw 
w warunkach koronakryzy-
su: przejście na pracę zdalną, 
ograniczenie poziomu inwesty-
cji, wysyłanie pracowników na 
urlopy lub przestoje oraz wy-
dłużanie terminów płatności 
za zobowiązania. Rezultaty ba-
dań pozwalają także m.in. na 
sformułowanie spostrzeżenia 
o zarysowującej się zależności 
pomiędzy intensywnością po-
dejmowanych działań a wiel-
kością badanych podmiotów 
i doświadczeniem menedże-
rów. W toku dalszych prac ba-
dacze planują analizę trendów 
i ponowne przeprowadzenie 
badania również w przedsię-
biorstwach zagranicznych.

W skład zespołu badawczego 
wchodzą profesorowie: Paweł 
Chudziński (UE Poznań), Szy-
mon Cyfert (UE Poznań), Woj-
ciech Dyduch (UE Katowice) 
i Maciej Zastempowski (UMK 
Toruń). Projekt badawczy zo-
stał objęty patronatem Rady 
ds. Przedsiębiorczości przy Pre-
zydencie RP.

Śląskie Forum Ekspertów
28 kwietnia br. marszałek wo-
jewództwa śląskiego powo-
łał prof. Roberta Tomanka na 
członka Śląskiego Forum Eks-
pertów. Forum jest społecz-
nym, kolegialnym organem 
pełniącym funkcję konsulta-
cyjną i opiniodawczą marszał-
ka w zakresie zapobiegania 
negatywnym skutkom pan-
demii w obszarze gospodar-
ki oraz wspierania rozwoju go-
spodarczego województwa 

śląskiego. Forum składa się 
z 33 przedstawicieli środowi-
ska gospodarczego, w tym sa-
morządu gospodarczego, or-
ganizacji pracodawców, środo-
wiska naukowego, organizacji 
pracowników oraz samorządu 
terytorialnego.

26 maja br., podczas pierwsze-
go posiedzenia Śląskiego Fo-
rum Ekspertów, które odby-
ło się w Sali Sejmu Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego, prof. To-
manek zaprezentował efek-
ty pracy zespołu ekspertów 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. W skład ze-
społu eksperckiego nasze-
go uniwersytetu, działającego 
przy Centrum Badań i Trans-
feru Wiedzy (CBiTW) i moni-
torującego sytuację gospodar-
czą w regionie, wchodzą: dr 
Marcin Baron (koordynator), 
dr hab. Jan Acedański, dr Piotr 
Dąbrowski, dr Bartłomiej Ga-
bryś, dr Piotr Gibas, dr hab. To-
masz Ingram, prof. UE, dr Grze-
gorz Krawczyk oraz dr hab. 
Robert Wolny, prof. UE. W ra-
porcie zespołu przedstawio-
no informacje sygnalne o go-
spodarce na podstawie do-
stępnych, aktualnych danych 
gromadzonych w systemie 
publicznym, omówiono stan 
gospodarki oraz zmiany na 
rynku pracy.

W kolejnych miesiącach zespół 
ekspertów uniwersytetu przed-
stawiał kolejne komentarze od-
noszące się do napływających 
na bieżąco informacji. Eksperci 
zidentyfikowali wrażliwe spo-
łecznie i gospodarczo zagad-
nienia. Zespół koncentruje się 
na zbieraniu danych pozwala-
jących na zobrazowanie wystę-
pujących trendów lub ewen-
tualnych odchyleń. Jego człon-
kowie przyjęli sobie za cel, by 
pracować z danymi aktualizo-
wanymi co miesiąc, aby możli-
wa była ocena faktycznego ryt-
mu gospodarki. Comiesięczne 
edycje „Komentarza do sytu-
acji w gospodarce regionalnej” 
dostępne są na stronach inter-
netowych uczelni.

employers’ organizations, sci-
entific community, and local 
self-government.

During the first meeting of the 
Silesian Expert Forum, held on 
May 26 this year in the Sile-
sian Parliament Hall of the 
Marshal Office, prof. Tomanek 
presented the results of the 
work performed by the UE Ka-
towice experts. Our university 
expert team from the Research 
and Knowledge Transfer Cent-
er, monitoring the econom-
ic situation in the region, 
consisted of: dr Marcin Bar-
on (coordinator), dr hab. Jan 
Acedański, dr Piotr Dąbrowski, 
dr Bartłomiej Gabryś, dr Piotr 
Gibas, dr hab. Tomasz Ingram, 
prof. UE, dr Grzegorz Krawczyk 
and dr hab. Robert Wolny, prof. 
UE. The team’s report offered 
signaling information on the 
economy based on the current 
data available in the public 
system, as well as a review of 
the state of the economy and 
changes in the labor market.

In the following months, the 
UE Katowice expert team pre-
sented more commentaries 
based on new, continuously in-
coming information. The ex-
perts identified socially and 
economically sensitive issues. 
They focus on gathering data 
illustrating the current trends 
or departures from the trends. 
The team members made it 
their goal to work on month-
ly updated data in order to re-
liably evaluate the rhythms 
of the economy. The monthly 
“Commentary on the state of 
the regional economy” is avail-
able on the university website.
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W porównaniu z czerwcem i lipcem optymizm przedsiębiorców w ocenie sytuacji gospodarczej wzrasta wolniej, choć i tak 
są to dane bardziej pozytywne, w porównaniu z kwietniem czy majem. Badania koniunktury wskazują na negatywne nastroje 
w: przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i handlu detalicznym. Nastroje te jednak poprawiają się, 
ale wciąż oceny są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mniej stabilne, negatywne i gorsze niż w ubiegłym roku (r/r) 
są opinie dotyczące koniunktury w transporcie i gospodarce magazynowej. Pozytywne i lepsze niż rok temu (r/r) są odczucia 
dotyczące koniunktury w zakwaterowaniu i gastronomii.  Natomiast pozytywne, jednak gorsze niż rok temu (r/r) 
w informacji i komunikacji. 
 
Opinie przedsiębiorców są w dużej mierze warunkowane nastrojami konsumentów. Te generalnie poprawiają się. 
Aczkolwiek w tym wypadku posłużyć się można wyłącznie danymi zagregowanymi dla kraju. W lipcu br. (w stosunku do 
czerwca) wskaźnik ufności konsumenckiej BWUK wzrósł o 6 pp. (kwiecień -36,4%, maj -30,1%, czerwiec -19,4%, 
lipiec -13,4%). Jednak w sierpniu odnotowano pogorszenie o 1,8 pp., do poziomu wynoszącego -15,2%. Trudno 
odpowiedzieć na pytanie co spowodowało odwrócenie tendencji. Może to być uwarunkowane  obserwowanymi w sierpniu 
dużymi dziennymi wzrostami zachorowań związanych z koronawirusem odnotowanymi nie tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie. Co za tym idzie być może konsumenci obawiają się kolejnego zamrożenia gospodarki, i wynikających z niego utraty 
pracy lub zmniejszenia dochodu rozporządzalnego. Nie zmienia to jednak faktu, że sprzedaż detaliczna rosła – głównie 
w segmentach prasy i książek (okres urlopowy), mebli (kontynuacja remontów domowych), RTV i AGD oraz samochodów 
(być może wykorzystanie oszczędności, które w innych warunkach byłyby wydatkowane na wyjazdy wakacyjne), ale także 
w licznych innych segmentach. 
 
Na rynku pojawia się więc coraz wyraźniejsze rozwarstwienie: z jednej strony niepokoją dane o zatrudnieniu / bezrobociu 
i produkcji przemysłowej, a z drugiej na rynku detalicznym osiągane są historyczne rekordy sprzedaży i rentowności w wielu 
branżach (farmacja, kosmetyki, meble, RTV, AGD, żywność). Potwierdza się, że pandemia raczej nie zmieniła nawyków 
zakupowych większości konsumentów, a nawet odblokowanie rynku po zamrożeniu wywołało u wielu osób euforię 
zakupową. Dotyczy to oczywiście tych nabywców, którzy nie stracili pracy i którzy mają poczucie, że zagrożenie pogorszenia 
się sytuacji materialnej już minęło. Tym samym osoby ze stabilną (obecnie) sytuacją finansową kupują jeszcze więcej niż 
zwykle i tym samym „nadrabiają” średnią za osoby, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w ostatnim półroczu. 
Zmieniły się jednak nieco kierunki zakupowe, co przekłada się na przykład na trudności w odrabianiu strat przez branżę 
odzieżową. 
 
Kontynuując przedstawianie danych w zakresie mobilności jako sposobu na opisywanie kondycji lokalnej / regionalnej 
gospodarki, dokonano analiz wielkości potoków ruchu pojazdów w Katowicach. Charakteryzują one zachowania 
komunikacyjne nie tylko mieszkańców Katowic, ale też pozostałych dojeżdżających do aglomeracji. Dane potwierdzają efekt 
„odmrażania” gospodarki – w czerwcu nastąpił powrót do poziomu ruchu sprzed pandemii. Natomiast wakacyjne obniżenie 
badanych wartości jest zjawiskiem normalnym. 
 
Wykres 10. Dobowe natężenie ruchu pojazdów w dni robocze w punktach pomiarowych KISMiA [liczba pojazdów] 

 
Opracowanie własne, dane Urzędu Miasta Katowice (Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz) 
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Nowości w roku 
akademickim 2020/2021

New in 
2020/2021

Studia I stopnia stacjonarne

  specjalność Finanse i technologie cyfrowe na kierunku Finanse i rachunkowość

Full-time first-cycle studies

  the specialization of Finanse i technologie cyfrowe (Finance and digital technologies) in the study 
program of Finanse i Rachunkowość (Finance and Accounting)

Studia I stopnia niestacjonarne

  kierunek Bezpieczeństwo w biznesie (nowa nazwa kierunku)
  kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości, specjalności Programowanie rozwoju miast oraz 
Nieruchomości

  specjalność Finanse i technologie cyfrowe na kierunku Finanse i Rachunkowość

Part-time first-cycle studies

  the study program of Bezpieczeństwo w biznesie (Security in business) (a new name)
  the study program of Gospodarka miejska i nieruchomości (Urban economy and real estate), 
specializations in Programowanie rozwoju miast and Nieruchomości (Urban growth programming and 
Real estate)

  the specialization of Finanse i technologie cyfrowe (Finance and digital technologies) in the study 
program of Finanse i Rachunkowość (Finance and Accounting)
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Studia II stopnia stacjonarne

  kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości, specjalności Programowanie rozwoju miast oraz 
Nieruchomości

  specjalność Finanse i technologie cyfrowe na kierunku Finanse i Rachunkowość
  specjalność European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) na kierunku 
International Business

Full-time second-cycle studies

  the study program of Gospodarka miejska i nieruchomości (Urban economy and real estate), 
specializations of Programowanie rozwoju miast and Nieruchomości (Urban growth programming and 
Real estate)

  the specialization of Finanse i technologie cyfrowe (Finance and digital technologies) in the study 
program of Finanse i Rachunkowość (Finance and Accounting)

  the specialization of the European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) in the 
study program of International Business

Studia II stopnia niestacjonarne

  kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości, specjalności Programowanie rozwoju miast oraz 
Nieruchomości

  specjalność Finanse i technologie cyfrowe na kierunku Finanse i Rachunkowość

Part-time second-cycle studies

  the study program of Gospodarka miejska i nieruchomości (Urban economy and real estate), 
specializations of Urban growth programming and Real estate

  the specialization of Finanse i technologie cyfrowe (Finance and digital technologies) in the study 
program of Finanse i Rachunkowość (Finance and Accounting)

Studia podyplomowe

  kierunek Akademia zarządzania w biznesie 3.0
  kierunek Academy of Business Management 3.0

Postgraduate studies

  the study program of Akademia zarządzania w biznesie 3.0 (taught in Polish)
  the study program of Academy of Business Management 3.0 (taught in English)
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Justyna Matysiewicz, Sławomir Smyczek

MERCURI – unikatowa 
nowość w ofercie 
studiów anglojęzycznych 
naszego uniwersytetu

MERCURI – unique novelty 
in our university’s 
English-taught programs

Od nowego roku akademickiego oferta stu-
diów anglojęzycznych naszej uczelni poszerza 
się o unikatowy program European Master in 
Consumer Relationship Marketing (Mercuri), 
który jest realizowany wspólnie z trzema 
europejskimi partnerami: Université Greno-
ble Alpes (Francja), Aschaffenburg University 
of Applied Sciences (Niemcy) oraz Universi-
dad Cardenal Herrera (Hiszpania).

In the new academic year, the range of programs taught 
in English at UE Katowice will have a new addition: 
a unique European Master in Consumer Relationship 
Marketing (Mercuri) program, which is being imple-
mented in partnership with three European universi-
ties: Université Grenoble Alpes (France), Aschaffenburg 
University of Applied Sciences and CEU Universidad 
Cardenal Herrera in Spain.

Mercuri will provide students 
with knowledge about the lat-
est developments in the global 
economy, international deter-
minants of business activity, 
and the make-up of the main 
functional areas of companies 

operating in international 
markets. The program aims 
to enhance students’ under-
standing of a critical nature of 
the relationship between con-
sumers and companies and 
the specific characteristics of 
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Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach to ideal-
ne miejsce do postawie-
nia pierwszego lub kolej-
nego kroku w kierunku 
satysfakcjonującej pracy, 
nowej pasji, a także wie-
loletnich przyjaźni.

The University of Eco-
nomics in Katowice is 
a perfect place to take 
a first, or the next, step 
towards a satisfying job, 
a new passion, and long-
lasting friendships.

Dzięki studiom w ramach pro-
gramu Mercuri studenci zdo-
będą wiedzę dotyczącą naj-
bardziej aktualnych zjawisk 
zachodzących w globalnej go-
spodarce, międzynarodowych 
uwarunkowań prowadzenia 
biznesu oraz funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw na rynku 
międzynarodowym w przekro-
ju najważniejszych obszarów 
funkcjonalnych. Głównym ce-
lem programu studiów jest po-
głębienie wiedzy studentów 
na temat krytycznego charak-
teru relacji między konsumen-
tami a firmami, a także na te-
mat specyfiki obu stron tych 
relacji. Program ten pozwo-
li na zapoznanie studentów ze 
złożonością zachowań konsu-
menckich i ich uwarunkowań, 
jednocześnie objaśniając zasa-
dy, warunki i podstawy decyzji 
rynkowych klientów. Z drugiej 
strony, jego realizacja ma wy-
kształcić w studentach umie-
jętność podejmowania różnych 
działań i zarządzania działa-
niami zmierzającymi do na-
wiązania długotrwałych rela-
cji z głównymi interesariusza-
mi firmy.

Wyróżniającą cechą studiów 
będzie prowadzenie wszyst-
kich zajęć w języku angiel-
skim w czterech krajach eu-
ropejskich, co da studen-
tom możliwość uczestniczenia 
w zajęciach prowadzonych 
w wielokulturowym otocze-
niu i realizacji projektów we 
współpracy ze studentami 
z całego świata. I tak pierwszy 
semestr studiów, poświęcony 
tematyce rynku i konsumen-
tów, realizowany będzie przez 
nasz uniwersytet. W drugim 
semestrze studenci będą stu-
diować na Université Grenoble 
Alpes we Francji, a tematyka 
zajęć będzie koncentrować się 
wokół metod i narzędzi budo-
wania relacji przedsiębiorstw 
z klientami. Semestr trzeci re-
alizowany będzie na Aschaf-
fenburg University of Applied 
Sciences w Niemczech, gdzie 
studenci będą mogli poznać 

zagadnienia dotyczące kon-
cepcji i narzędzi realizacji stra-
tegii marketingowych. Ostat-
ni semestr, oferowany przez 
Universidad Cardenal Herre-
ra w Hiszpanii, poświęcony bę-
dzie zdobyciu wiedzy praktycz-
nej w ramach oferowanych 
międzynarodowych praktyk 
studenckich i projektów kon-
sultingowych. Studenci bę-
dą także przygotowywać prace 
magisterskie.

Ważnym wyróżnikiem progra-
mu Mercuri jest forma prowa-
dzenia zajęć. Została ona do-
stosowana do najnowszych 
standardów międzynarodo-
wych. W szczególności zajęcia 
będą odbywać się w małych 
grupach i mieć charakter in-
teraktywny, z wykorzystaniem 
koncepcji experiential learning. 
Dominującymi formami będą 
warsztaty, treningi i symula-
cje, a także projekty badawcze 
oraz tzw. problem-based lear-
ning (nauczanie metodą roz-
wiązywania problemów).

Studia będą dawać szansę 
uczestniczenia w międzynaro-
dowych projektach dydaktycz-
nych, naukowych i innych re-
alizowanych w wielokulturo-
wym otoczeniu, w zespołach 
studentów z całego świata. 
Oferowany program kształce-
nia tworzy także korzystne wa-
runki do podejmowania stu-
diów i trzymiesięcznej praktyki 
za granicą w ramach programu 
Erasmus oraz innych umów 
o współpracy wiążących naszą 
uczelnię z partnerami projektu, 
jak również z uczelniami wyż-
szymi z Europy, Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Chin, Indii 
i innych krajów.

Absolwenci programu Mercu-
ri otrzymają dyplom Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach oraz Université Gre-
noble Alpes, a także specjalny 
certyfikat ukończenia studiów 
wspólnych sygnowany przez 
rektorów wszystkich czterech 
uczelni partnerskich.

the two parties. Thus, it will 
allow students to familiarize 
themselves with the complex-
ity of consumer behavior and 
its determinants, consumer 
decision-making as well as the 
factors behind and the basis 
for consumer decisions. In ad-
dition, the program will devel-
op students’ ability to under-
take and manage diverse ac-
tivities aimed at building good 
long-term relationships with 
a company’s major stakehold-
ers. The uniqueness of the 
program lies in the fact that 
classes and lectures, all taught 
in English, will be conduct-
ed in four European countries. 
Consequently, students will 
study in a multicultural envi-
ronment and cooperate with 
students from around the 
globe when working on their 
projects. They will complete 
the first semester, devoted to 
markets and consumers, at 
our university. In the second 
semester, they will study at 
the Université Grenoble Alpes 
in France, and the curriculum 
will focus on the techniques 
and tools used in customer re-
lationship management. Next, 
in the third semester, stu-
dents will move to Aschaffen-
burg University of Applied Sci-
ences in Germany, where they 
will acquaint themselves with 
marketing concepts and tools. 
During the last semester, 
spent in Spain at the Univer-
sidad Cardenal Herrera, stu-
dents will gain hands-on ex-
perience by doing internation-
al internships and consultancy 
projects. They will also pre-
pare their Master’s theses.

The key distinguishing fea-
ture of the Mercuri program is 
the adopted classroom meth-
odology, which has been tai-
lored to the latest interna-
tional standards. Classes will 
be taught in small groups of 
students, and the implemen-
tation of experiential learn-
ing will ensure an interactive 
learning environment. Teach-
ing will be primarily based on 
workshops, trainings, simula-
tions, as well as research pro-
jects and problem-based learn-
ing. The program will offer stu-
dents a chance to participate 
in a variety of international 
projects, including education-
al and research ones, carried 
out in a multicultural environ-
ment by teams built up of stu-
dents from around the world. 
It will also create conditions 
conducive to embarking on in-
ternational studies and three-
month internships under the 
Erasmus program or under the 
cooperation agreements be-
tween UE Katowice and the 
project partners, as well as 
those with other higher educa-
tion institutions from Europe 
or the USA, Canada, China, In-
dia and other countries.

The graduates will receive 
a diploma of the Universi-
ty of Economics in Katowice 
and Université Grenoble Alpes, 
and a certificate of joint pro-
gram completion signed by 
the rectors of the four partner 
universities.
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Projekt GrEnFin (Green Energy 
Finance) ma na celu zaprojekto-
wanie innowacyjnego i interdy-
scyplinarnego podejścia do kształ-
cenia tzw. eksperta ds. zrówno-
ważonej energii, odgrywającego 
kluczową rolę w przedsiębior-
stwach w zakresie ochrony środo-
wiska i propagowania najlepszych 
praktyk służących zrównoważo-
nemu rozwojowi.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znalazł 
się w prestiżowym gronie 33 konsorcjów party-
cypujących w programie Unii Europejskiej Era-
smus+ Akcja 2: Sojusze na rzecz Wiedzy (Know-
ledge Alliances). Projekty tego typu prowadzone 
są przez szkoły wyższe wraz z przedsiębiorstwa-
mi, a ich celem jest propagowanie innowacji 
i kreatywności, wymiana wiedzy oraz wspiera-
nie nauczania interdyscyplinarnego. Są to tzw. 
projekty centralne, zarządzane przez Agencję 
Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

The GrEnFin (Green Energy Finance) pro-
ject aims to design an innovative, interdis-
ciplinary approach to educating so-called 
sustainable energy experts, who play 
a pivotal role in enterprises with regard 
to environmental protection and pro-
motion of best practices for sustainable 
development.

The University of Economics in Katowice has be-
come a member of the prestigious network of 33 con-
sortia participating in the European Union Erasmus+ 
Action 2: Knowledge Alliances. This type of projects are 

Ewa Dziwok

UE Katowice 
społecznie 
odpowiedzialny – 
pierwszy na naszej 
uczelni projekt 
Erasmus+ Sojusze 
na rzecz Wiedzy

UE Katowice – 
a socially responsible 
university: the first 
Erasmus+ Knowledge 
Alliances project
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Projekt, którego głównymi ad-
resatami są studenci studiów 
drugiego stopnia (głównie spe-
cjalności Quantitative Asset 
and Risk Management ARI-
MA), realizowany jest w ra-
mach konsorcjum, w skład 
którego wchodzą – oprócz na-
szej uczelni – uniwersyte-
ty: Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna (Wło-
chy), Vienna University of Eco-
nomics and Business (Austria), 
Ludwig-Maximilians-Universi-
taet Muenchen (Niemcy), Uni-
versité Paris Dauphine (Fran-
cja), Birkbeck College Universi-
ty of London (Wielka Brytania), 
jednostki naukowe: IMPA – In-
stitute of Pure and Applied 
Mathematics (Brazylia) oraz 
przedsiębiorstwa: Speed Deve-
lopment Consultants (Grecja), 
My Energia Oner SL (Hiszpa-
nia), PSE – Planet Sustainable 
Energy Lda (Portugalia), Tau-
ron Polska Energia SA (Polska), 
Hera Trading Srl (Włochy), EGO 
Energy Srl (Włochy) oraz Pixel 
(Włochy).

Rozwój w kierunku zrównowa-
żonego rozwoju i efektywne-
go gospodarowania zasobami 
w sektorze energii ma podsta-
wowe znaczenie dla osiągnię-
cia celów unijnych w zakresie 
klimatu. Aby wesprzeć ten pro-
ces istotne jest szkolenie spe-
cjalistów w sektorze energe-
tycznym, a także tworzenie, 
wspieranie i rozwijanie dłu-
gotrwałej współpracy mię-
dzy dostawcami energii, firma-
mi i uniwersytetami. Zgodnie 
z założeniami projekt GrEnFin 
ma na celu dostarczenie inte-
resariuszom sektora energe-
tycznego (dostawcom energii, 

implemented by higher edu-
cation institutions and busi-
ness enterprises, and aim to 
promote innovation and cre-
ativity, exchange of knowl-
edge and support for interdis-
ciplinary approaches to teach-
ing. These are so-called central 
projects, managed by the Ed-
ucation, Audiovisual and Cul-
ture Executive Agency (EACEA) 
in Brussels.

The project, addressed mainly 
to Master’s students (particu-
larly of ARIMA Quantitative As-
set and Risk Management) is 
implemented by a consortium 
including, beside our univer-
sity, higher education institu-
tions: Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna (Italy), 
Vienna University of Econom-
ics and Business (Austria), Lud-
wig-Maximilians-Universitaet 
Muenchen (Germany), Univer-
sité Paris Dauphine (France), 
Birkbeck College University of 
London (Great Britain), science 
centers: IMPA – Institute of 
Pure and Applied Mathemat-
ics (Brasil), and enterprises: 
Speed Development Consult-
ants (Greece), My Energia On-
er SL (Spain), PSE – Planet Sus-
tainable Energy Lda (Portugal), 
Tauron Polska Energia SA (Po-
land), Hera Trading Srl (Italy), 
EGO Energy Srl (Italy) and Pix-
el (Italy).

Progress towards sustainable 
development and efficient re-
source management in the en-
ergy sector is of fundamen-
tal importance to meet the 
EU’s targets for climate. In or-
der to facilitate the process, it 
is essential to train specialists 
for the energy sector, as well 
as to establish, support and 
develop long-term coopera-
tion between energy suppliers, 

firmom, instytutom badaw-
czym) wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów (tzw. eks-
pertów ds. zrównoważonej 
energii).

Oczekiwanymi rezultata-
mi projektu są opracowa-
nie wspólnego innowacyjnego 
modułu dotyczącego zielonej 
energii i finansów skierowane-
go do studentów, a także mo-
dułu profesjonalnego służące-
go do szkolenia pracowników 
firm i ekspertów już działają-
cych na rynku pracy. Planowa-
ne są także dwie letnie szkoły, 
w trakcie których studenci za-
poznają się z rynkiem zielonej 
energii, od produkcji po dystry-
bucję, poznają rodzaje „zielo-
nych produktów finansowych” 
w celu wspierania transforma-
cji zrównoważonego rozwoju 
sektora energetycznego.

Idea projektu GrEnFin wpisuje 
się w główne założenia rapor-
tu grupy ekspertów wysokiego 
szczebla Komisji Europejskiej 
ds. Zrównoważonego Finan-
sowania (styczeń 2018), któ-
ry podkreśla znaczenie aktuali-
zacji programów akademickich 
i zawodowych w celu zapew-
nienia nauczania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Ro-
la firm partnerskich w pro-
jekcie GrEnFin jest kluczowa 
w celu określenia konkretnych 
potrzeb i priorytetów rynku 
pracy, a tym samym określenia 
oczekiwanych efektów ucze-
nia się, kluczowych kompeten-
cji i umiejętności dotyczących 
profilu zawodowego, który ma 
być rozwijany.

enterprises and universities. In 
line with the initial plans, the 
GrEnFIn Project aims to pro-
vide the energy sector stake-
holders (energy suppliers, en-
terprises, research institutes) 
with highly qualified special-
ists (so-called sustainable en-
ergy experts).

The expected project out-
comes include a jointly de-
signed innovative module on 
green energy and finance ad-
dressed to students, and 
a professional module to be 
used for training employees 
and experts already active in 
the job market. Moreover, two 
summer schools are planned, 
to provide students with the 
opportunity to familiarize 
themselves with the green en-
ergy market, from produc-
tion to distribution, and learn 
about types of “green financial 
products” useful for support-
ing the transformation of sus-
tainable development in the 
energy sector.

The idea for the GrEnFIn pro-
ject is consistent with the 
main provisions of the report 
drawn up by high-level experts 
from the European Commis-
sion for Sustainable Finance 
(January 2018), which under-
scores the significance of up-
dating academic and voca-
tional curricula with a view of 
ensuring education on sustain-
able development. The partner 
enterprises play a pivotal role 
in the GrEnFIn project in that 
they define the specific needs 
and preferences of the labor 
market, simultaneously defin-
ing the expected learning out-
comes, core competencies and 
skills required for the target 
job profile.

G
rE
nFIn

Greening Energy 
Market and Finance

Więcej informacji: / More information: 
https://grenfin.eu/

ja
nn

oo
n0

28
 - 

pl
.fr

ee
pi

k.
co

m

32 FORUM_nr 51 / 2020



Agnieszka Put

Aktywni mimo 
pandemii! Active despite 

pandemic!
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach każdego 
roku organizuje liczne wydarzenia naukowe, bizne-
sowe czy kulturalne, jak również angażuje się w wyda-
rzenia odbywające się w Polsce i na świecie i wspiera 
je. Pandemia koronawirusa i związane z nią ograni-
czenia sanitarne spowodowały, że wiele wydarzeń 
organizowanych dotąd cyklicznie zostało odwołanych 
lub nie mogło się odbyć w tradycyjnej formie. Dla 
aktywnych pracowników i studentów uniwersytetu 
organizowanie wydarzeń oraz uczestnictwo w spotka-
niach, festiwalach i konferencjach stanowiło nie lada 
wyzwanie, jednak udało się! Pandemia nie przeszko-
dziła w udziale w międzynarodowych konferencjach 
naukowych, a nawet festiwalach tanecznych. Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach aktywnie włączył się 
również m.in. w pierwszy Europejski Kongres Gospo-
darczy online, Kongres Wyzwań Zdrowotnych, a także 
zorganizował pierwszą zdalną konferencję Trójstyk.

Every year, the University of Economics in Katowice 
organizes numerous scientific, business and cultural 
events and involves itself in and supports events 
taking place in Poland and around the world. The 
coronavirus pandemic and the consequent sanitary 
rules and restrictions caused many events, which so 
far had been held cyclically, to be cancelled or not to 
take place in a traditional mode. For the active mem-
bers of the university staff and students it was a great 
challenge to organize events and take part in meet-
ings, festivals and conferences, but they managed to 
overcome the difficulties! The pandemic didn’t pre-
vent them from participating in international scien-
tific conferences or dance festivals. The University 
of Economics in Katowice took active part in, among 
others, the first European Economic Congress 
Online, the Health Challenges Congress, and organ-
ized a virtual conference TRIPOINT.
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Europejski Kongres 
Gospodarczy online
W dniach 11 – 25 maja odby-
ła się pierwsza edycja Euro-
pejskiego Kongresu Gospodar-
czego online, w ramach której 
zorganizowano kilkanaście de-
bat o nowej gospodarczej rze-
czywistości. Europejski Kon-
gres Gospodarczy to najwięk-
sze spotkanie gospodarcze 
Europy Centralnej. Stanowi fo-
rum wymiany doświadczeń, 
opinii i wiedzy o polskiej oraz 
europejskiej gospodarce. Poru-
szane tematy dotyczą m.in. za-
gadnień ekonomicznych, spo-
łecznych i technologicznych. 
Partnerem instytucjonalnym 
kongresu jest Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach.

Do udziału w wydarzeniu za-
proszono kilkudziesięciu 
przedstawicieli biznesu, rzą-
du, samorządów i nauki. Uni-
wersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach podczas sesji „Rynek 
pracy. Sztuka adaptacji”, mo-
derowanej przez Bogdana Bug-
dalskiego, reprezentował prof. 
Robert Tomanek. Rektor wypo-
wiedział się m.in. na temat sy-
tuacji gospodarczej w czasach 
pandemii koronawirusa, opie-
rając się na dostępnych da-
nych makroekonomicznych. 
Odnosząc się do danych doty-
czących wzrostu liczby zacho-
rowań na COVID-19 na Śląsku 
podkreślał, że „zamrożenie” je-
dynie wybranych regionów, 
w tym Śląska, mogłoby spowo-
dować problemy w skali całe-
go kraju. „Śląsk jest centrum 

European Economic 
Congress Online
On 11 – 25 May 2020, the first 
edition of the European Eco-
nomic Congress Online, com-
prising several debates on the 
new economic reality, took 
place. The European Econom-
ic Congress is the largest busi-
ness event in Central Europe. 
It provides a platform for the 
exchange of experiences as 
well as views and knowledge 
about the Polish and European 
economy. It addresses diverse 
topics, including the ones deal-
ing with economic, social and 
technological issues. The Uni-
versity of Economics in Kato-
wice is an Institutional Partner 
of the Congress.

Several dozen guests, repre-
sentatives of business, the Pol-
ish government, local gov-
ernments and the academ-
ic community, were invited to 
participate in the event. At the 
session entitled “Labor Mar-
ket. The Art of Adaptation”, 
the University of Economics in 
Katowice was represented by 
rector prof. Robert Tomanek. 
Using the available macroeco-
nomic data, he discussed the 
economic situation during the 
coronavirus pandemic. He re-
ferred to the figures indicat-
ing a growth in the number of 
COVID-19 infections in Silesia, 
emphasizing the “freezing” of 
selected regions, only includ-
ing Silesia, might lead to na-
tionwide problems. – “Silesia 

przemysłowym Polski. Tu nie 
tylko wydobywa się węgiel, ale 
są też zakłady przemysłowe 
różnych branż. Śląsk jest także 
ważnym węzłem logistycznym. 
Gdyby doszło zatem do 
poważniejszych ograniczeń, 
cały kraj odczuje skutki tego 
zjawiska. Trzeba monitorować 
sytuację, ale także być 
rozważnym w wypowiedziach 
(…) mogących powodować 
stygmatyzowanie Śląska” – 
podkreślał prof. Tomanek. Za-
pytany o kwestie gospodarcze, 
rektor zaznaczył, że jednymi 
z dominujących obecnie nur-
tów w myśli ekonomicznej są 
nurty równoważenia gospodar-
ki i racjonalnego wykorzysta-
nia zasobów. W dyskusji poru-
szony zostały również wątek 
globalizacji, autonomii syste-
mów gospodarczych oraz in-
terwencjonizmu państwa.

W ramach Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego odbył 
się także Okrągły Stół Gospo-
darczy – wyjątkowa wirtual-
na debata, do której zapro-
szeni zostali przedstawiciele 
rządu, samorządu oraz ogólno-
polskich organizacji przedsię-
biorców. W wydarzeniu uczest-
niczyły m.in. wicepremier Ja-
dwiga Emilewicz oraz Jolanta 
Jaworska – przewodniczą-
ca Rady Uczelni Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, 

is an industrial heartland of 
Poland. It is not only a place 
where coal is mined; various 
industries have their facto-
ries and plants here as well. 
Silesia is also a major logis-
tics node. If any severe restric-
tions were imposed in this re-
gion, the whole country would 
be affected. It is necessary to 
monitor the situation, but al-
so to be cautious when ex-
pressing opinions (…) so as 
not to stigmatize Silesia” – 
stressed prof. Tomanek. Asked 
about the economic issues, 
the rector said that among 
the main trends of economic 
thought are those which pro-
mote sustainable economy 
and rational use of resourc-
es. Other themes covered in 
the discussion included glo-
balization, the autonomy of 
economic systems and state 
interventionism.

The European Economic Con-
gress featured also the Eco-
nomic Round Table – an out-
standing virtual debate, which 
gathered representatives of 
the government, local govern-
ments and nationwide organ-
izations of entrepreneurs. The 
guests included, among oth-
ers, Jadwiga Emilewicz, Depu-
ty Prime Minister, and Jolanta 
Jaworska, President of the Uni-
versity Council, University of 

Session: Labor market. The art of adaptation
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Economics in Katowice, Vice-
President Advocacy, Public Af-
fairs & Regulatory, Member of 
the Management Board ABSL 
(Association of Business Ser-
vice Leaders), Director, Pub-
lic Affairs & Regulatory IBM. 
The debate focused on the 
joint actions that need taking 
and the conditions essential 
to a smooth recovery from the 
crisis and minimization of its 
adverse impact on the econo-
my. The President of the Uni-
versity Council talked about 
the difficulties experienced by 
entrepreneurs during the pan-
demic, presenting the ABSL’s 
perspective. The problems Ms 
Jaworska mentioned includ-
ed information, regulatory and 

Vice-President Advocacy, Pu-
blic Affairs & Regulatory, czło-
nek zarządu ABSL, dyrektor Pu-
blic Affairs & Regulatory IBM. 
Tematem sesji były wspólne 
działania i konieczne warunki, 
by płynnie wyjść z kryzysu, mi-
nimalizując jego skutki dla go-
spodarki. Przewodnicząca Rady 
Uczelni w swojej wypowiedzi 
wskazała, z czym zmagają się 
przedsiębiorcy w okresie walki 
z pandemią z perspektywy or-
ganizacji ABSL. Wśród utrud-
nień, z jakimi borykają się 
przedsiębiorcy, Jolanta Jawor-
ska wymieniła m.in. chaos in-
formacyjny oraz chaos w mo-
mencie tworzenia przepisów 
prawa, obawy o wydolność 
i możliwości służby zdrowia. 
Wskazała także na pojawiają-
ce się wątpliwości dotyczące 
tego, czy podawane informa-
cje na temat miejsc i liczby za-
chorowań są rzetelne. Wice-
przewodnicząca ABSL podkre-
śliła przy tym rolę współpracy 
biznesu z miastami, wyrażając 
jednocześnie wdzięczność dla 
samorządów.

V Kongres Wyzwań 
Zdrowotnych Online
Od 14 maja do 14 lipca 2020 
roku odbył się V Kongres Wy-
zwań Zdrowotnych Online. 
Partnerem instytucjonalnym 
kongresu był Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach. 
W poniedziałek 25 maja miała 
miejsce sesja pt. „Finansowa-
nie ochrony zdrowia – nowe 
spojrzenie w dobie pandemii”, 
podczas której uczelnię repre-
zentowała prof. Aldona Frącz-
kiewicz-Wronka, kierownik Ka-
tedry Zarządzania Publicznego 
i Nauk Społecznych. Organi-
zatorem kongresu była Grupa 
PTWP, wydawca m.in. magazy-
nu „Rynek Zdrowia” i portalu 
rynekzdrowia.pl.

legal chaos, and anxiety about 
the efficiency and capacity of 
the health care system. She 
pointed out some doubts as to 
whether the data on the num-
ber of infections and their lo-
cations are reliable, stressed 
the importance of cooperation 
between businesses and cities, 
and expressed her gratitude to 
the local governments.

5th Health Challenges 
Congress Online
From 14 May to 14 July 2020, 
the 5th Health Challenges Con-
gress Online, whose Institu-
tional Partner was the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice, was held. On Monday, 
25 May, there was a session 
“Financing health care – a new 
perspective in the pandemic 
era”, where our university was 
represented by prof. Aldona 
Frączkiewicz-Wronka, head of 
the Department of Public Man-
agement and Social Scienc-
es. The Congress was organ-
ized by Grupa PTWP, the pub-
lisher of, among others, Rynek 
Zdrowia (Healthcare Market) 
magazine and rynekzdrowia.pl 
portal.
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Konferencje naukowe 
i seminaria
18 czerwca na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowi-
cach odbyła się w formie on-
line I Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa Doktorantów 
i Młodych Pracowników Nauki 
– Trójstyk – Ekonomia, Finan-
se, Zarządzanie, organizowana 
przez Szkołę Doktorską i Sa-
morząd Doktorantów Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach. Konferencja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem 
– o szczegółach piszemy w ar-
tykule Łucji Waligóry na kolej-
nych stronach biuletynu.

W formule online 21 maja 
2020 roku odbyła się rów-
nież II edycja Research Semi-
nar Days. Gościem specjalnym 
wydarzenia był prof. Dioge-
nis Baboukardos z Universi-
ty of Essex, który zaprezento-
wał wyniki prowadzonych ba-
dań, wskazując w szczegółach 
na kwestie wyboru oraz uza-
sadnienia doboru próby ba-
dawczej i zmiennych. Podzielił 
się on z uczestnikami swoimi 
doświadczeniami dotyczącymi 
oczekiwań prestiżowych czaso-
pism naukowych w kontekście 
publikacyjnym. Poruszył pro-
blem jakości prezentowanych 

Scientific conferences 
and seminars
On 18 June 2020, the Univer-
sity of Economics in Katowice 
hosted the 1st National Scien-
tific Conference of PhD Stu-
dents and Young Researchers. 
TRIPOINT Economics – Man-
agement – Finance. The con-
ference, organized online by 
the Doctoral School and the 
Self-Government of Doctor-
al Students of the University 
of Economics in Katowice, at-
tracted great interest. Detailed 
coverage of the event can be 
found in the article by Łucja 
Waligóra on the next pages of 
our bulletin.

On 21 May 2020, another 
event was held remotely – the 
2nd edition of Research Sem-
inar Days (on-line). The spe-
cial guest was prof. Diogenis 
Baboukardos of the Univer-
sity of Essex, who presented 
the findings of some research 
studies, focusing on the prob-
lem of sample selection and 
the rationale behind select-
ing particular samples and 
variables. He shared his ex-
perience of writing for pres-
tigious journals and meeting 
their requirements. Prof. Ba-
boukardos talked also about 
the quality of empirical stud-
ies and encouraged the paric-
ipants to have their articles 
peer-reviewed before submit-
ting them to the target jour-
nal. The event was organized 
by prof. Monika Wieczorek-
Kosmala and prof. Joanna 
Błach.

badań empirycznych i zachęcił 
do korzystania z recenzji kole-
żeńskich (peer review) jeszcze 
przed przesłaniem artykułu do 
docelowego czasopisma. Or-
ganizatorkami wydarzenia by-
ły: prof. Monika Wieczorek-Ko-
smala oraz prof. Joanna Błach.

Międzynarodowe 
spotkania
W maju, z inicjatywy stro-
ny rosyjskiej, studenci, dokto-
ranci, słuchacze Uniwersyte-
tu Ekonomicznego Trzeciego 
Wieku i wykładowcy uniwersy-
tetu mieli możliwość uczestni-
czenia w wykładzie prof. Anny 
Ałferowej z Uniwersytetu Me-
dycznego w Smoleńsku, doty-
czącym nauczania języka rosyj-
skiego obcokrajowców. Warsz-
taty w ramach Pierwszego 

International meetings
In May 2020, students, doc-
toral students, participants 
of the University of the Third 
Age, as well as the faculty of 
UE Katowice had a chance to 
attend a lecture delivered by 
prof. Anna Alferova of Smo-
lensk State Medical Univer-
sity on teaching Russian lan-
guage to foreigners. The event 
was initiated by the Russian 
party. It featured the First Te-
lebridge with Smolensk State 
Medical University, part of 
which was a workshop aimed 
at students, academics and 
anybody interested in learning 
Russian. The main item on the 
event’s agenda was an inter-
disciplinary talk, given in Rus-
sian, by prof. Jacek Sołtysek, 
head of the Social Logistics 
Department. The representa-
tives of both universities de-
clared their desire to con-
tinue cooperation in the fu-
ture. Also, the next telebridge, 
to be held this autumn, was 
agreed on.

Another event taking place 
in May was the 5th Kalinin-
grad – Katowice Telebridge 
between Yuri Gagarin Jun-
ior High School No. 40 in Ka-
liningrad and “Matrioszka” 
Research-Interest Group op-
erating at the Foreign Lan-
guage Center. The videocon-
ference was organized as part 
of the Week of Polish Culture 
and Polish Language celebrat-
ed at the school. The topic was 
remote education during the 
pandemic in both Poland and 
Russia. The Russian side pre-
sented some information on 
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the education model at their 
school and the adopted e-
learning methods. The Polish 
participants showed a pres-
entation about virtual learn-
ing implemented at the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice. Also, they analyzed the 
findings of a research study in-
to the effectiveness of e-learn-
ing as an education solution 
for Polish students. The Pol-
ish side was represented by 
Małgorzata Grząba of the De-
partment of Public Finance 
and student Marcin Badora. 
The event was organized by 
Bożena Kopoczyńska of the 
Foreign Language Center.

Telemostu z Uniwersytetem 
Medycznym ze Smoleńska kie-
rowane były do studentów, wy-
kładowców i wszystkich osób 
zainteresowanych nauką języka 
rosyjskiego. Głównym punktem 
wydarzenia było interdyscypli-
narne wystąpienie w języku ro-
syjskim prof. Jacka Szołtyska, 
kierownika Katedry Logisty-
ki Społecznej. Przedstawiciele 
obu uczelni zadeklarowali chęć 
współpracy. Zaplanowano też 
kolejny telemost, który odbę-
dzie się już jesienią tego roku.

Również w maju odbył się V 
Telemost Kaliningrad – Kato-
wice pomiędzy 40 Gimnazjum 
im. J. Gagarina w Kaliningra-
dzie a Studenckim Kołem Na-
ukowym Matrioszka działają-
cym przy Centrum Języków Ob-
cych. Wideokonferencja została 
przeprowadzona w ramach Ty-
godnia Kultury i Języka Pol-
skiego odbywającego się we 
współpracującej szkole. Tema-
tem spotkania było nauczanie 
zdalne w obliczu pandemii za-
równo w Polsce, jak i w Rosji. 
Rosyjska strona przedstawia-
ła informacje o systemie edu-
kacji w swojej szkole oraz sto-
sowanych metodach naucza-
nia zdalnego. Specjalnie dla 

rosyjskich uczniów przygoto-
wano prezentację o nauczaniu 
zdalnym realizowanym obecnie 
na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach. Dodatko-
wo przeanalizowano badania 
związane z oceną e-learnin-
gu jako efektywnego narzędzia 
nauczania studentów w Pol-
sce. Ze strony polskiej wystąpi-
li: Małgorzata Grząba z Katedry 
Finansów Publicznych oraz stu-
dent Marcin Badora. Organiza-
torką wydarzenia była mgr Bo-
żena Kopoczyńska z Centrum 
Języków Obcych.

Pod koniec maja Zespół Pieśni 
i Tańca „Silesianie” Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach uczestniczył w Pierw-
szym Międzynarodowym Fe-
stiwalu Wirtualnego Folkloru 
w Ekwadorze. Występ naszych 
tancerzy i muzyków, który 
w rzeczywistości odbył się kil-
ka miesięcy temu w Katowic-
kim Pałacu Młodzieży, jest do-
stępny w całości online. Z kolei 
studenci kierunku Interna-
tional Business wzięli udział 
w marketingowej grze Mark-
strat. O tym wydarzeniu moż-
na przeczytać w artykule Mar-
ty Grybś-Kabocik.

At the end of May, the Song 
and Dance Ensemble “Sile-
sianie” of the University of 
Economics in Katowice took 
part in the First Internation-
al Festival of Virtual Folklore 
in Ecuador. The performance 
of our dancers and musicians, 
which actually had been giv-
en a few months before at the 
Youth Palace in Katowice, can 
be watched online. Another 
event with our students’ par-
ticipation, this time the stu-
dents of International Busi-
ness, was a marketing game 
Markstrat. A detailed account 
of the game is given in the ar-
ticle by Marta Grybś-Kabocik.

 EEC z udziałem rektora / EEC attended by Rector

 Rynek pracy – sesja EEC / Labour market – EEC session

 Okrągły stół EEC / EEC Round Table

 Kongres Wyzwań Zdrowotnych / Health Challenges Congress

 I Telemost / 1st Telebridge

 Trójstyk / TRIPOINT

 Research Seminar Days / Research Seminar Days

fot./photo: organizatorzy / organizers
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„Dziękujemy za wspaniałe dzieła, które 
możemy podziwiać, za pracę pedagogiczną 
oraz osiągnięcia w dziedzinie badań ryn-
ku i marketingu w kraju i za granicą. Pra-
gnę tym samym wyrazić wdzięczność za 
wieloletnie zaangażowanie Pani Profesor 
w działalność naszego uniwersytetu i ży-
czyć Pani pogody ducha oraz siły do re-
alizacji planów i podejmowania kolejnych 
wyzwań” – napisał prof. Robert Tomanek.

Profesor Józefa Kramer ukończyła stu-
dia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Po-
znaniu, gdzie uzyskała stopień naukowy 
doktora i była zatrudniona na stanowi-
sku adiunkta. Pełniła także rolę sekretarza 
naukowego Instytutu Gospodarki Regio-
nalnej. Tytuł doktora habilitowanego uzy-
skała na Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, następnie tytuły profesora nadzwy-
czajnego oraz profesora zwyczajnego – na 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
gdzie pełniła funkcje prodziekana Wydzia-
łu Gospodarki Narodowej, zastępcy dyrek-
tora Instytutu Gospodarki Narodowej oraz 
dyrektora Resortowo-Uczelnianego Insty-
tutu Handlu. W latach 1980 – 2014 kiero-
wała Zakładem Analizy Rynku oraz Kate-
drą Badań Rynkowych i Marketingowych 
naszej uczelni. Jest autorką 226 publika-
cji naukowych, w tym 30 prac autorskich 
zwartych oraz 34 współautorskich zwar-
tych i redakcji naukowych. Wypromowała 
21 doktorów oraz 500 magistrów. Uchwa-
łą z 25 czerwca 2015 roku Senat Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
nadał prof. zw. dr hab. Józefie Kramer tytuł 
profesora honorowego uniwersytetu.

assistant professor. She al-
so held the position of a re-
search secretary at the Insti-
tute of Regional Economy. She 
completed her habilitation de-
gree at the Poznań Universi-
ty of Economics and Business, 
and received full professor-
ship at the Wroclaw Universi-
ty of Economics and Business, 
where she held the positions 
of the vice-dean of the Facul-
ty of National Economy, dep-
uty director of the Institute of 
National Economy, and direc-
tor of the government-con-
trolled Institute of Trade. In 
the years 1980 – 2014 she was 

Agnieszka Put

Jubileusz 90. 
urodzin profesor 
Józefy Kramer

Prof. Józefa 
Kramer’s 90th 

birthday 
anniversary

the head of the Sub-Depart-
ment of Market Analysis, and 
the Department of Market Re-
search and Marketing at our 
university. She is the author of 
266 scientific publications, in-
cluding 30 single-author non-
serial publications, and 34 co-
authored non-serial publica-
tions and editorial works. She 
supervised 21 doctoral and 
500 master’s students to suc-
cessful completion. By resolu-
tion of 25 June 2015, the Sen-
ate of the University of Eco-
nomics in Katowice awarded 
prof. Józefa Kramer with hon-
orary professorship.

22 maja 2020 roku prof. Józefa Kra-
mer obchodziła jubileusz 90. uro-
dzin. Z okazji tej pięknej rocznicy 
rektor w imieniu całej społeczności 
akademickiej złożył Pani Profesor 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
radości i szczęścia.

On 22 May 2020, prof. Józefa 
Kramer celebrated her 90th birth-
day anniversary. The rector con-
gratulated prof. Kramer on this 
occasion on behalf of the entire aca-
demic community, wishing her good 
health, joy and happiness.

“We thank you for your ex-
cellent works that we can ad-
mire, your teaching accom-
plishments, and your achieve-
ments in the field of market 
research and marketing, both 
in Poland and abroad. I would 
also like to express my grat-
itude for your many years of 
commitment to our university, 
and wish you peace of mind 
and strength to carry out your 
plans and take up new chal-
lenges” – wrote prof. Robert 
Tomanek.

Professor Józefa Kramer grad-
uated from the Higher School 
of Economics in Poznań, where 
she received her doctoral de-
gree and was employed as 
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Łucja Waligóra 1st National Scientific 
Conference of PhD 
Students and Young 
Researchers. 
TRIPOINT Economics – 
Management – Finance

I Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
Doktorantów i Młodych 
Pracowników Nauki – 
Trójstyk – Ekonomia, 
Finanse, Zarządzanie

 Komitet Organi-

zacyjny / Organizing 

Committee,  

fot./photo: A. Ganiek

18 czerwca br. w Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach odbyła się 
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Doktorantów i Młodych Pracowni-
ków Nauki – Trójstyk – Ekonomia, 
Finanse, Zarządzanie. Konferen-
cja w formule online zorganizowana 
została przez Szkołę Doktorską i Samo-
rząd Doktorantów Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach.

On 18 June 2020, the University of Eco-
nomics in Katowice hosted the 1st National 
Scientific Conference of PhD Students and 
Young Researchers. TRIPOINT Econom-
ics – Management – Finance. The confer-
ence, held online, was organized by the 
Doctoral School and the Self-Government 
of Doctoral Students of the University of 
Economics in Katowice.
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Wydarzenie skierowane by-
ło głównie do doktorantów 
i młodych pracowników na-
uki. Celem konferencji była in-
tegracja środowisk związa-
nych z naukami ekonomicz-
nym, nakreślenie wspólnych 
płaszczyzn do wymiany poglą-
dów i doświadczeń oraz dzie-
lenie się wiedzą w zakresie 
własnych badań naukowych. 
Konferencja obejmowała obra-
dy plenarne i dyskusje tema-
tyczne z udziałem zaproszo-
nych gości. Ponadto w ramach 
uczestnictwa istniała możli-
wość opublikowania artyku-
łu w punktowanej monografii 
lub czasopiśmie oraz jego pre-
zentacja podczas jednej z se-
sji. Naszym celem było stwo-
rzenie młodym naukowcom 
możliwości zaprezentowania 
swoich prac badawczych z za-
kresu następujących dyscy-
plin naukowych: nauki o zarzą-
dzaniu i jakości oraz ekonomii 
i finansów.

Opiekę merytoryczną nad kon-
ferencją objęli członkowie Ko-
mitetu Naukowego, profe-
sorowie: Barbara Kos, Izabe-
la Ostoj, Ewa Ziemba, Andrzej 
Piosik, Jerzy Gołuchowski, Woj-
ciech Dyduch. W ramach kon-
ferencji zostało przeprowadzo-
ne seminarium z zakresu pisa-
nia artykułów naukowych do 
najlepszych czasopism: „Stan-
dardy pisania artykułów na-
ukowych do prestiżowych cza-
sopism”. Spotkanie popro-
wadziła: prof. dr hab. Ewa 
Ziemba, redaktor naczelna „Jo-
urnal of Economics and Ma-
nagement”, doświadczona re-
daktor oraz recenzentka w kil-
kudziesięciu czasopismach 
naukowych krajowych i zagra-
nicznych, a także wielokrotnie 
nagradzana autorka artykułów 
naukowych.

The event was targeted pri-
marily at PhD students and 
young researchers. It aimed 
to integrate academic and re-
search circles involved in eco-
nomic sciences, determine 
common areas of interest, and 
provide a forum for the ex-
change of views and experi-
ences and for the sharing of 
knowledge gained through in-
dividual research studies. The 
conference included plenary 

Podczas konferencji gościli-
śmy reprezentantów wielu jed-
nostek naukowo-badawczych, 
w tym: Akademii Sztuki Wo-
jennej, Politechniki Białostoc-
kiej, Politechniki Warszawskiej, 
Akademii WSB, Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Szkoły Głównej 

sessions and thematic discus-
sions with the invited guests. 
In addition, the participants 
were able to publish a paper 
in an indexed monograph or 
journal and present it at one 
of the sessions. Our intention 
was to enable young research-
ers to present their research 
work in the following disci-
plines: management and quali-
ty, economics, and finance.

The Scientific Committee, 
composed of professors Bar-
bara Kos, Izabela Ostoj, Ewa 
Ziemba, Andrzej Piosik, Jerzy 
Gołuchowski and Wojciech Dy-
duch, provided the conference 
organizers with content-relat-
ed support. One of the items 
on the agenda was a semi-
nar on writing scientific papers 
to be published in the best 
journals entitled “The stand-
ards of writing scientific arti-
cles for prestigious journals”. 
It was conducted by prof. dr 
hab. Ewa Ziemba, editor-in-
chief of the Journal of Econom-
ics and Management, an ex-
perienced editor and reviewer 
for tens of Polish and interna-
tional scientific journals, an 
award-winning author of sci-
entific articles.

 Prof. E. Ziemba / prof. E. Ziemba, 

fot./photo: A. Ganiek

 Prof. A. Walasik / prof. A. Walasik, 

fot./photo: A. Ganiek

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów  
i Młodych Pracowników Nauki 

18 czerwca 2020 
godz. 9:00—16:15
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych 
ul. Bogucicka 5, Katowice

Szkoła Doktorska 
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach
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The conference gathered rep-
resentatives of numerous ac-
ademic and research institu-
tions, including War Studies 
University, Bialystok Universi-
ty of Technology, Warsaw Uni-
versity of Technology,WSB Uni-
versity, Cracow University of 
Economics, Poznań Universi-
ty of Economics and Business, 
Wroclaw University of Eco-
nomics and Business, Univer-
sity of Lodz, Warsaw School 
of Economics, Nicolaus Co-
pernicus University in Toruń, 
and Jan Kochanowski Uni-
versity in Kielce. In many re-
spects, it was an exceptional 
conference:

  it was the first scientific 
conference aimed at PhD 
students;

  it was the first event organ-
ized jointly by the Doctor-
al School and the Self-Gov-
ernment of Doctoral Stu-
dents of the University of 
Economics in Katowice;

  it took place in the first 
year after the establish-
ment of the Doctoral 
School;

  it took place during the 
pandemic and was held ful-
ly online.

80 applications for participa-
tion in the Conference were 
accepted. 25 speakers present-
ed their papers. There were six 
parallel sessions. 4.4 thousand 
people were interested in prof. 
Ziemba’s lecture on the stand-
ards of writing scientific arti-
cles. Ultimately, due to techni-
cal limitations, 750 attendees 
were able to take part in it.

The conference was organized 
under the honorary patronage 
of the Rector of the University 
of Economics in Katowice and 
the Minister of Science and 
Higher Education. Patronage 
was granted also by the Re-
gional Chamber of Commerce 
in Katowice, Science and Tech-
nology Park Technopark Gli-
wice, Modern Business Man-
agement – Business Education 
Program. The event received 
the media patronage of the re-
gional television station TVP3 
Katowice and Radio Katowice.

Handlowej, Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Konferencja 
pod wieloma względami była 
wyjątkowa:

  była to pierwsza konferen-
cja naukowa przeznaczona 
dla doktorantów,

  była po raz pierwszy re-
alizowana przy współpra-
cy Szkoły Doktorskiej i Sa-
morządu Doktorantów Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach,

  odbyła się w okresie pierw-
szego roku funkcjonowania 
Szkoły Doktorskiej,

  odbyła się w okresie epide-
mii i była w całości przepro-
wadzona w formie online.

Do udziału w konferencji przy-
jęto 80 zgłoszeń. 25 prelegen-
tów zaprezentowało swoje re-
feraty. Odbyło się sześć se-
sji równoległych. 4,4 tys. osób 
wyraziło zainteresowanie wy-
kładem prof. Ewy Ziemby 
o standardach pisania artyku-
łów naukowych. Ostatecznie, 
ze względu na ograniczenia 
technologiczne, wzięło w nim 
udział 750 osób.

Konferencja została objęta pa-
tronatem honorowym rekto-
ra Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach oraz ministra 
nauki i szkolnictwa wyższe-
go. Patronat merytoryczny ob-
jęli natomiast: Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach, 
Technopark Gliwice, Nowocze-
sne Zarządzanie Biznesem – 
Program Edukacji Ekonomicz-
nej. Patronat medialny nad 
Konferencją objęły TVP3 Kato-
wice oraz Radio Katowice.

Komitet Organizacyjny w trakcie prac podczas 

konferencji online / Organizing Committee at 

work during the online conference,  

fot./photo: A. Ganiek
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Tutoring akademicki to program dydak-
tyczny, który daje studentowi możli-

wość indywidualnego rozwoju w wybra-
nym obszarze naukowym. Na pierwszym 
spotkaniu z tutorem są ustalane cel oraz 
zakładane efekty pracy na podstawie po-
trzeb i zainteresowań studenta. W moim 
przypadku było to zgłębianie wiedzy na 
temat zarządzania turkusowego. Wybo-
ru obszaru, którym chciałam się zająć, do-
konałam w trakcie studiów magisterskich 
na zajęciach z nowoczesnych koncepcji 
zarządzania. Temat był wtedy omówiony 
krótko (ze względu na ramy czasowe za-
jęć), ale to wystarczyło, abym się nim za-
interesowała. Program Tutoringu Aka-
demickiego dał mi możliwość zgłębiania 
wiedzy z zakresu zarządzania turkusowe-
go, realizacji funkcji personalnych i skład-
ników kapitału ludzkiego oczekiwanych 
w organizacjach turkusowych. Wybraną 
formą nauki była analiza literatury przed-
miotu oraz dyskusja na podstawie pisa-
nych przeze mnie esejów.

Academic tutoring is a customized ed-
ucational program which offers a stu-

dent an opportunity for development in 
a scientific field of his/her choice. At the 
first meeting, a tutor and a tutee dis-
cuss the student’s needs and interests to 
set the goal and determine the intended 
outcomes of the program. The area that 
I was interested in and wanted to study 
in detail was turquoise management. 
I came across the idea at my regular sec-
ond-cycle course on modern management 
concepts, but at that time, due to the 
course framework and time constraints, 
the topic was covered very briefly. Yet, it 
was enough to spark my interest. The Ac-
ademic Tutoring Program provided me 

with a chance to extend my knowledge 
about turquoise management, as well 
as personal functions and human capital 
components typical of turquoise organi-
zations. As for the study itself, it involved 
analysis of the subject literature and dis-
cussions based on my essays.

My tutor was dr hab. Alicja Winnicka- 
-Wejs. This year, because of the epidem-
ic, some of our meetings took place at the 
university campus and some were held 
virtually through Google Meet. I find this 
mixture of an offline and online mode 
convenient and advantageous for the Ac-
ademic Tutoring Program. Our coopera-
tion resulted in a research paper and my 

presentation at the “1st National Scientif-
ic Conference of PhD Students and Young 
Researchers. TRIPOINT Economics – Man-
agement – Finance”. Summing up, the 
master-disciple relation proved to be an 
exceptionally valuable and inspiring ex-
perience for me, and my tutor’s guidance 
and recommendations allowed me to gain 
knowledge and basic skills at writing re-
search papers. I can recommend the Ac-
ademic Tutoring Program to anyone who 
either has “greater expectations” of his/
her university education or aspires to be-
come an expert in a selected field. I be-
lieve that for people who consider em-
barking on a scientific career the program 
can be a chance to discover their calling.

Hybrydowy 
tutoring 

akademicki

Patrycja Plaszczymąka
studentka kierunku Przedsiębior-
czość i finanse / a student of Entre-
preneurship and Finance

Moim tutorem była dr hab. Alicja Winnic-
ka-Wejs. W tym roku z powodu wyjątko-
wej sytuacji epidemiologicznej część spo-
tkań odbyła się stacjonarnie, a część on-
line za pomocą narzędzia Google Meet. 
W moim odczuciu takie rozwiązanie 
dla Programu Tutoringu Akademickie-
go jest bardzo korzystne i wygodne. Efek-
tem naszej pracy jest artykuł naukowy 

oraz wystąpienie na I Konferencji Nauko-
wej Doktorantów i Młodych Pracowni-
ków Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Zarzą-
dzanie, Finanse. Podsumowując, relacja 
mistrz – uczeń była dla mnie niezwykle 
wartościowym, inspirującym doświadcze-
niem, a wskazówki i rekomendacje tu-
tora pozwoliły mi na zdobycie wiedzy 
oraz podstawowych umiejętności pisania 

publikacji naukowych. Każdemu studen-
towi, który oczekuje czegoś więcej od stu-
diów lub chce stać się ekspertem w danej 
dziedzinie, polecam Program Tutoringu 
Akademickiego. Myślę, że dla osób, które 
rozważają w przyszłości karierę naukową, 
ten program może być szansą na rozpo-
znanie swojego powołania.



Hybrid 
academic 
tutoring

Academic tutoring, which is a form 
of personalized education, has been 

in place at the University of Economics 
in Katowice for a few years now, along 
with traditional lectures, classes, sem-
inars and consultations. What distin-
guishes tutorials from the other forms? 
First and foremost, they foster com-
prehensive development of a student, 
adapted to his/her personal needs and 
strengths. Following the principles of 
positive psychology, we work on a tu-
tee’s resources, bring out and devel-
op what is the best in him/her, what 
constitutes his/her personal potential. 
Tutorials adopt an integral approach, 
where the development of the academ-
ic knowledge and skills is accompanied 
by the student’s personal development.

This year, it was the first time that the 
Academic Tutoring Program was con-
ducted in two modes: in-person and vir-
tual. We were unable to continue the 
traditional on-campus tutor-tutee meet-
ings as all the classes were suspend-
ed due to the SARS-CoV-2 pandemic. In 
a way, we implemented hybrid academ-
ic tutoring, which started with a series 
of face-to-face meetings and finished 
with on-line-tutorials. However, regard-
less of the mode, academic tutors took 
every effort to provide students with 
a possibility to awaken their intellectual 
curiosity and develop their capability of 
creative analysis, critical thinking, and 
logical argumentation, as well as foster 
their discussion skills.

się na zasobach, skupiając się na wy-
dobywaniu i rozwijaniu tego, co najlep-
sze, co stanowi osobisty potencjał tu-
tee. Tutoriale cechują się integralnym 
podejściem, gdzie oprócz poszerzania 
wiedzy i umiejętności w wymiarze na-
ukowym następuje także rozwój osobi-
sty studenta.

W bieżącym roku Program Tutoringu 
Akademickiego był realizowany po raz 
pierwszy w podwójnej formule: stacjo-
narnej i wirtualnej. Realizacja spotkań 
tutor – tutee w dotychczasowym try-
bie była niemożliwa ze względu na za-
wieszenie zajęć z powodu pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2. Można by 
rzec, że mieliśmy do czynienia z hybry-
dowym tutoringiem akademickim, któ-
ry rozpoczął się od bezpośrednich spo-
tkań, a skończył tutorialami online.

Niezależnie od tego, czy tutoriale by-
ły przeprowadzane w murach uczelni, 
czy w sieci, tutorzy akademiccy stara-
li się zadbać o odpowiednią przestrzeń 
do rozwijania i rozbudzania w studen-
tach ich ciekawości poznawczej, twór-
czego analizowania wiedzy, krytyczne-
go myślenia oraz sztuki logicznej argu-
mentacji i dyskusji.

Tutoring akademicki jest formą edu-
kacji spersonalizowanej, która od 

kilku lat funkcjonuje na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach obok tra-
dycyjnych wykładów, ćwiczeń, semina-
riów i konsultacji. Czym wyróżniają się 
tutoriale? Ważnym ich aspektem jest 
ukierunkowanie na wszechstronny roz-
wój studenta dostosowany do jego po-
trzeb i mocnych stron. Zgodnie z kon-
cepcją psychologii pozytywnej pracuje 

Alicja Winnicka-Wejs
tutor akademicki / an academic tutor
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Telefoniczna po-
moc uczelnianych 
psychologów
W związku z wprowadzeniem 
w kraju stanu zagrożenia epi-
demicznego, a tym samym 
ograniczeniem możliwości 
kontaktu osobistego, urucho-
miona została telefoniczna po-
moc psychologów uczelnia-
nych. Pomoc skierowana jest 
do całej społeczności akade-
mickiej. Nasi psychologowie 
zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym na stronie 
www uczelni są do dyspozycji 
każdego dzwoniącego.

Agnieszka Jałowiczor, Agnieszka Put

Społeczna 
odpowiedzialność, 

czyli wsparcie 
w trakcie pandemii

Social responsibility 
translates into 
support during 
the pandemic

Zbiórka charytatywna 
NZS
Niezależne Zrzeszenie Studen-
tów Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach aktywnie 
włączyło się w pomoc dla per-
sonelu Szpitala Specjalistycz-
nego w Chorzowie, w którym 
hospitalizowane są osoby za-
każone koronawirusem. Razem 
z NZS zapraszaliśmy do udzia-
łu w charytatywnej zbiórce 
i „Zarażania Dobrocią z NZS”!

University psychologists 
on the phone
Due to the state of epidem-
ic threat introduced in Poland 
and the resulting social dis-
tancing measures, the univer-
sity launched a counseling hel-
pline, where any member of 
the academic community can 
contact the university psychol-
ogists. The hours of operation 
can be found on the universi-
ty website.

Fundraising with the 
Independent Student 
Association
The Independent Student As-
sociation (NZS) of the Univer-
sity of Economics took active 
part in a fundraising initiative 
aimed to help the personnel of 
the Specialist Hospital in Chor-
zów, which was designated for 
COVID-19 patients. We joined 
forces with NZS and encour-
aged donations and participa-
tion in the “Spread Kindness 
with NZS” campaign.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 
początku trwania pandemii wdrożył działania, 
których nadrzędnym celem było zapewnienie 
bezpieczeństwa studentów i pracowników przy 
zagwarantowaniu ciągłości kształcenia. Dołoży-
liśmy wszelkich starań, by zarówno rekrutacja 
na rok 2020/2021, jak i kształcenie w kolejnych 
semestrach przebiegały bezpiecznie i na możli-
wie najwyższym poziomie. Pomoc uniwersytetu 
w tym trudnym dla wszystkich okresie nie ogra-
niczyła się jednak wyłącznie do spraw organiza-
cyjnych. Wiedząc, jak ważne są społeczna odpo-
wiedzialność i wzajemne wsparcie, chętnie zaan-
gażowaliśmy się w szereg akcji, których celem 
była pomoc naszym studentom, pracownikom, 
kandydatom, a także naszemu otoczeniu.

Upon the outbreak of the pandemic, the University 
of Economics in Katowice implemented compre-
hensive measures to ensure the safety of students 
and university staff and continued access to edu-
cation. Also, we made every effort to organize the 
recruitment of candidates for the 2020/2021 aca-
demic year and the teaching and learning in the 
upcoming semesters in a way that allows them to 
meet high safety and quality standards. However, 
at this very difficult time, the university didn’t 
confine itself to dealing with organizational issues 
only. Bearing in mind the importance of social 
responsibility and mutual support, we were keen 
to engage in a variety of initiatives whose aim was 
to help our students, staff, candidates, and our 
environment.
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Akcja „Respirator dla 
Aniołów Stróżów”
Z uwagi na apel pobliskie-
go Szpitala Zakonu Bonifra-
trów Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach zainicjował 
akcję pt. „Respirator dla Anio-
łów Stróżów”. Celem przed-
sięwzięcia było zebranie środ-
ków na zakup respiratora dla 
pacjentów poddanych inten-
sywnej terapii jako odpowiedź 
na walkę z COVID-19. W ak-
cję zaangażowały się samorzą-
dy studenckie śląskich uczel-
ni: Politechniki Śląskiej, SWPS, 
Uniwersytetu Śląskiego, Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
oraz Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 
W inicjatywę włączył się rów-
nież Chór UE Katowice. Pomi-
mo ograniczeń w funkcjono-
waniu uczelni artyści w swoich 
domach stworzyli utwór „Anio-
łem być”, a następnie udo-
stępnili materiał w serwisach 
Facebook i YouTube. Dodat-
kowo chórzyści opublikowa-
li wiersze wspierające zbiórkę. 
W trzecim etapie akcji powstał 
utwór „Modlitwa o tlen” i tele-
dysk do utworu zjednoczonych 
we wspólnym projekcie absol-
wentów śląskich uczelni i lu-
dzi mediów.

“A Ventilator for 
Guardian Angels”
In response to the appeal 
launched by the nearby Broth-
ers Hospitallers Hospital, the 
University of Economics in Ka-
towice initiated a “A Ventila-
tor for Guardian Angels” cam-
paign. It was our contribu-
tion towards the fight against 
COVID-19, aiming to raise 
funds for a purchase of a ven-
tilator for patients in the in-
tensive-care unit. The cam-
paign brought together stu-
dent self-governments of the 
Silesian universities: Sile-
sian University of Technolo-
gy, SWPS University, University 
of Silesia, the Jerzy Kukuczka 
University of Physical Edu-
cation, Medical University of 

Silesia, and the University of 
Economics in Katowice. It was 
also supported by the Choir of 
the University of Economics in 
Katowice. Despite the Covid-
19-related restrictions affect-
ing the university, the artists – 
each in their home – managed 
to record a song “To Be an An-
gel”, which was released on 
Facebook and YouTube. They 
also posted poems promoting 
the cause. In the third stage of 
the campaign, alumni of the 
Silesian universities and peo-
ple in media rallied around the 
fundraiser and worked togeth-
er on another song – “A Prayer 
for Oxygen” – and an accom-
panying video.
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Raising funds for a ventilator 

https://www.facebook.com/ChorUEKatowice/
https://www.youtube.com/watch?v=YVjPv5JlbSg


#Zostanwdomu – w au-
torskim wykonaniu Chó-
ru Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach
Z początkiem pandemii chór 
naszego uniwersytetu śpiewa-
jąco włączył się w międzyna-
rodową akcję #stayhome, za-
chęcając do pozostania w do-
mach i w czternastą rocznicę 
pierwszej próby opublikował 
wyjątkowy utwór, dzieląc się 
sposobem chórzystów na spę-
dzanie wolnego czasu. „Oko-
liczności sprawiają, że nie mo-
żemy uczcić tego dnia fizyczną 
próbą, ale w myśl akcji #zo-
stanwdomu wzięliśmy sobie 
do serc #stayhomeandpracti-
ce i dziś przychodzimy do Was 
z autorskim utworem, któ-
ry powstał w naszych domo-
wych zaciszach oraz stał się 
hymnem całej międzynarodo-
wej akcji #stayathome” – pod-
kreśla Chór Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
na swoim fanpage’u na Face-
booku. O innych inicjatywach 
chóru podjętych podczas pan-
demii pisze Katarzyna Orysz-
czak w tekście „Chór lekiem na 
koronawirusa”.

Parlament Studencki 
włączył się do akcji 
#WzywamyPosiłki
Inicjatywa #WzywamyPosiłki 
zrodziła się w połowie mar-
ca celem okazania wdzięcz-
ności i wsparcia pracowni-
kom służby zdrowia walczą-
cym z pandemią koronawirusa 
SARS-CoV-2 na pierwszej linii 
frontu. Do akcji dołączyły za-
równo międzynarodowe sie-
ci restauracji, jak i małe punk-
ty gastronomiczne. Na apel 
odpowiedzieli również lokal-
ni przedsiębiorcy, osoby pry-
watne, a także liczne organiza-
cje. Oficjalnym partnerem ini-
cjatywy jest Facebook. W akcję 
zaangażował się także Parla-
ment Studencki Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 
Otrzymane od partnerów par-
lamentu produkty, które miały 
zostać wykorzystane podczas 
projektów Parlamentu Stu-
denckiego, zostały przekazane 
do jednostek na terenie woje-
wództwa. Wsparcie otrzyma-
ły m.in. Szpital Murcki, Szpital 
w Czeladzi, Szpital Zakonu Bo-
nifratrów w Katowicach, Bo-
nifraterski Ośrodek Zdrowia, 
Górnośląskie Centrum Opie-
ki Medycznej oraz Specjali-
styczny Transport Medyczny 
DANRECH.

Wsparcie poprzez media 
społecznościowe
Poprzez posty w mediach spo-
łecznościowych uczelnia ak-
tywnie i na bieżąco udziela in-
formacji. Poza oficjalnymi ko-
munikatami utrzymywany jest 
kontakt ze społecznością po-
przez wspierające posty, np. 
z propozycjami działań (m.in. 
kolorowankami zawierającymi 
budynki kampusu, grafikami 
na temat komunikacji w czasie 

kryzysu czy internetowego sa-
voir vivre’u). Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach ca-
ły czas reaguje na bieżące po-
trzeby i problemy wynikające 
z pandemii. Zachęcamy do za-
dawania pytań oraz dzielenia 
się dobrymi praktykami w spe-
cjalnie przygotowanym formu-
larzu na portalu www.ue.kato-
wice.pl/koronawirus.

www
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– Akcja Wzywamy Posiłki / “Wzywamy Posiłki” (Sustenance Coming) 

campaign, fot./photo: Parlament Studencki / Student Parliament

 Zaraź dobrocią NZS / Spread Kindness with NZS, fot./photo: NZS / NZS

 Zostań w domu – Chór UE Katowice/ Stayhome – UE Katowice Choir, 

fot./photo: chór / Choir

#Zostanwdomu 
(#StayHome) – the orig-
inal performance by the 
Choir of the University of 
Economics in Katowice
At the outset of the pandem-
ic, the Choir joined an interna-
tional #StayHome campaign 
and on the 14th anniversary 
of its first rehearsal released 
a unique song in which the 
choir members shared their 
leisure ideas. “Under the pre-
sent circumstances, we cannot 
meet and rehearse together to 
celebrate the anniversary, but 
– acting on the #StayHome 
recommendation – we took 
to the #stayhomeandprac-
tice and here we are, with our 
own song, which was record-
ed in the privacy of our own 
homes and which became the 
anthem of the whole interna-
tional #StayHome campaign” 
– stresses the Choir of the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice on its Facebook fanpage. 
More information about the 
choir’s initiatives during the 
pandemic can be found in the 
article “The UE Katowice Choir 
– a remedy for the coronavi-
rus” by Katarzyna Oryszczak.

Student Parliament 
joins #WzywamyPosiłki 
(Sustenance Coming) 
campaign
#WzywamyPosiłki campaign 
took off in mid-March. The 

idea behind it was to show 
gratitude and offer sup-
port to the health care work-
ers who are on the front line 
of the fight against the SARS-
CoV-2 pandemic. The initia-
tive met with a positive re-
sponse from both internation-
al restaurant chains and small 
food facilities, local business-
es, private individuals and nu-
merous organizations. The of-
ficial partner of the campaign 
is Facebook. One of the ac-
tive participants was the Stu-
dent Parliament of the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice. Products donated by the 
Parliament’s Partners, which 
were to be used in its projects, 
were passed on to the health 
care providers in Silesia prov-
ince, including Murcki Hos-
pital, the hospital in Czeladź, 
Brothers Hospitallers Hospital 
in Katowice, Brothers Hospital-
lers Health Care Center, Upper-
Silesia Health Care Center and 
Specialist Medical Transport 
DANRECH.

Support through social 
media platforms
The University regularly uses 
social media to update the ac-
ademic community on the lat-
est developments. There are 
not only official communiques 
but also supportive posts, in-
cluding posts proposing cer-
tain activities or promoting 

certain behavior (e.g. coloring 
sheets featuring the university 
campus buildings, infographics 
about communication in the 
time of crisis or internet savoir 
vivre). The University of Eco-
nomics in Katowice is alert to 
the new needs and problems 
arising from the pandemic 
and addresses them prompt-
ly. We welcome questions and 

examples of good practice, 
which you can share with us 
by filling in the form available 
on www.ue.katowice.pl/en/ue-
katowice-in-the-age-of-coro-
navirus/.

www
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Katarzyna Oryszczak

Chór lekiem na koronawirusa

The UE Katowice Choir 
– a remedy for the coronavirus

Sezon artystyczny Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim 2020 roku przeszedł 
do historii jako wyjątkowy za sprawą pandemii koronawirusa, która, pomimo wprowadzenia licznych ograniczeń, 
otworzyła przed dyrygentem, zarządem i chórzystami nową erę wyzwań – realizację zdalnych projektów, wirtu-
alnych spotkań, prób i nagrań. Co więcej, sytuacja spowodowana COVID-19 sprawiła, że zostały odkryte dotąd 
nieznane pokłady talentów wśród członków zespołu, czego efektem są nowatorskie pomysły na autorskie utwory 
muzyczne, teksty, a nawet wiersze. Ogromne zaangażowanie chóru w dobie trwania wirusa wpisało się w kata-
log dobrych praktyk na rzecz promowania idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności uczelni 
w obszarze kultury.

The summer semester 2020 performance season of the UE Katowice Choir passed into history as “exceptional”, 
due to the coronavirus pandemic which, despite the numerous restrictions imposed, opened a new era of chal-
lenges for the director, the management and the choristers – virtual project, meetings, rehearsals and recordings. 
Moreover, the COVID-19 situation led to the discovery of so far unknown deposits of talent among the choir mem-
bers, resulting in novel ideas for original music pieces, lyrics and poems. The choir’s enormous commitment in the 
coronavirus era contributed to the catalogue of good practices for promoting the idea of universities’ sustainable 
development and social responsibility in the area of culture.
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Stay at home – the first 
original music piece re-
leased as part of a social 
campaign
During the mass quaran-
tine which started the peri-
od of the choir’s virtual activ-
ity, the director proposed the 
idea of joining the #zostan-
wdomu (#stayathome) online 
social campaign. The chor-
isters’ first goal in the cam-
paign was to write song lyr-
ics about the coronavirus, pro-
moting the idea of staying at 
home in order to protect the 
society from the danger of the 
disease spreading. The choir 
members took the challenge 
seriously and wrote origi-
nal song lyrics titled “Zostań 
w domu” (Stay at Home; music 
by M. Brożek and M. Sikora, 
lyrics by M. Sikora), which be-
came the anthem of the com-
mon good campaign. In the 
song, the authors shared with 
the listeners their ideas for lei-
sure activities at the time of 
the pandemic. The song was 
recorded in the privacy of the 
choristers’ homes, and the 
complete version was posted 
on the choir’s YouTube chan-
nel. Thanks to this initiative, 
our choir gained popularity in 
social media. The song was 
posted on the social account 
of, among others, the actor Ar-
tur Barciś. By the end of Ju-
ly it reached over 14 thousand 
views, a record number on the 
choir’s channel so far.

Angelic help and singing in 
the battle for a ventilator
As the Guardian Angels Hospital of 
the Brothers Hospitallers of St. John 
of God in Katowice appealed to our 
university’s community to take part 
in the fundraising campaign to pur-
chase a ventilator for the COVID-19 
patients of the Intensive Care Unit, 
the choristers contributed by sing-
ing a dedicated song titled “Aniołem 
być” (To Be an Angel – music and ar-
rangement by M. Brożek). The lyr-
ics were based on the poems writ-
ten by the choir members, which 
were later posted by the hospital on 
the campaign’s website to further 
support the cause. The material for 
the second virtual project was re-
corded in the choristers’ homes and 
posted on the choir’s Facebook and 
YouTube channel. The choir direc-
tor, Michał Brożek, revealed the sto-
ry behind the making of the song, 
which contributed to increasing the 
outreach of the campaign on the 
Internet. A fragment of the song, 
along with the news about our 
choir’s initiative, was played in the 
“Między Ziemią a Niebem” (Between 
the Earth and the Sky) TVP1 series 
and on the eM radio. The song’s 
popularity both in social and tradi-
tional media contributed significant-
ly to the cause, as the campaign-
ers managed to raise half of the 
amount needed. The current num-
ber of views of the song remains at 
the level of 2.3 thousand.

Zostań w domu – pierw-
szy autorski utwór 
w ramach kampanii 
społecznej
Podczas masowej kwaran-
tanny, która rozpoczęła okres 
zdalnej działalności chóru, 
z inicjatywy dyrygenta po-
wstał pomysł przyłączenia się 
do społecznej akcji interneto-
wej #zostanwdomu. Celem za-
angażowania się chórzystów 
w pierwszy zdalny projekt by-
ło napisanie tekstu do pio-
senki na temat koronawiru-
sa, której treść nawiązywała-
by do pozostania w domu, aby 
uchronić społeczeństwo przed 
niebezpieczeństwem rozprze-
strzeniania się choroby. Chó-
rzyści potraktowali wyzwanie 
odpowiedzialnie, przygotowa-
li autorski utwór pt. „Zostań 
w domu” (muzyka M. Bro-
żek, M. Sikora, słowa M. Siko-
ra), który stał się hymnem ak-
cji w trosce o wspólne dobro. 
W piosence autorzy podzieli-
li się m.in. własnymi sposoba-
mi na spędzanie wolnego cza-
su w dobie pandemii. Utwór 
został nagrany przez chórzy-
stów w domowym zaciszu, ca-
łość po montażu udostępnio-
na została na kanale YouTube 
zespołu. Dzięki tej inicjatywie 
nasz chór zyskał na popularno-
ści w mediach społecznościo-
wych. Utwór na swoim profi-
lu udostępnił m.in. aktor Artur 
Barciś. Do końca lipca br. pio-
senka uzyskała ponad 14 tys. 
odsłon i jak dotąd jest to re-
kordowa ilość wyświetleń na 
kanale Chóru UE Katowice.

Anielska pomoc i śpiewająco 
podjęta walka o respirator
W związku z apelem Szpitala Zako-
nu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów 
w Katowicach, który zwrócił się do 
społeczności akademickiej Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach 
o pomoc w zbiórce funduszy na za-
kup respiratora dla pacjentów Oddzia-
łu Intensywnej Terapii w ramach wal-
ki z COVID-19, chórzyści śpiewająco 
odpowiedzieli na tę potrzebę i stwo-
rzyli poświęcony akcji utwór pt. „Anio-
łem być” (muzyka i aranżacja M. Bro-
żek). Tekst piosenki powstał na ba-
zie napisanych przez członków chóru 
wierszy, które następnie wsparły ak-
cję poprzez publikację przez szpital na 
stronie wydarzenia. Nagranie mate-
riału na realizację drugiego zdalnego 
projektu odbyło się w domach chórzy-
stów i zostało udostępnione w serwi-
sach Facebook oraz YouTube. O ku-
lisach powstawania utworu opowie-
dział również dyrygent Michał Brożek, 
co przyczyniło się do rozpowszechnie-
nia inicjatywy w Internecie. Fragment 
autorskiego utworu oraz informacja 
o udziale w akcji naszego chóru zo-
stały zaprezentowane w programie 
telewizyjnym „Między Ziemią a Nie-
bem” w TVP1 oraz na antenie ra-
dia eM. Popularność piosenki zarów-
no w mediach społecznościowych, jak 
i w mediach tradycyjnych pozwoli-
ła zespołowi na dołożenie cegiełki do 
dzieła pomocy, gdyż ostatecznie uda-
ło się zebrać połowę niezbędnej kwo-
ty. Obecnie liczba wyświetleń piosen-
ki pozostaje na poziomie 2,3 tys.
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#virtualchoir interna-
tional project
The UE Katowice Choir’s plans 
for this year included organ-
ization of the 3rd Metropoli-
tan Choir Festival, which was 
intended as an internation-
al event. Among the invited 
choirs were not only Polish en-
sembles (including the Choir of 
the University of Bielsko-Biała, 
the “Slavica Musa” Cham-
ber Choir), but also the fellow 
Turkish choir, Marmara Üniver-
sitesi Polyphonic Choir in Is-
tanbul, which our choir mem-
bers met several years ago 
during the competition in Mac-
edonia. The global coronavi-
rus pandemic made it impos-
sible to organize the festival in 
Katowice, but allowed coop-
eration resulting in the forma-
tion of an international virtu-
al choir. The program for the 
finale of the 3rd Metropolitan 
Choir Festival was supposed to 
feature a joint performance of 
a fragment of the outstanding 

Międzynarodowy projekt 
#virtualchoir
Założenia planu artystycznego 
Chóru UE Katowice obejmo-
wały w tym roku organizację 
III Metropolitalnego Festiwa-
lu Chóralnego, który miał mieć 
charakter i wymiar międzyna-
rodowy. Do udziału w festiwa-
lu zaproszono nie tylko chóry 
z Polski (m.in. Chór Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, 
Chór Kameralny „Slavica Mu-
sa”), ale także zaprzyjaźniony 
turecki Marmara Üniversitesi 
Polyphonic Choir ze Stambu-
łu, poznany kilka lat temu na 
konkursie w Macedonii. Ogól-
noświatowa pandemia koro-
nawirusa uniemożliwiła reali-
zację festiwalu w Katowicach, 
ale pozwoliła na współpra-
cę i powstanie międzynarodo-
wego wirtualnego chóru. Pod-
czas finału III Metropolitalne-
go Festiwalu Chóralnego miał 
zostać wykonany wspólnie 
fragment wybitnego utworu 
współczesnego kompozytora 

Oli Gjeilo „The Ground” opra-
cowany przez poszczególne 
chóry. W związku z sytuacją 
spowodowaną COVID-19 po-
wstał pomysł przygotowania 
ostatniej części utworu „Sun-
rise Mass” w wersji online. 
Pomimo kwarantanny, izola-
cji i innych przeciwności uda-
ło się przygotować i zrealizo-
wać zdalnie kolejny projekt, 
tym razem w wymiarze mię-
dzynarodowym. Efekt współ-
pracy chórów: Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej, Chóru 
Kameralnego „Slavica Musa” 
oraz wspaniałego Marmara 
Üniversitesi Polyphonic Choir 
został zaprezentowany na ka-
nale YouTube. Na koniec lip-
ca br. utwór uzyskał 2,6 tys. 
wyświetleń. I chociaż III Me-
tropolitalny Festiwal Chóralny 
został odwołany, to czas spę-
dzony w izolacji podczas epi-
demii pokazał, że piękno mu-
zyki polega na tym, iż potrafi 
łączyć zespoły z różnych stron 
świata!

“The Ground” by the contem-
porary composer Ola Gjeilo, 
prepared by the participating 
choirs. The situation resulting 
from the COVID-19 pandemic 
brought about the idea of pre-
paring the last part of “Sun-
rise Mass” in an online ver-
sion. Despite the quarantine, 
isolation and other adversities, 
this was another virtual pro-
ject managed successfully, this 
time at the international lev-
el. The result of the collabora-
tion involving the Choir of the 
University of Bielsko-Biała, the 
“Slavica Musa” Chamber Choir, 
and the splendid Marmara Üni-
versitesi Polyphonic Choir in Is-
tanbul, was presented on the 
YouTube channel. By the end 
of July it reached 2.6 thousand 
views. Although the 3rd Metro-
politan Choir Festival was can-
celled, the time of the pan-
demic showed that the beau-
ty of music lies in its ability to 
bring together ensembles from 
various parts of the world!
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Gorące wyzwanie 
Hot16challenge2
Ostatnie zmagania chóral-
ne przed przerwą wakacyjną 
zwieńczył udział chóru w ogól-
nopolskim wyzwaniu Hot-
16challenge2 podjętym po no-
minacji przez Chór Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu „Ars Cantandi”. Ka-
meralnie, w niesprzyjających 
warunkach pandemii, zgod-
nie z założeniami pomysłodaw-
cy rapera Karola „Solara” Po-
ziemskiego, w ciągu 72 godzin 
od otrzymania zaproszenia po-
wstał klip i utwór wykonany 
w stylu rap (tekst M. Sikora, 
audio-wideo P. Przybylski, mon-
taż M. Brożek), który zachę-
cił do wsparcia zbiórki fundu-
szy w serwisie siepomaga.pl na 
rzecz personelu medycznego 
w walce z koronawirusem. Pro-
pozycja 16-wersowej zwrotki 
została nagrana pod specjalnie 
przygotowany beat na terenie 
uczelni z wykorzystaniem in-
frastruktury budynku Centrum 
Nowoczesnych Technologii 

Hot16challenge2
As the last choral undertak-
ing before the holiday break, 
our choir took part in the na-
tion-wide Hot16challenge2, af-
ter being nominated by the 
“Ars Cantandi” Choir of the 
Wroclaw University of Eco-
nomics and Business. In the 
chamber style appropriate un-
der the pandemic conditions, 
and following the principles 
set out by Karol „Solar” Poz-
iemski, a Polish rap musician 
and the originator of the chal-
lenge, within 72 hours the UE 
Katowice Choir prepared and 
performed a rap song (lyr-
ics by M. Sikora, audio-vid-
eo by Przybylski, arrange-
ment by M. Brożek), encour-
aging the listeners to support 
the fundraising campaign run 
by the siepomaga.pl platform 
for the medical staff fighting 
COVID-19. The 16-line stan-
za of the song was recorded to 
a specially designed beat, on 
the premises of the universi-
ty, using the drone technology 

Informatycznych przy pomo-
cy drona. Nowatorskie dla chó-
rzystów wyzwanie ze względu 
na rodzaj wykonanej melorecy-
tacji niewątpliwie wpisuje się 
w kulturę hip-hopową, świad-
czy o tym także dotychczasowa 
oglądalność w serwisie YouTu-
be – prawie tysiąc odsłon. Chór 
UE Katowice do tego samego 
zadania wyznaczył kolejnych 
wykonawców, w tym uczelnia-
ny Zespół Pieśni i Tańca „Sile-
sianie”, Zabrzański Chór Mło-
dzieżowy „Resonans con tutti” 
im. N.G. Kroczka oraz Domi-
nanta Choir.

W trakcie trwającego zagrożenia 
koronawirusem chórzyści podjęli 
się niezwykle trudnych aktywno-
ści, które wymagały indywidual-
nego podejścia, czyli osobistego 
zaangażowania w bezpiecznych 
domowych warunkach, kreatyw-
ności i silnego poczucia przyna-
leżności do grupy artystycznej, 
skupiającej się podczas kwaran-
tanny na realizacji celów w zdal-
nych projektach.

and the infrastructure of the 
Advanced Information Tech-
nology Center. Including the 
specific type of musical recita-
tion, this innovative challenge 
is certainly in line with the hip-
hop culture, as is evidenced by 
the nearly thousand YouTube 
views. The UE Katowice Choir 
later nominated other ensem-
bles for the same challenge, 
including the “Silesianie” Song 
and Dance Ensemble, the 
N.G. Kroczek “Resonans con 
tutti” Youth Choir from Zabrze, 
and the Dominanta Choir.

Under COVID-19 threat, the 
choir members have undertak-
en extremely difficult challeng-
es, requiring an individual ap-
proach, i.e. individual work in 
the safety of the choristers’ 
own homes, creativity and 
a strong sense of belonging to 
an ensemble focused on virtu-
al projects.
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20 sierpnia 2020 roku zakończona została modernizacja uniwersyteckiego basenu. Prace rozpoczęły się 
w lipcu 2019 roku. Gruntownemu remontowi poddane zostały niecka basenowa oraz szatnie. Udostępniono 
również specjalną szatnię dla osób z dysfunkcjami. W obiekcie został wykonany nowy system BMS (Building 
Management System). Zmodernizowano stację uzdatniania wody, a także proces filtracji w istniejącym 
basenie i projektowanych brodzikach. W ramach inwestycji zakupiono nowoczesny system pomiaru czasu 
pozwalający na profesjonalne przeprowadzenie zawodów pływackich.

Basen 
zmodernizowany!

Agnieszka Put
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W związku z zakończe-
niem prac modernizacyjnych 
w czwartek 20 sierpnia br. 
na terenie obiektu odbyła się 
oficjalna wizytacja, w której 
uczestniczyli: rektor prof. Ro-
bert Tomanek, kanclerz dr inż. 
Robert Życiński, dyrektor Biu-
ra Rektorskiego Sebastian Ka-
łużny, dyrektor Biura Tech-
nicznego Robert Czopek oraz 
kierownik obiektu Marcin Zię-
ba. Podczas spotkania rektor 
przekazał podziękowania dla 
osób zaangażowanych w pra-
ce. Podkreślił, że: „Sport jest 
wizytówką Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach. 

Świadczą o tym liczne sukce-
sy studentów i absolwentów 
na arenie krajowej oraz mię-
dzynarodowej. Uniwersytet ma 
na swoim koncie m.in. wygra-
ną na Akademickich Mistrzo-
stwach Polski wśród uczel-
ni społeczno-przyrodniczych. 
Osiągnięciami w AMP mo-
gą pochwalić się m.in. nasi te-
nisiści, szachiści, badminto-
niści, a także pływacy. Sukce-
sy odnoszą również miłośnicy 
sportów górskich i lekkoatlety-
ki, piłki ręcznej, futsalu, kara-
te, siatkówki czy koszykówki. 
Przedstawiciele uczelni biorą 
udział także w mistrzostwach 

Europy, mistrzostwach świata 
oraz w igrzyskach olimpijskich. 
Osiągnięcia te są wielką chlu-
bą dla uniwersytetu”. Profesor 
Tomanek zwrócił również uwa-
gę, że na uczelni od lat pręż-
nie działają Centrum Wycho-
wania Fizycznego i Sportu oraz 
Akademicki Związek Sporto-
wy zrzeszający młode osoby 
z pasją do aktywności fizycz-
nej, a na terenie kampusu or-
ganizowane są liczne inicja-
tywy sportowe. Wspomniał, 
że dwukrotnie przeprowadzo-
no również zawody SuperPły-
wak, w których miał okazję 
wystartować.

Basen Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach znaj-
duje się na parterze budynku 
C. Posiada pięć oddzielnych to-
rów pływackich, a jego długość 
wynosi 25 metrów. Zgodnie 
z pierwotnymi założeniami ba-
sen miał być oddany do użytku 
w czerwcu 2020 roku. Z uwa-
gi na postępującą pandemię 
koronawirusa SARS-CoV-2 da-
ta oficjalnego otwarcia pły-
walni dla studentów i pracow-
ników uczelni zostanie poda-
na w terminie późniejszym, 
przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu wszelkich zaleceń Głów-
nego Inspektoratu Sanitarne-
go. Dotychczas studenci korzy-
stali z basenu w ramach zajęć 
wychowania fizycznego, a tak-
że samodzielnie w godzinach 
popołudniowych. Na basenie 
odbywały się również trenin-
gi członków sekcji Akademic-
kiego Związku Sportowego. 
W przyszłości planowane jest 
tam również organizowanie 
m.in. zawodów pływackich.
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On 20 August 2020, the modernization of the university’s swimming pool was completed. Works began 
in July 2019. The swimming pool basin and changing rooms underwent extensive renovation. A changing 
room designed for people with disabilities is now available. A new BMS (Building Management System) was 
installed in the facility. The water treatment plant and the filtration process in the main pool and wading 
pools were modernized. As part of the investment, a modern time measurement system was purchased, 
allowing for professional swimming competitions.

Swimming pool 
modernized!

Agnieszka Put
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On Thursday, 20 August, the 
completion of moderniza-
tion works was marked with 
an official visit on the prem-
ises of the facility. The at-
tendees were: prof. Robert 
Tomanek, rector, dr Robert 
Życiński, chancellor, Sebastian 
Kałużny, head of the rector’s 
office, Robert Czopek, head of 
the technical office, and Mar-
cin Zięba, facility manager. 
During the meeting, the rec-
tor thanked the people en-
gaged in the renovation. He 
emphasized that “sport is 
the hallmark of the Universi-
ty of Economics in Katowice. 
This is manifested in numer-
ous successes of students 

and graduates on the nation-
al and international arena. The 
university has won the Pol-
ish Universities Championship 
(AMP) in the category of uni-
versities of social and natu-
ral sciences. Our tennis play-
ers, chess players, badminton-
ists and swimmers can take 
pride in their achievements 
at AMP. Enthusiasts of moun-
tain sports, athletics, hand-
ball, futsal, karate, volleyball 
and basketball are also suc-
cessful. Representatives of the 
university take part in the Eu-
ropean Championships, the 
World Championships, and 
the Olympic Games. These 
achievements are a source of 

great satisfaction for the uni-
versity.” Prof. Tomanek point-
ed out that for many years the 
Center of Physical Education 
and Sport and the Academ-
ic Sports Association, bring-
ing together young people 
with a passion for physical ac-
tivity, have organized numer-
ous sports initiatives on the 
campus. He reminisced about 
the two editions of the Su-
perSwimmer and his own par-
ticipation in the competition.

The swimming pool of the 
University of Economics in Ka-
towice is located on the first 
floor of building C. It has 5 
separate swimming lanes and 

is 25 meters long. The initial 
timeframe set the re-opening 
of the pool in June 2020. Due 
to the SARS-CoV-2 pandemic, 
the swimming pool will open 
for students and employ-
ees of the university at a lat-
er date, based on the recom-
mendations of the Chief San-
itary Inspectorate. Before the 
renovation, students went to 
the pool as part of their phys-
ical education classes, as well 
as in their free time in the 
afternoon, while the mem-
bers of the Academic Sports 
Association section trained 
here. In the future, the pool 
will also host swimming 
competitions.
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Exceptional 
edition of the 
Markstrat game

Wyjątkowa 
edycja gry 
Markstrat

„Pomimo braku okazji do bez-
pośrednich spotkań czy wyda-
rzeń integracyjnych Markstrat 
w wersji online był bardzo po-
zytywnym doświadczeniem. 
Kiedy jest się na miejscu, jest 
jeszcze lepiej, ale i tak zgrali-
śmy się wewnątrz grup” – tak 
Kamil Skrobisz, tutor obecnej 
edycji gry, podsumował wyda-
rzenie. Wysiłek i bardzo dobre 
przygotowanie zaowocowa-
ły sukcesem naszych studen-
tów. Złoty medal zdobył Mar-
cin Ludwa, srebrny – Natalia 
Losa, Anita Dudek i Laura Ba-
cek, brązowy natomiast wy-
walczyły Alicja Myrta oraz So-
nia Kosmala.

W trakcie projektu studen-
ci, pomimo zachowanego dy-
stansu społecznego, pracowali 
w międzynarodowych grupach 

“Although there was no 
chance to meet face to face 
or take part in get-together 
events, the online edition of 
Markstrat was a very positive 
experience. It is always better 
to participate in person at the 
venue, but we have still man-
aged to integrate well with-
in our teams” – said Kamil Sk-
robisz, tutor of the current edi-
tion of the event. Dedicated 
effort and thorough prepara-
tion led the students to suc-
cess; Marcin Ludwa won the 
gold medal, Natalia Losa, Anita 
Dudek and Laura Bacek – sil-
ver, and the bronze went to Al-
icja Myrta and Sonia Kosmala.

In spite of social distanc-
ing, the students collaborat-
ed throughout the project 

z rówieśnikami reprezentują-
cymi: Francję, Belgię, Niemcy, 
Rosję oraz Polskę. Dzięki pro-
gramom do telekonferencji 
grupy mogły się zintegrować 
i współpracować bez względu 
na swoją lokalizację. Symulacje 
komputerowe umożliwiły zaś 
zdobycie praktycznej wiedzy 
dotyczącej podejmowania stra-
tegicznych decyzji marketin-
gowych dla firm działających 
w warunkach globalnej konku-
rencji. O sukcesie grupy decy-
dował zarówno wynik finanso-
wy i zdobyte udziały w rynku, 
jak również umiejętność pra-
cy w grupie oraz zdolność za-
prezentowania osiągniętych 
wyników.

in international teams with 
peers representing the fol-
lowing countries: France, Bel-
gium, Germany, Russia and Po-
land. With the use of telecon-
ferencing software, the teams 
were able to integrate and col-
laborate regardless of their lo-
cations. Computer simula-
tions enabled them to acquire 
practical knowledge of mar-
keting strategic decision mak-
ing for companies competing 
in the global market. The suc-
cess of each team was deter-
mined by their financial per-
formance, the achieved mar-
ket share, the members’ team 
working skills, and their abili-
ty to effectively present the re-
sults of their work.

Marta Grybś-Kabocik

Pomimo panującej pandemii COVID-19 
i obostrzeń dotyczących dystansu czy podróżo-
wania studenci kierunku International Busi-
ness wzięli udział w marketingowej grze Mark-
strat. Była to jednak edycja zupełnie nietypowa, 
ponieważ pierwszy raz odbywała się w całości 
online. W dniach od 26 do 29 maja br. uczest-
niczyło w tym wydarzeniu siedmioro studentów 
reprezentujących Koło Naukowe International 
Business. Organizatorem była francuska uczel-
nia University Savoie Mont Blanc.

Despite the COVID-19 pandemic and result-
ing social distance and travel restrictions, stu-
dents of International Business took part in the 
Markstrat marketing simulation game. How-
ever, this edition was exceptional, as it was held 
for the first time entirely online. From 26 to 
29 May this year, seven students representing 
the International Business Student Research 
Club participated in the event organized by the 
French Savoie Mont Blanc University.
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Nowości 
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon

Elżbieta Sojka, Jan Acedański (red.)
Współczesne problemy ekonomiczno-
-społeczne. Metody i modele w rozwoju 
regionów

PODRĘCZNIKI
Alicja Winnicka-Wejs
Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki

Jan Acedański, Maria Balcerowicz-Szkutnik, 
Monika Hadaś-Dyduch, Agnieszka Przybyl-
ska-Mazur
Kompendium egzaminacyjne z matema-
tyki

Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna Poniatow-
ska, Małgorzata Rówińska-Král’
Międzynarodowe Standardy Sprawoz-
dawczości Finansowej. Zbiór zadań, wy-
danie II poprawione i rozszerzone

Izabella Steinerowska-Streb
Procesy i przemiany we współczesnej 
gospodarce światowej. Kompendium 
wiedzy wraz z ćwiczeniami

Anna Kempa
Programowanie komputerów w zada-
niach. Język C#

Aleksandra Szewieczek
Rachunek kosztów i rachunkowość zarząd-
cza w podmiotach leczniczych – wybrane 
zagadnienia. Zbiór zadań

Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska-Král’ (red.)
Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, 
wydanie III poprawione i rozszerzone

Józef Pfaff
Rewizja finansowa, wydanie IV uaktual-
nione

Dorota Adamek-Hyska, Magdalena Głębocka
Rozliczenia publicznoprawne w rachun-
kowości jednostek gospodarczych. Zbiór 
zadań

Tadeusz Trzaskalik (red.)
Zadania z badań operacyjnych. Część I

Barbara Pabian, Beata Reformat (red.)
Zarządzanie w turystyce zrównoważonej. 
Zarys problematyki

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

MONOGRAFIE

Beata Reformat, Anna Kwiecień (red.)
Biznes w kulturze – kultura w biznesie 
w kontekście koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju

Sławomir Smyczek (ed.)
Consumer Rights Protection. Threats 
and opportunities for enhancing con-
sumer awareness

Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski 
(red.)
Cyfrowa komunikacja organizacji

Rafał Żelazny
Gospodarka informacji i wiedzy

Barbara Kos, Grzegorz Krawczyk, Robert 
Tomanek
Inkluzywna mobilność w metropo-
liach

Grażyna Szustak, Anna Szelągowska, Wi-
told Gradoń, Łukasz Szewczyk
Innowacje w działalności banków 
spółdzielczych

Dominik Krężołek
Modelowanie ryzyka na rynku metali

Barbara Danowska-Prokop, Artur Grabow-
ski (red.)
Problem bogactwa i ubóstwa w teo-
riach społeczno-ekonomicznych

Łukasz Bielecki, Martyna Pilarska (red.)
Rachunkowość XXI wieku

Grażyna Trzpiot (red.)
Wizualizacja danych i analiza ryzyka
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Nowe kierunki i specjalności w języku polskim 
New programs in Polish
Studia pierwszego i drugiego stopnia  
Bachelor’s and Master’s Degree Programs

kierunki:  
majors

/ Bezpieczeństwo w biznesie  
Security in Business

/ Gospodarka miejska i nieruchomości  
Urban Economics and Real Estate

specjalności:  
specializations

/ Finanse i technologie cyfrowe na kierunku Finanse i Rachunkowość  
Finance and Digital Technologies in the field of Finance and Accounting

/ Programowanie rozwoju miast na kierunku Gospodarka miejska  
i nieruchomości 
Urban Development Programming in the field of  
Urban Economics and Real Estate

/ Nieruchomości na kierunku Gospodarka miejska  
i nieruchomości 
Real Estate in the field of Urban Economics and Real Estate

Studia podyplomowe 
Postgraduate programs

/ Akademia zarządzania w biznesie 3.0 
Academy of Business Management 3.0

Nowe kierunki i specjalności   
w języku angielskim  
New programs in English
Master’s Degree Programs

/ European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)  
in the field of International Business

Postgraduate programs
/ Academy of Business Management 3.0.

Studia stacjonarne
Full-time studies

Studia niestacjonarne
Part-time study

study, work, earn

Nowe kierunki ← 
i specjalności!

New programs!
Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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