
study, work, earn

Nowe kierunki i specjalności w języku polskim
New programs in Polish
Studia pierwszego i drugiego stopnia 
Bachelor’s and Master’s Degree Programs

kierunki:
study programs

/ Gospodarka cyfrowa
Digital economy

/ Gospodarka miejska i nieruchomości
Urban Economics and Real Estate 

/ Finanse i Ekonomia Biznesu (Rybnik)
Finance and Business Economics (Rybnik)

specjalności:
specializations

/ 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 miejskai nieruchomości
Real Estate in the field of Urban Economics and Real Estate

Studia podyplomowe
Post-graduate programs

/ Analiza i modelowanie danych biznesowych
Business data analysis and modeling

/ Audyt Śledczy
Investigative Audit

/ Brand Manager i PR Manager
/ Kadry i Płace z elementami HR

HR and Payroll with elements of HR
/ Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów 

informatycznych
National accounting standards with the use of IT systems

/ Master of Business Administration in Corporate Governance
/ Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem

Professional organization and team management
/ Sprzedaż i obsługa klienta

Sales and customer service
/ Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju
/ Uczenie Maszynowe i Data Science

Machine Learning and Data Science

Nowości
New programs
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study, work, earn

Oferta dydaktyczna w języku angielskim
Study offer in English
Studia I stopnia (licencjackie)
Bachelor’s Degree Programs

/ Finance and Accounting for Business
/ International Business

Studia II stopnia (magisterskie) 
Master’s Degree Programs

/ E-commerce
/ Finance and Accounting for Business
/ Quantitative Asset and Risk Management
/ International Business
/ European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

Studia podyplomowe
Post-graduate programs

/ Academy of Business Management 3.0
/ Business English
/ English for Business, Law and Administration

Studiuj po angielsku na UE w Katowicach
Study in English at the University of Economics in Katowice

Bart omiej Lisicki
Utrata warto ci aktywów a wycena 
rynkowa spó ek publicznych – przyk ad 
Gie dy Papierów Warto ciowych 
w Warszawie

Agnieszka Dziubi ska (red.)
Zachowania strategiczne przedsi -
biorstw w warunkach rynków wy ania-
j cych si

Karolina Szymaniec-Mlicka, Maria W grzyn
Zarz dzanie ryzykiem w organizacji 
publicznej. Studium szpitali publicznych

Justyna Brzezi ska
Zastosowanie analizy klas ukrytych 
w badaniach ekonomicznych

PODR CZNIKI:
Emilia Jerzak, Krzysztof Koz owski, Bartosz 
Kucio, Damian Lis, Ewa P aczek
Logistyka w nietypowych zastosowa-
niach

Anna Kuzior, Ma gorzata Rówi ska-Král
Podstawy rachunkowo ci  nansowej. 
Podr cznik dydaktyczny

Aleksandra Ferens, Ewelina Papaj-Wlis ocka
Procedury zamkni  rocznych w teorii 
i praktyce

Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna Poniatow-
ska, Ma gorzata Rówi ska-Král
Rachunkowo  podatkowa. Zbiór zada

Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwi ska-Ka-
nia (red.)
Rachunkowo . Zbiór zada  rekomendo-
wany dla studentów Wydzia u Ekonomii,
Zarz dzania, Informatyki i Komunikacji. 
Wyd. II popr. i uzup.

Barbara Danowska-Prokop, Renata P ciak, 
Urszula Zagóra-Jonszta
Wyk ady z historii my li ekonomicznej. 
Cz  2. Nurt subiektywno-marginalistyczny

Tadeusz Trzaskalik
Zadania testowe z bada  operacyjnych 
z rozwi zaniami i pytania

Tadeusz Trzaskalik (red.)
Zadania z bada  operacyjnych. Cz  I i II

Donata Kopa ska-Bródka (red.)
Zastosowanie metod ilo ciowych w logistyce. 
Cz  I

ZAPOWIEDZI/COMING SOON:
Artur Walasik (red.)
Gospodarka wspó dzielenia. Rynki – 
instytucje – organizacje

Julia W odarczyk, Tomasz Ingram (red.)
Innowacje w gospodarce cyfrowej

Anna Lipka
Pracownicy wiedzy na rynku pracy 
kreatywnej. Przyk ad ilustratorów

Jacek Pietrucha
Rozwój  nansowy a wzrost gospodarczy. 
Metaanaliza

Ewelina Papaj-Wlis ocka
Uwarunkowania ujawnie  informacji nie-
 nansowych w Polsce – teoria i praktyka

Pełna oferta i szczegółowe opisy publikacji pre-
zentowane są na stronie internetowej Wydawnic-
twa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
w zakładce Oferta wydawnicza.

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

M ONOGRAFIE:

Anna Kwiecie , Aleksandra Noco  (red.)
Biznes w kulturze – kultura w bizne-
sie. Funkcjonowanie sektora kultury 
w dobie pandemii koronawirusa

Joanna Palonka
Doskonalenie wykorzystania da-
nych w organizacjach non pro  t

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna S -
czewska-Piotrowska (red.)
Internacjonalne relacje we wspó -
czesnym wiecie

Urszula Swad ba, Stanis aw Swad ba
Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich 
gospodarka a praca, aktywno  za-
wodowa i przedsi biorczo  m ode-
go pokolenia. Analiza porównawcza

Aleksandra Fudala-Bara ska
Kulturotwórcza rola Telewizji Kato-
wice. Cykliczne programy kultural-
ne w latach 1957–2016

Zbigniew Widera (red.)
Media w procesie tworzenia i reali-
zacji polityki regionalnej w woje-
wództwie l skim

Dominika Polko-Zaj c
Metody porównywania populacji 
w badaniach ekonomicznych

Andrzej Bajdak, Zbigniew Spyra (red.)
Nowe  media i technologie w komuni-
kacji marketingowej – wybrane ob-
szary zastosowa

Gra yna Trzpiot, Jacek Szo tysek
Postpandemiczne miasta – zagro enia 
i szanse

Ewa Ziemba, Anna Karma ska (red.)
Transformacja cyfrowa organizacji 
i spo ecze stw

Katarzyna Bratnicka-My liwiec, Monika 
Kulikowska-Pawlak (red.)
Trendy w badaniu przedsi biorczo ci

Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek (red.)
Trzydzie ci lat transformacji
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From the editor

The hybrid way?

Twelve months have passed since the previous is-
sue of “Forum”. We are starting yet another aca-
demic year with optimism. There is a good chance 
that we will be able to meet “in real life” more of-
ten. Students, academic staff, university admin-
istration, our business partners, alumni, and 
friends – we have all stayed in touch and worked 
together well through virtual connections. If you 
find it difficult to believe, peruse the pages of “Fo-
rum” and you will see how much has been going 
on. Almost all of us, however, crave meetings in 
person. I hope we will be able to choose whether 
to have a conversation online, spend time togeth-
er in an auditorium, a seminar room, a bistro, or 
simply stop to chat in the hallway. I am certain 
we will soon learn to work in this hybrid reality 
and, in a few months’ time, it will become the new 
normal in teaching, research, expert activity and 
conference meetings. 

I think “Forum” will inevitably go hybrid, too. The 
digital and print distribution is already nothing 
new. But I am convinced that in the new academ-
ic year we must ensure that our university bulle-
tin acquires a different, more dynamic formula. 
While delivering at least a bilingual narrative on 
the most important affairs at the University and 
playing the role of our chronicle, the new “Forum” 
should better integrate its content with the uni-
versity news service. Still focused on high quali-
ty graphic design and edition and reaching out to 
readers of different generations, we aim to reduce 
paper and printing costs and adapt to the needs 
of readers who use only digital content. Dear 
Readers, since “the only constant thing in life is 
change”, let us embrace it! And for the time being, 
read on.

Marcin Baron 
editor-in-chief

Od redakcji

Hybrydowo?

Minęło 12 miesięcy od poprzedniego wydania 
„Forum”. Po tym okresie z optymizmem wchodzimy 
w kolejny rok akademicki. Wielce prawdopodobne 
jest, że będziemy mogli częściej spotykać się „w realu”. 
Studenci, kadra akademicka, administracja uczelni, 
nasi partnerzy biznesowi, absolwenci i przyjaciele – 
wszyscy poradziliśmy sobie z utrzymaniem kontaktów 
i współpracą z wykorzystaniem łączy internetowych. 
Kto nie dowierza, niech jak najszybciej spojrzy na ko-
lejne strony „Forum”. Zobaczy wtedy, jak wiele się 
działo. Jednak prawie wszyscy bez wątpienia potrze-
bujemy fizycznych spotkań. Obyśmy jak najczęściej 
mogli wybierać między rozmowami na odległość 
a wspólnym przebywaniem w auli, sali seminaryjnej, 
bistro czy na korytarzu. Pewnie nauczymy się funkcjo-
nować w rzeczywistości hybrydowej i za kilkanaście 
miesięcy będzie ona już dla nas zupełną normalnością 
w kształceniu, działaniach naukowych, pracach eks-
perckich czy też podczas spotkań konferencyjnych.

Nieuniknione również wydaje mi się hybrydowe po-
dejście do „Forum”. Równoległa dystrybucja cyfrowa 
i drukowana nie jest dla nas żadną nowością. Ale 
jestem przekonany, że w nowym roku akademickim 
musimy zadbać o to, by nadać naszemu uczelniane-
mu biuletynowi inną, bardziej dynamiczną formułę. 
Zachować co najmniej dwujęzyczny przekaz o najważ-
niejszych sprawach uniwersytetu i pozostać swoistą 
kroniką uczelni, a przy tym lepiej zintegrować treści 
z bieżącym serwisem uczelnianych aktualności. Nadal 
dbając o szatę graficzną, jakość wydania i możliwość 
dotarcia do czytelników w różnym wieku, jednocześnie 
ograniczać zużycie papieru i koszty druku oraz dopa-
sowywać się do potrzeb użytkowników korzystających 
wyłącznie z treści cyfrowych. Drodzy Czytelnicy, skoro 
„jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”, to bądźmy 
na nią otwarci! A póki co zapraszam do lektury.

Marcin Baron
redaktor naczelny
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środa, data 13-go stycznia 193? r.

Środa

13
stycznia

Dziś; Leonciusza 
Jutro; Feliksa z Noli 
Wschód słońca 7.41 
zachód słońca; 15,49

Bez powodu zamordował człowieka
N_ ----'""O--- ----*

Pogoda na środę
Na ogół chmurno z drobnymi opadam: śnież 

isymi zwłaszcza w dzielnicach wschodnich i 
południowo - wschodnich, a w północnych 
przejaśnieniami Na wschodzie i w górach u 
miarkowany, poza tym jeszcze lekki mróz. Se 
dnak z tendencia do dalszego obniżenia sie Tem-
peratury. Umiarkowano wiatry wschodnie i 
północno ' wschodnie.

--------o——.

t—) Nowe gatunki i ceny Chleba.
Magistrat m Katowic komunikuje: .Ostatnio 

zostały podwyższone ceny oraz dopuszczone dc 
handlu detalicznego nowe gatunki chieba: a) 
Chleb Dszeim.-o " żytni, którego cene regulować 
bodzie cech piekarzy: b) chleb żytni 50- 55
proc w cenie 35 groszy za 1 kg w detalu (do 
tychczas 33 grosze): ) chleb żytni 6t>—65 proc. 
(w cenie 34 gr. za kg w detalu Równocześnie 
władze zezwoliły na zmniejszenie wagi bułek 
2 6Ó gramów na 50 gramów pod warunkiem, 
że przemiał maki używanej do wypiekania tych 
bułek, bedzie mana pszenna 45 procentowa 
'Wszyscy sprzedawcy pieczywa obowiazam aa 
uwidaczniać na conn:kach zarówno przemiały 
jak też ceny pieczywa“. — Szkoda, że nie po  
dano motywu podwyżki cen i obniżki wagi Pie-
czywa
(—) Ruch w śląskich autobusach.

Wiadomości statystyczne m Katowic za 
miesiąc grudzień podaia rn tiv ciekawe dane 
odnoszące sie do ruchu pasażerskiego na ..Ślą" 
skich Liniach Autobusowych“ 25 autobusów 
tych linii przebyło w grudniu uib. roku 188 67) 
km drogi i przewiozło 600 000 osób, podczas, 
gdy w tym samym miesiącu 1935 r. przewie 
clono tylko 459 693 osoby Największy ruch pa- 
mowaii na linii Katowice — Siemianowice, gdz e 
w grudniu przewieziono 111 243 osób następ" 
nie i.ta liniach Katowice — Piekary 87 170 osób 

1 Katowice — Ruda 61 239. Katowice — Granica 
56 544 osób i Katowice — Józefowiec 41 39u o" 
sób Liczba pasażerów autobusowych na Siu" 
sku. iak'wvkaaoia statystyki zwłaszcza "od Lza- 
i , skasowania tram wału. do Siemianowic W*: o 
sio też-gi przepełnienie; w. autobusach, zwłaszcza. 
na li.nii Katow'ce — Wefnowiec
(—) Torpetta do Zakopanego.

Liga Pocierania Turystyki Delegatura Ka-
towice organizmie atrakcyjna wycieczkę Lux- 
Tor ped a z Katowic do Zakopanego na n'edzie 
lię, dwa 17 stycznia br Torpeda wyruszy z 
Katowic dnia 17 bm. o godzicie 6^03 Zakopane 
®rzvi 9.30 — Powrót z Zakopanego w tym
samym dniu o godzinie 19.54 Katowice przyj. 
23.07 Cena przejazdu tam i z powrotem tylko
16.00 zł Zgłoszenia przyimuie sic tylko na 80 
nteisc. Kartv kontrolne sprzedają P B B. 
..Orbis“ Katowice Chorzów i Sosnowiec. Wa* 
gone Lits Cook Katowice oraz kolejowa kasa 
biletowa okienko 1 hala 1. Dyrekcja Okręgowa 
Kolei Państwowych zastrzega sobie prawo od" 
wołania wycieczki w razie nje zgłoszenia s;ę 
wymaganej liczy osób — wcześniejsze węc 
nabveie biletów leży w interesie uczestników. 
Warujiki śniegowe w Zakopanem doskonale
(—) Odczyt Instytutu Śląskiego

Staraniem Instytutu Śląskiego w Katowicach 
odbędzie sie w piątek 15 bm o godz w sali 
wvkladowei Domu Oświatowego w Katowicach 
przy ul Francuskiej 12 odczyt z cyklu ..Polski 
Śląsk“ Dr Kazimierz Popiołek bedzie mówił na 
temat ..Śląsk i Polska w okresie wojen httsve- 
kich“ Wstęp woli.w
(■—) .Tydzień Polskiego Związku Zachodniego"

Doroczny ..Tydzień Polskiego Związku Za" 
chodniego" odbędzie sie w roku bież na tere-
nie całego kraiu w czasie od 30 marca do 6 
kwietnia. „Tydzień" tegoroczny poświęcony 
bedzie propagandzie zagadnień pomorskich Pro 
gram .Jygodnia“ przewiduje szereg akademii, 
odczytów preiekcyj. pokazów itp.. oraz zbiór , 
ke pieniężna
(—1 Nowa świetlica powszechna w Katowicach.

Komisia Świetlicowa Funduszu Pracy orga" 
nizuie w Bogucicach w Domu Ludowym (no; 
W’ m) świetlice po wszechną, do której bed tie 
przvtmowana bezrobotna i mezorgan.zuwa.ia 
młodzież męska Świetlica — zaopatrzona >v 
gazety i książki — wyposażona w odpowiedni 
sorzet świetlicowy, radio i zrv świetlicowe - 
ma być mieiscem pożytecznego i kulturalnego 
spędzenia czasu Uruchomiona zostanie w koń-
cu bm Wpisy do świetlicy przyjmuje sie w 
Ko misi j Świetlicowej (Katowice. Pocztowa 16. 
Ii Diet.ro oraz w lokalu świetlicowym w dniach 
18 i 19 stycznia rb. w godzinach od. 11 do 13 
Członkiem świetlicy może zostać każdy obv 
watel Polski w wieku od 16 lat Nie wątpimy, 
że niezorganizowana i bezrobotna młodzież z 
Bogucic odczuwaiaca brak takiej świetlicy, od-
niesie sie życzliwie i przychylnie do nowej p!a" 
cewki oświatowej
(—) Ze Związku Stenografów

5 bm odbyło się walne zgromadzenie Sto" 
.warzyszenia Stenografów S. S. Walczyńskiej.

Przed sądem okręgowym w Katowicach 1 stu prowadzącego z Mysłowic do Modrzejowa. 
odpowiadaj w dniu wczorajszym potworny I Drogą tą szedł w stanie podchmielonym kole- 
morderca 22-letni Zygmunt Nisikiewicz Ijarz Alfons Szczotka w towarzystwie również 

Było to w nocy z 14 na 15 sierpnia ub. r I podchmielonego kolegi. Koło mostu rozeszli się 
Nisikiewicz wałęsał się po nocy w pobliżu mo-'obaj, a towarzysz Szczotki zaczepił stojącą ko-

Bnipsie Mitu Huttga
i zw. „grupy Dobrocha”

Pan Wojewoda Śląski dr Michał Grażyń-
ski wydał obwieszczenie do ogółu ludności Wo 
jewództwa Śląskiego, które rozplakatowane zo-
stało na terenie województwa. Obwieszczenie 
to jest treści następującej:

Istniejące od m, października 1935 r. Stron-
nictwo Chłopskie zwane popularnie grupą Do- 
brocha, kierowane przez organizację komuni-
styczną, przez cały czas swej działalności sze-
rzyło hasła komunistyczne, dążąc do obalenia 
obecnego ustroju państwowego w myśl wska-
zań Kom partii, a wprowadzenia ustroju ra-
dzieckiego.

Zbrodnicza działalność tego Stronnictwa 
została potwi rdozna licznymi faktami, skut-
kiem czego cały szereg jego człon'ów został 
aiesztowany i przekazany władzom sądowym.

Wobec powyższego Pan Minister Spraw 
Wewnętrznych jaku powołany do czuwania

nad bezpieczeństwem i spokojem państwa i za 
nie w całej pełni odpowiedzialny, nie mogąc 
dalej tolerować tej organizacji spiskowej, po-
stanowił uznać Stronnictwo Chłopskie (grupę 
Dobrocha) jako organizację nielegalną i zaka-
zał należenia do niej lub współdziałania z nią.

Ostrzegam przeto ludność przed należe-
niem do tego Stronnictwa i przed braniem ja-
kiegokolwiek udziału w jego działalności, ma-
jącej na celu wywołanie przewrotu spoleczne- 
go.

Oświadczam, że każdy, kto mimo tego o- 
strzeżenia będzie nadal należał do Stronnic-
twa Chłopskiego iż nirr współdziałał zostanie 
z całą surowością prawa pociągnięty do odpo-
wiedzialności kamo-sądowej,

Katowice, dnia 11 stycznia 1937 r.
Wojewoda Dr Grażyński m. p.

?o mostu dziewczynę. Szczotka natomiast szedł 
spokonie dalej. W pewnym momencie zupeł-
nie bez powodu Nisikiewicz zastąpił drogę 
Szczotce, uderzył go w twarz, a następnie 
wydobył sztylet i pchnął kolejarza raz w pierś 
a raz w podbrzusze. Szczotka, zalany krwią, 
runął na ziemię i w kilka chwil później zmarł. 

Zbrodniarz następnie skrwawione ręce i 
sztylet o marynarkę i zbiegł, porzucając za 
mostem narzędzie zbrodni. Zawiadomiona o; 
dokonaniu mordu policja wszczęła pościg, w 
wyniku którego Nisikiewicz został schwytany 
i osadzony w więzieniu. Podczas wczorajszej 
rozprawy sąd przesłuchał kilku świadków, 
którzy potwierdzili winę oskarżonego. W wy-
niku rozprawy trybunał wydał wyrok skazu-
jący mordercę na karę więzienia przez 8 lat.

W Tilaknagar odbywa się mduski kongres narodowy, którego przewodniczącym jest 
wybitny ind'tski działacz niepodległościowy Pandit Nehru. Na otwarcie kongresu Pandit 
Nehru udał się w wozie zaprzężonym w trzy pary białych, udekorowanych wołów. Prze
jazd jego — jak to widzimy na zdjęciu —odbywał się wśród manifestacyjnego entuz

iazmu tłumów.

Szczegóły z otwarcia Wyższego Stadium
Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach

Z Katowickiego
(K) W czasie snu ca hałdzie uległ zaczadzeniu.

W czasie snu na naldach. potmedzv Wełny w 
cem a Siemianowicami uległ zaczadzeniu Stj" 
ler Wilhelm, z zawodu piekarz obecnie bez za-
jęcia i bez stałego miejsca zamieszkania któ-
rego w stanie nieprzytomnym przewieziono do 
szpitala hutniczego w Wełnowcu. gdzie pozo-
staje pod o-pieka lekarska.
(K) Gwiazdka Rodziny Powstańcze! w Pawło-
wie

Dorocznym zwvczaiem odbyła sie w Paw-
łowie uroczystość łamania sie opłatkiem na 
która m in. przvbvli ks prob Breiza, kierowa. : 
szkoiw o Fryga przedstawiciele POW. To w. 
Polek oraz liczni gośc:e i powstańcy, ich żony 
i Młodzież Powstańcza Młodzież iumacka od* 
śpiewała koledv z orkiestra, wygłosiła mono- 
ługi Podczas uroczystości przemawiali ks pro-
boszcz Breiza i prezes grupy naczelnik gmrny 
p Godzierz Z kolei rozdano zapomogi wdo-
wom sierotom i bezrobotnym powstańcom. —> 
Gwiazdkę zakończono zabawa taneczna.
(K) Okradli mieszkanie hutnika.

Dnia 10 bm. w czasie nieobecności domowni-
ków. włamano sie do mieszkania hutnika Ro-
berta Warkocza w Nowej Wsi. przy im. Równo-
ległej 15 i po soloi.drowaniu mieszkania, skra*,, 
dz ono 2 obrączki złote ślubne z monogramem 
AłWcAWLi daw 4.:#l9:»raą 3u. L idig,. 
Drzvborv do goiemŁ walizkę'Tekturowa, nakry-
cie stołowe niklowe i aipakowe kilka noży w 
cprąwję. z . .rogu; ieienj:ow'egb:--ór.az' kilka sztuk

fMł Umysłowo chory — podpalaczem.
Dnia II bm. w południe pod. zarzutem pod" 

palet/a stodoły zatrzymano upośledzonego na 
t myślę Piecki Pawła cam w Mysłowicach przy 
ul. Łacznei 5 Wymieniony podpalił stodole na-
leżąca do spadkobierców Piecków, a czynu do-
konał z powodu niesnasek rodzinnych

Z Chorzowa

Jak już donosiliśmy, odbyło się dnia 11 
bm. uroczyste otwarcie Wyższego Studium 
Nauk Społeczno-Gospodarczych Wydziału 
Organizacji Przemysłowej. Uroczystość za-
gaił Naczelnik Wydz. Oś w. p dr Kup- 
czyński, dając krótkie sprawozdanie Z ca-
le kształtu prac organizacyjnych.

Uchwała ostateczna o założeniu stu-
dium zapadła dn. 27. XI. i została zatwier-
dzona przez Ministerstwo W. R. i O. P. w 
aniu 3. XII. ub. r.

Celem studium jest rozszerzenie wie-
dzy i umiejętności technicznych wśród pra-
cowników przemysłu śląskiego a przez to 
podniesienie ich sprawności zawodowej.

Studium ma nadto rozwijać działalność 
wydawniczą w zakresie pubłikacyj ekono-
micznych i technicznych.

Przewidziane są dwa wydziały: organi-
zacji przemysłowej i społeczno samorzą-
dowy. W tym roku, licząc się z kosztami 
i potrzebą zakontraktowania odpowiednich 
wykładowców zorganizowano narazić tylko 
wydział organizacji przemysłowej. Od kan-
dydatów wymaga się wykształcenia śred-

(=) Apel komitetu pomocy zimowe).
..Obywatele m. Chorzowa! Nie uchylakti 

, ... . , f sie od obowiązku złożenia datków aa po mol
mego uprawniającego do studiów akadc- zimowa Tylko jednolity front może zapewnić 
linckich oraz dwuletniej praktyki w przed-i niesienie prawdziwej pomocy bezrobotnym. ~~ 
siębiorstwach przemysłowych Śląska lub Datki na pomoc zimowa można złożyć w Urzę*
N*» Dąbrowskiego. Stad»*, p,Z,- :

, CIU' . I kretariat pomoev zimowej Chorzów Ili pi Fha-
W skład kuratorium uczelni weszli m. ' stowski 1. telefon 403 76 i 418 76 w godzin ich 

in. ks. biskup dr Adamski, marszałek Sej- 8—15 i 17—2u Wypełnione deklaracje podatku" 
mu Śląskiego p. K. Grzesik, prezes Izby , możha Przekazać poczta lub wrzucić do 
Przemysłowo-Handlowej, prezesi Związku skrzynki pocztowe; Magistratu .
Pracodawców Przemysłu Węglowego oraz 
Polskiego Związku Hut Żelaznych. Dy-

100 000 ZŁ NA POMOC ZIMOWĄ.
(=) Na terenie powiatu świętochPr

100 000 zł na rzecz pomocy bezrobot-
nym z opodatkowania sie na powyższy 
cel robotników, urzędników i zarządów 
fabryk. .

rektorem studium został p. dr Lisak, wy-l^kw, i miasta Chorzowa zebrano w

«■«“ os,at"ich '-w ™“ie" flk0,°
hutniczego i węgłowego.

Założenie w Katowicach placówki na-
ukowej o charakterze wyższej uczelni jest 
zdarzeniem, godnym uwagi.

W życiu naszej śląskiej metropolii wy-
bitnie dawał się odczuć brak wyższego za- 
kudu naukowego, około którego skupiały ÄÄÄfflS
by się zainteresowania intellektualne mię- czay <j0 domu nie powróci-łą Zaginiona -est uf 
s.-kańców. Założenie Wyższego Studium ' „ośledzona na umyśle, a ostatnio bvta ubrana 
Nauk Społeczno-Gospodarczych brak ten w czarny olaszcz z kołnierzem futrzanym Po 
w pewnej mierze usuwa. I to w dziedzinie

I Poszukiwanie zaginione!
Dnia 3 bm wydaliła sie z domu Agnieszka

us Śląsku najważniejszej, bo gospodarczej.
szu>kiwania za zaginiona 
Pol w Klmuo.weu

wszczął Posterunek

koła w Katowicach Po sprawozdaniach ora» 
Udzieleniu ustepuiacemu zarządowi absolutorium 
— przystąpiono do wyboru nowego, w sklao 
którego weszli d p.: Bartoszewicz Stanisław
(prezes) Przyłudzki Romuald. Wedek nd E 
wald. Markiefka Emilia i Łoskot Józef, Po ze' 
braniu odbyła sie gwiazdka podczas której ob 
darowano członków drobiazgami.
(—) Zebranie oraz Impreza . Lutni“.

Onegdai odbvlo sie pod orzew sekr eener, 
p Fóioka walne zebranie chóru męskiego 
-Luti.'ia" w Zaleskiej Hałdzie na którym po 
udzieleniu ustępującemu zarządowi absolut»»

I rjum — wybrano nowy zarzad w następującym 
j składzie: prezes Krupa Alojzy 1. wiveorez.es 
Patalom: Piotr, II wiceprezes Bogacki Jan. -e' 
kretąrz W lad. Jęcziniortka. zast sekt Piwko 

| Wiktor skarbnik Gruch li* Jan. bibliotekarz VI- 
I man Konstanty zast. Kor nas M@k&. dvrygeit 
Król Hei.-rvk oraz ławnicy: Mroricz Karol. 5zol 
tvsik Konrad Kowalski Bernard Fabiański 
Wiktor: do komisji rewizyjnej: SKotnicznv In, 
Gruchük Stanisław. W i ech oczek Ryszard Je* 
dnocześnje zarzad komunikuje, iż w sobotę 16 
bm o godzinie 18 w sali o Mroncza chór ur:a 
dza uroczysta gwiazdkę, na która zaprasza 
wszystkich członków.

Z ŚwiętocMowickiego
(Ś) Napad uliczny

Helena Ki.iok zam. w Świętochłowicach orzy 
v* KoJ Szalińskiego A, żona ioż hutv Fiona x 
opuściła o godz 17 swe mieszkanie i udała się 
na Rynek w Swietov,blow each W chwili, k.o- 
dv przechodziła ulica Nowomie.iśka nagle oo'k 
kościoła św Józefa w Świętochłowicach zosia- 
la napadnięta przez i.ieznanego osobnka. który 
wyrwał i ej torebke z zawartością 4u zł i szyj' 
ko ulotnił sie Napadnięta, przerażona w Pierw* 
szei chwili, nie reagowała i do-Diero po przyj-
ściu do przytomności wszczęła alarm lecz oy 
!o tuż zapóźno. Sprawca — korzystając z ciem. 
mości — zbiegł
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Str. 6. Środa, dnia 13-go stycznia 1937 r. Nr. 13

Nowa ważna placówka na Śląsku
rozpaczała praca

Szczegóły z otwarcia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach
Środa

13
stycznia

Dziś: Leonciusza 
Jutro: Feliksa z Noli 
Wschód słońca 7,41 
Zachód słońca: 15,49

ważniejszych mja-(—) Ruch telefoniczny 
Stach. ,

W c-iasu listopada rb. przeprowadzono w 
"ważniejszych miastach Polski 29 868 000 rozmów 
telefonicznych miejscowych i 1 282 000 poza 
roteiscowych Z ogólne! liczby rozmów miejsce 
"wych przypada na Warszawę 16 103 000. na 
Łódź 3 210 000. Wilno 1 940 000. Lwów 1 860 000 
Kraików 1(742 000 Katowice 1 677 000, Poznań 
i| 200 000, Gdynie 715 000. Białystok 480 000 
Chorzów 431 000. Bydgoszcz. 370 000. oraz To" 
toń 170 000 rozmów Z rozmów pozamie.isco- 
•wych naiwiększa liczba, mianowicie 459 100, 
iprzvoada oczywiście na Warszawę, najmniejsza 
i— 11 000 rozmów na Chorzów.
1—) Nowe gatunki i ceny Chleba.

Magistrat m. Katowic komunikuje: .Ostatnio 
dostały podwyższane ceny oraz dopuszczone do 
handlu detalicznego nowe gatunki chleba: a) 
cliłeb pszęinuo • żytni, którego cen* regulować 
bed złe cech piekarzy; b) ehleb żytni 50- 55 
(Proc w Cenie 35 groszy za 1 kg w detalu (do" 
tych czas 33 grosze): ) chleb żytni 60—65 proc. 
hv cenie 34 gr. za kg w detalu Równocześnie 
władze zezwoliły ha zmn"ciszenie wagi bułek 
iz 60 gramów na 50 gramów pod . warunkiem, 
iże przemiał maki używanej do wypiekania tych 
bułek, będzie majka pszenna 45 procentowa 
Wszyscy sprzedawcy pieczywa obowiązani są 
uwidaczniać na cemrkach zarówno przemiały 
fek też ceny pieczywa". — Szkoda, że nie PO" 
dano motywu podwyżki cen i obniżki wagi pie-
czywa
'(—) Odczyt Instytutu Śląskiego

Staraniem Instytutu Śląsk'ego w Katowicach 
odbędzie sic w piątek 15 bm o godz w sali 
•wykładowe« Domu Oświatowego w Katowicach 
przy ul Francuskiej 12 odczyt z cyklu „Po'skj 
Śląsk" Dr Kazimierz Popiołek bedzie mówił na 
temat ..Śląsk i Polska w okresie wojem łrosyc- 
kich". Wstęp wolt,w
(—) .Tydzień Polskiego Związku Zachodniego".

Doroczny „Tydzień Polskiego Związku Ża" 
idbodniego" odbędzie sie w roku bież na tero* 
nie całego kraju w czasie od 30 marca do 6 
kwietnia. „Tydzień" tegoroczny poświecony 
bedzie propagandzie zagadnień pomorskich Pro 
Igram ,.Tygodnia" przewiduje szereg akademii, 
(odczytów preiekcyij, pokazów itp„ oraz zbiór-
kę pieniężna
{—) Ruch w śląskich autobusach.

Wiadomości statystyczne m Katowic 
miesiąc grudzień podają m

Jak już donosiliśmy^ odbyło się dnia 11 
bm. uroczyste otwarcie Wyższego Studium 
Nauk Społeczno-Gospodarczych Wydziału 
Organizacji Przemysłowej, Uroczystość za-
gaił Naczelnik Wydz. Ośw. p. dr Słup-
czyński, dając krótkie sprawozdanie z ca-
łe kształtu prac organizacyjnych.

Uchwała ostateczna o założeniu stu-
dium zapadła dn. 27. XI. i została zatwier-
dzona przez Ministerstwo W. R. i O. P. w 
dniu 3. XII. uh. r.

Celem studium jest rozszerzenie wie-
dzy i umiejętności technicznych wśród pra-
cowników przemysłu śląskiego a przez to 
podniesienie ich sprawności zawodowej.

Studium ma nadto rozwijać działalność 
wydawniczą w zakresie pubłikacyj ekono-
micznych i technicznych.

Przewidziane są dwa wydziały: organi-
zacji przemysłowej i społeczno samorzą-
dowy. W tym roku, licząc się z kosztami 
i potrzebą zakontraktowania odpowiednich 
wykładowców zorganizowano narazić tylko 
wydział organizacji przemysłowej. Od kan-
dydatów wymaga się wykształcenia śred-
niego uprawniającego do studiów akade-
mickich oraz dwuletniej praktyki w przed-
siębiorstwach przemysłowych Śląska łub 
Zagłębia Dąbrowskiego. Słuchaczy przy-
jęto 56-ciu.

W |jfcład kuratorium uczelni weszli m. 
in. ks. biskup dr Adamski, marszałek Sej-
mu Śląskiego p. K. Grzesik, prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej, prezesi Związku 
Pracodawców Przemysłu Węglowego oraz 
Polskiego Związku Hut Żelaznych. Dy-
rektorem studium został p. dr Lisak, wy-
kładowcy rekrutują się po większej części 
ze sfer wybitnych praktyków przemysłu 
hutniczego i węglowego.

W wykładzie inauguracyjnym dyr. stu-

dium dr Lisak przeprowadził linię podzia-
łu między ekonomią społeczną — poza in-
dywidualną — traktującą o oderwanych od 
codziennego życia ogólnych problemach 
gospodarczych i ekonomią stosowaną — 
jakbyśmy ją nazwali, związaną ściśle z co-
dzienną aktywnością gospodarującej jedno-
stki. Ekonomia stosowana zajmuje się prze-
de wszystkim konkretnymi zagadnieniami, 
dotyczącymi przemysłu czy handlu w da-
nej epoce czy nawet w danej chwili. O ile 
wydziały ekonomiczne naszych uniwersy-
tetów interesują się w pierwszym rzędzie 
zagadnieniami ekonomii społecznej, o tyle 
w zamiarach p. dyr. Lisaka leży wysunięcie 
na czoło omawianych w wykładach proble-
mów zagadnień praktycznych, ekonomii 
stosowanej. Uwydatnia się to wyraźnie w 
programie studium. Wykłady dzielą się na 
grupy: ogólną, organizacyjną, handlową, 
rachunkową i geograficzno-surowcową przy 
czym specjalny nacisk położono na tech-
nologię podstawowych produktów wytwór 
czości śląskiej a więc węgla, żelaza, cynku i 
materiałów chemicznych, znajomość tech-
niki handlu międzynarodowego, znajomość 
metod sprzedaży i umiejętnej reklamy, na-
ukową organizację pracy, organizację biu-
rowości i wreszcie kalkulację, bilansowanie 
i analizę bilansów.

Założenie w Katowicach placówki na-
ukowej o charakterze wyższej uczelni jest 
zdarzeniem, godnym uwagi.

W życiu naszej śląskiej metropolii wy-
bitnie dawał się odczuć brak wyższego za-
kładu naukowego, około którego skupiały 
by się zainteresowania intellektualne mie-
szkańców. Założenie Wyższego Studium 
Nauk Społeczno-Gospodarczych brak ten 
w pewnej mierze usuwa. I to w dziedzinie 
na Śląsku najważniejszej, bo gospodarczej.

Dziś wieczór autorów śląskich

Początek — jak zawsze — jest oczywiście 
skromny. Nie wątpimy jednak, iż z biegiem 
czasu uczelnia zdobędzie się na założenie 
własnej biblioteki, że powstaną przy niej 
pracownie i seminaria, pomnażające nasz 
dorobek naukowy w zakresie opracowy-
wania poszczególnych zagadnień przemy-
słowych. Na tym polu jesteśmy jeszcze 
bardzo ubodzy i przed profesorami uczel-
ni otwiera się wdzięczne pole do pracy.

Sfery wielko przemysłowe Śląska żyją 
ra ogół swym waisnym życiem w pewnym 
oderwaniu od reszty miejscowego społe-
czeństwa. Obsadzenie katedr nowopowsta-
łej uczelni przez inżynierów-oraktyków 
przyczyni się niewątpliwie do ożywienie 
kontaktu między ogółem społeczeństwa 
śląskiego a jego przemysłową elitą. Do pe-
wnej popularyzacij tak żywotnych dla Ślą-
ska zagadnień organizacji i tendencyj roz-
wojowych przemysłu.

. W płaszczyźnie ogólno polskiej znacze-
nie uczelni polegać może przede wszyst-
kim na praktycznym ujmowaniu zagad-
nień, które na innych uczelniach znajdują 
naświetlenie niemal wyłącznie teoretyczne. 
Nie wątpimy, iż kuratorium naukowe i dy-
rekcja Studium dołożą wszelkich starań, by 
prace uczelni w tym właśnie poszły kie-
runku. J. B.

(—) Torpeda do Zakopanego.
Liga Popierania Turystyki Delegatura Ka-

towice organizmie atrakcyjna wycieczkę Lux- 
Tor ped a z Katowic do Zakopanego ma niedzie-
le, dwa 17 stycznia br Torpeda wyruszy t 
Katowic dnia 17 bm. o godzinie 6.03 Zakopane 
przyj 9.30. — Powrót z Zakopanego w tym, 
samym dniu o godzinie 19,54 Katowice przyj. 
23,07 Cena przejazdu tam i z powrotem tylko
16,00 zł Zgłoszenia przyjmuje sie tylko na 88 
miejsc Kartv kontrolne sprzedają P. B. B; 
„Orbis“ Katowice Chorzów i Sosnowiec, Wa-
gons Lits Cook Katowice oraz kolejowa kasa. 
biletowa okienko 1 hala 1. Dyrekcja Okręgowa 
Kolei Państwowych zastrzega sobie prawo od* 
wołania wycieczki w razie jjje zgłoszenia się 
wymaganej liczy osób — wcześniejsze w.ęc 
nabycie biletów leży w interesie uczestników. 
Warunki śniegowe w Zakopanem doskonałe

m
i», ciekawe

za 
dane

kich, pracujących na Śląsku zwłaszcza młod-
szego pokolenia Dotąd zgłosiło swój udział w 
tym wieczorze 28 osób literatów śląskich lub ze 
Śląskiem zwiq.zany.sli, zarówno z województwa 
śląskiego, iak i. ze Śląską Opolskiego i Śląską 
Zaolzańskięgo mianowicie: pp Baranowicz Jan. 
Berek Florian, Berger Karol. Bulka Oswald. 
Bunsch Adam Freda Adolf, Fiikowa Helena, 
Filipowicz Kornel. Foryś Kazimierz. Hanziówna 
Amalia Irena J. Hetka, Imiela Emanuel. Ka-
nia Jakob, Kobiela Ludwik, Kołodziejczyk Ro"

reprezentacyjnej Województwa i Sejmu Śląsk.e

skkh LMąoh Autobusowych". 25 autobusów .............^
tych linii przebyło w grudniu uib. raksu 188 679 
fcm drogi i przewiozło 600 000 osób, podczas, 
gdy w tym samym miesiącu 1935 r. przewie" 
iziiono tylko 459 693 osoby. Największy ruch Pa-
nował na Linii Katowice — Siemianowice. gdz:e 
•w grudniu przewieziono 111 243 osób. następ"

I nie ua liniach Katowice — Piekary 87 170 osób 
Katowice — Ruda 61239. Katowice — Granica 
56 544 osób i Katowice — Józef owiec 41 390 o" 
sób Liczba pasażerów autobusowych na Ślą-
sku, iak wykazuja statystyki, zwłaszcza od cza- 
s skasowania tramwaju do Siemianowic Wzro 
sio też i przepełnienie w autobusach, zwłaszcza 
na linii Katowice — Wełno wiec.

Raut PWK. i KPH.
(—) Dnia 30 bm. odb ędzie się w aid i 

Si. Technicznych Zakładów Naukowych 
pod protektoratem p. Wojewody dr Gra-
żyńskiego, marszałka Sejmu K. Grzesi-
ka i pułk. Sadkowskiego doroczny Raut 
P. W. K. i K. P. H. Doskonale przygo-
towana impreza maiaca już swoja dobrą 
tradycje na terenie Katowic i okolicy, 
ściągnie w tym dniu wszystkich sympa-
tyków PWK. i KPH. Dochód przezna-
czony na obozy letnie dla niezamożnej 
młodzieży.
{—) Życie organizacyjne ,.BaHdon‘u‘‘.

5 stycznia w sali p. Czupryny w Deble od-
była sie gwiazdka chóru męskiego , Huta Bail-
don“ przy udziale licznie zebranych członków 
i zaproszonych gości Po przywitaniu obec-
nych przez prezesa iyż Olszaka, chór i klub 
mandolinistów „Echo" z Dębu wykonali kolę-
dy, po czym przemówił prezes honorowy nad- 
dyr i niż Ab sol on i hon prezes dyr. i,nż. Sie" 
dlanowsfci. Po zakończeniu gwiazdki odbyła 
sie zabawa taneczna. W dniu 16 bm odbędzie 
sie walne zebranie w kasynie huty Baildon o 
godzinie 19, w pierwszym zaś o godz. 19.30 w 
drugim terminie

Jako trzeci numer ..Żywego Dziennika“ od- l man. Krzaszcz Walenty Kubisz Paweł. Odrzań" 
bedzie sie dziś w środę o godzinie 19.45 w sali ska Teresa, Morcinek Gustaw, Musjoł Paweł,1 (__) Ze Związku Stenografów

Połaczek Jerzy Stanis;aw. Prade Fi anciszck, 5 bm odbyło się walne zgromadzenie Sto*" 
Przyboś Julian. Regorowłczowa Olga bpiewak warzyszenia Stenografów S. S. Balczyńsłriej, 
Florian, Zabierzewska Janina. Żelechowski X-To jc.0lra w Katowicach Po sprawozdaniach ora® 
oz mierz, Edmund Osmańczyk • i udzieleniu ustępującemu zarządowi absolutorium

Autorzy wygłoszą przeważnie osobisce swe _ nrzysłąplono do wyboru nowego, w skład
otwory. Cześć utworów wygłoszą artyści tea" 
iru im. St Wyspiańskiego 00 Zofia Bąrwińska, 
Stefan Czajkowski, dr Leopold Pobóg - Kiela- 
newski oraz p. Władysław Pawłowski. Redak-
cje prowadzi dr Stef am Papce. Wstęp wolny 
za zaproszeniami które można otrzymywać w 
sekretariacie Instytutu Śląskiego (Francuska 
12) i Polskiego Związku Zachodniego (Poczto-
wa 14).

Wstrząsający wypadek na szosie
Katowice 13 stycznia, [dyszel z furmanki. Wóz potoczył się w bok.

W ubiegły poniedziałek wydarzył się na [Rozległ się straszny krzyk. Okazało się, że 
szosie Leszczyny —- Czuchów w po w. rybnic-
kim wstrząsający wypadek, którego ofiarą 
padł robotnik Jan Michalczyk z Leszczyn.
Wymieniony transportował furmanką cięż-
ką maszynę rolniczą. W pewnej chwili z 
przyczyn dotychczas nie ustalonych wypadł

Michalczyk, kroczący obok furmanki nie od-
skoczył w porę i wóz obciążony ciężką ma-
szyną rolniczą najechał na nieszczęśliwego. 
Koła wozu zmiażdżyły Michalczykowi lewą 
nogę. Strasznie okaleczonego M. odstawiono 
do szpitala św. Juliusza w Rybniku.

Ujęcie notorycznych złodziei kolejowych
w Kobiórze

Kobiór 13 etyeimia,.
W ostatnim czasie zdarzały się na odcinku 

Piasek — Kobiór częste kradzieże węgla z 
pociągów towarowych. Na skutek tego 
wszczęła policja energiczne dochodzenia, któ-
re w rezultacie doprowadziły do ujęcia szajki 
złodziejskiej, W dniu 9 bm. wieczorem na-
trafił patrol policyjny na kilku osobników, 
zajętych wyrzucaniem węgla z pociągu towa-

rowego, który zatrzymał się przed wjazdem 
do stacji Kobiór.

Na wezwanie policjantów do zatrzymania 
się, złodzieje rzucili się do ucieczki, w czasie 
pościgu jednak zdołano jednego z nich ująć, 
który podał nazwiska wspólników. Nazwiska 
wmieszanych w aferę wspólników są tymcza-
sem 
nicy.

którego weszli pp.: Bartoszewicz Stanisław
'(prezes). Frzyludz.ki Romuald, Wedekind E' 
wald, Markiefka Emilia i Łoskot Józef. Po ze*' 
braniu odbyta sie gwiazdka, podczas której ob 
darowano członków drobiazgami.

(—) Zebranie oraz impreza Lutni“.
Onegda-i odbyło sie pod prze w seikr gencr. 

9 Fóicika walne zebranie chóru męskiego 
„Lutiia“ w Zaleskiej Hałdzie na którym po 
Udzieleniu ustępującemu zarządowi absolute" 
nimm — wybrano nowy z a rząd w następującym 
składzie: prezes Krupa Alojzy. I. wiceprezes 
Partałong Piotr, II wiceprezes Bogacki Jan. sa* 
k-retąrz Wiad. Jeczmionika, zast sekr Piwko 
Wiktor skarbnik Gmchliik Jam, bibliotekarz Ul- 
man Konstanty zast. Komas Maikg. dyryge.it 
Król Henryk oraz ławnicy: Mroncz Kajpl. Sza! 
tvsik Komrąd. Kowalski Bernard. Fabiański 
Wiktor; do komisji rewizyjnej: Skotoczmy łan, 
Grochlilc Stanisław. Wiech oczek Ryszard Je* 
dnocześnje zarzad komunikuje, iż w sobotę 16 
bm o godzinie 18 w sali p Mroncza chór urzą-
dza uroczysta gwiazdkę, na którą zaprasza 
wszystkich członków.
(—) Kradzież likieru i kart do gry.

W nocy na 11 bm skradziono z restauracji 
Grzesikowei Anny w Katowicach przy ul Jana 
nr 10. kilka butelek Likjęru 8 talii kart do gry. 
kilka puszek sardynek i- inny or rzeczy łącznej 
wartości 490 zł.

(—) Przytrzymanie oszusta.
Pod zarzutem oszustwa zatrzymano dnia 1@ 

bm Bolesława Fetza bez stałego miejsca zam:e
dla dobra śledztwa trzymane w tajeni- szkamia Nazwany tego dnia w sutannie O Ó,

(—) Nowa świetlica powszechna w Katowicach.' cu bm Wpisy do świetlicy przyjmuje sie

l—) Raut Związku Absolwentów Ś1 Teclmjcz. przyjmowana bezrobotna i nłezorganizowaua 
Zakładów Naukowych młodzież męska Świetlica — zaopatrzona >v

udbedzię sie w dniu 1 lutego w gmachu Za- gazety i książki — wyposażona w odpowiedni 
kładów Zaproszenia w sekretariacie Związku sprzęt świetlicowy, radio i gry świetlicowe — 
w Zakładach od łfl—U stycznia w godzinach _ ma być mieiscem pożytecznego i kulturalnego 
od 10—15. < siedzenia czasu Uruchomiona zostanie w koó-

, . .. ....... - ..... „ __ _____, w
Komisja Świetlicowa Funduszu Pracy orga* Kgmisiij Świetlicowej (Katowice. Pocztowa 16, 

I nizinie w Bogucicach w Domu Ludowym (no- li piętro oraz w lokalu świetlicowym w. dniach 
i wvm) świetlice powszechną, do której bgdde j 18 i 19 stycznia rb. w godzinach od 11 do 13.

Członkiem świetlicy może Zostać każdy otiy*

Franciszkauów, waz edit do mieszkania pewnego 
urzędnika sadowego w Katowicach i tłumacząc 
sie, że okradziono go w czasie podróży, wyłu* 
dzjł od niego 35 zł

Z Katowickiego
(K) W czasie snu nn hałdzie uległ zaczadzeniu,

W czasie sum na Hałdach, pomiędzy Wełi.uw 
cem a Siemianowicami uległ zaczadzeniu Sti* 

w atol Polski w wieku od 16 lat Nie wątpimy, jej Wilhelm, z zawodu piekarz obecnie bez za- 
że niezorganjzowąna i bezrobotna młodzież z jęcia i bez stałego miejsca zamieszkania kto* 
Bogucic odczuwaiaca brak takiej świetlicy, od- rego w stanie nieprzytomnym przewieziono do 
niesie sie życzliwie i przychylnie do nowej pta* szpitala hutniczego w Wełno won, gdzie pozo* 
cówfci oświat o wet - i staje pod oioieika lekarską.

– Między innymi w taki sposób 
na łamach „Polski Zachodniej” 
skomentowano 13 stycznia 1937 
roku otwarcie Wyższego Studium 
Nauk Społeczno-Gospodarczych 
w Katowicach. Dwa dni wcześniej 
odbył się bowiem inauguracyjny 
wykład wygłoszony przez orga-
nizatora i pierwszego dyrektora 
Studium – dr. Józefa Lisaka. To je-
go starania dały początek obec-
nemu Uniwersytetowi Ekono-
micznemu w Katowicach, dla któ-
rego rok akademicki 2021/2022 
jest rokiem jubileuszu 85-lecia.

Fragmenty tego samego tek-
stu wykorzystała również re-
dakcja „Katolika”, uwypuklając, 
że celem nowej uczelni jest „roz-
szerzenie wiedzy i umiejętno-
ści technicznych wśród pracowni-
ków przemysłu śląskiego a przez 
to podniesienie ich sprawności 
zawodowej”, a także podkreśla-
jąc to, że wykładowcami są wy-
bitni praktycy przemysłu hutni-
czego i węglowego. Było to od-
zwierciedleniem spojrzenia dr. 
Lisaka na rolę Studium w otocze-
niu. W notatkach zachował się 
następujący zapis jego rozmo-
wy z dr. Tadeuszem Kupczyńskim, 

kilkunastoma tygodniami przez Senat 
zaktualizowanej misji uczelni**. Stanowi 
ona, że uniwersytet „w odpowiedzialny 
i profesjonalny sposób prowadzi bada-
nia naukowe oraz kształci kadrę o wyso-
kich kwalifikacjach (…). Jako wspólno-
ta akademicka utożsamiamy się z dy-
namicznie rozwijającym się regionem 
i otoczeniem, oferując uczenie przez ca-
łe życie oraz wspierając przedsiębior-
czość, biznes i sektor publiczny. Jeste-
śmy uczelnią otwartą na współpracę 
międzynarodową i ekspercką…”. Trzeba 
również mieć świadomość, że w powta-
rzających się w minionych latach bada-
niach opinii kandydatów, studentów czy 
absolwentów często wskazują oni na to, 
iż uczelnia jest nowoczesna, aczkolwiek 
dobrze osadzona w tradycyjnych warto-
ściach, które konsekwentnie pielęgnuje.

Innymi słowy, przez 85 lat nie zawiedli-
śmy tych, którzy zimą 1937 roku z dumą 
przekraczali szkolne progi zarówno ja-
ko studenci, jak i jako profesorowie oraz 
przedstawiciele gospodarki. I niech tak 
będzie nadal!

Dobrego jubileuszu!

* Pełny zapis tego dialogu przedstawili-
śmy w tekście prof. A. Czecha „Przed 11 
stycznia 1937 i trochę po…” opublikowa-
nym w XX numerze „AE Forum” z grud-
nia 2006 roku. Wydanie dostępne jest 
na stronie internetowej www.ue.katowi-
ce.pl/forum.

** Misję w pełnym brzmieniu przedsta-
wiamy na stronie 18.

Marcin Baron

Wyboru prasy 
archiwalnej i zdjęć 
dokonał Krzysztof 
Niestrój

naczelnikiem Wydziału Oświecenia Publicznego 
Województwa Śląskiego z 1936 roku:

– Trzeba by zatem założyć w Katowicach szkołę 
wyższą, na razie nie akademicką – kończę dłuż-
szy wywód.

– I powiększyć ilość bezrobotnych, zgorzknia-
łych inteligentów z patentami szkół wyższych 
– ironizuje ze zwykłym sobie sarkazmem mój 
rozmówca.

– Skomplikowane organizmy tutejszych wielkich 
przedsiębiorstw są utrzymywane w należytym 
stanie i w ruchu głównie dzięki miejscowym pra-
cownikom, choć w hierarchii fabrycznej zajmu-
ją oni stanowisko najwyżej majstrów. Ileż dałby 
z siebie tak cenny materiał ludzki, gdyby go prze-
szkolić w wyższym studium…

– A czego ich Pan chce uczyć? – pyta 
z powątpiewaniem.

– Ekonomii, ale nieco innej, praktyczniejszej 
– odpowiadam.

– Jest jej dość na uniwersytetach – odpowiada 
chłodno, jak gdyby chciał powiedzieć: i cóż ona 
pomogła na ten wiekuisty kryzys i bezrobocie?

– Trzeba by zacząć znów, jak dwa wieki temu, 
od podstaw, gdzie ona ma swój początek i praw-
dziwy sens.

– Gdzie? – pyta dr Kupczyński.

– Tam – mówię, pokazując las kominów 
majaczący jeszcze przez mgły coraz bardziej 
słonecznego poranka.*

Warto, odczytując ten materiał historyczny, 
przywołać chociażby fragmenty przyjętej przed 

„Założenie w Katowicach pla-
cówki naukowej o charakterze 
wyższej uczelni jest zdarzeniem 
godnym uwagi. W życiu naszej 
śląskiej metropolii wybitnie da-
wał się odczuć brak wyższego za-
kładu naukowego, około którego 
skupiały by się zainteresowania 
intelektualne mieszkańców”.

Przez 85 lat. 
Konsekwentnie!
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Selection of press 
articles and photos 

by Krzysztof 
Niestrój

“The establishment of 
a higher education insti-
tution in Katowice is a sig-
nificant event. In the life 
of our Silesian metropolis 
the absence of a high-
er scientific center that 
would focus the intellec-
tual interests of the resi-
dents was strongly felt.” 

– This press article report-
ed the opening of the High-
er College of Social and Eco-
nomic Sciences in Katow-
ice on 13 January 1937 in the 
pages of “Polska Zachodnia”. 
Two days earlier, the inaugu-
ral lecture had been delivered 
by the founder and first head 
of the College – dr Józef Lisak. 
His work led to the establish-
ment of the present Univer-
sity of Economics in Katow-
ice, for which the academic 
year 2021/2022 marks its 85th 
anniversary.

The editorial board of “Kato-
lik” also quoted the excerpts 
from the same text, empha-
sising that the aim of the 
new college was “to spread 
knowledge and technical skills 
among workers of the Sile-
sian industry and, as a result, 
improve their work perfor-
mance”, and pointing to the 
fact that the lecturers were 
eminent practitioners from 
the steel and coal industry. 
This reflected dr Lisak’s under-
standing of the role the Col-
lege should play in its environ-
ment. The following record of 
the conversation he had with 
dr Tadeusz Kupczyński, Head 
of the Department of Public 
Enlightenment of the Silesian 
Voivodship, in 1936 was pre-
served in his notes:

For 85 years. 
Consistently!

– So, we need to start a college now, not an aca-
demic institution – I finish my long argument.

– And increase a number of jobless, bitter intelli-
gentsia with college diplomas? – comments my 
interlocutor with a touch of his usual sarcasm.

– The complex organisms of these huge enter-
prises are maintained in good condition mainly 
by local workers, although in a corporate hierar-
chy they work as foremen at best. Imagine how 
well this valuable human material would do if 
they were trained in a college…

– And what would you like to teach them? – he 
asks doubtfully.

– Economics, but a different one, more practical. 
– I answer.

– Universities have enough of it already – he re-
sponds coolly as if he wanted to say: “and what 
good did it do the country with this never-ending 
crisis and unemployment? ”

– We would have to start, just like 200 years ago, 
from where it has its roots and where it makes 
most sense.

– Where? – asks dr Kupczyński.

– There – I say, waving towards the forest of 
chimneys still enveloped in fog on this morning 
growing sunnier every minute.*

While reading this historical material, let’s 
briefly revisit the University’s updated mission 
statement** adopted a few weeks ago by the 
Senate. It states that the University “conducts 
scientific research in a responsible and profes-
sional manner and educates highly qualified 
workforce (…). As an academic community, we 

identify strongly with the dy-
namically developing region 
and environment, offering life-
long learning and support-
ing entrepreneurship, business 
and the public sector. As a uni-
versity, we are open to inter-
national and expert cooper-
ation…”. Let’s also quote the 
opinions our candidates, stu-
dents and graduates have ex-
pressed in the surveys con-
ducted in the past years – they 
acknowledge that the universi-
ty is modern, while remaining 
rooted in the traditional values 
that it consistently upholds.

In other words, for the past 85 
years we have not let down 
the people who, in the win-
ter of 1937, proudly crossed 
the threshold of the College as 
students, professors and busi-
nessmen. May it never change!

Happy Anniversary!

* The full transcript of the di-
alogue was printed in the text 
authored by Prof. Alojzy Czech 
and entitled “Przed 11 stycznia 
1937 i trochę po…”, published 
in the 20th issue of “AE Fo-
rum” dated December 2006. 
The issue can be viewed on 
www.ue.katowice.pl/forum

** The mission statement is 
presented on page 18.
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Wydarzenie rozpoczęło uro-
czyste posiedzenie Sena-
tu z okazji promocji prof. Ma-
laya Ghosha na doktora hono-
ris causa. Władze rektorskie: 
rektor – prof. Celina M. Olszak, 
prorektor ds. nauki i rozwo-
ju – prof. Maciej Nowak, pro-
rektor ds. edukacji i internacjo-
nalizacji – prof. Sławomir Smy-
czek oraz prof. Janusz Wywiał 
– promotor w przewodzie dok-
torskim połączyli się z gośćmi 
z Sali Senackiej.

Rektor uroczyście powita-
ła czcigodnego doktora ho-
norowego, członków rodziny 
profesora, a także znamieni-
tych gości z Polski i zagranicy, 

Uroczystość nadania 
tytułu doktora honoris 
causa prof. Malayowi 
Ghoshowi

The ceremony of 
conferring the doctor 
honoris causa degree 
on prof. Malay Ghosh

Agnieszka Put

14 maja br. odbyła się uroczystość przy-
znania tytułu doktora honoris causa Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
prof. Malayowi Ghoshowi – światowemu 
autorytetowi w dziedzinie statystyki. Choć niezwykłe 
wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej, nie 
zabrakło stałych fragmentów uroczystości oraz 
podniosłego charakteru ceremonii.

On 14 May 2021, the ceremony of conferring 
the degree of doctor honoris causa of the 
University of Economics in Katowice on 
prof. Malay Ghosh, who is the world’s leading 
authority on statistics, took place. Despite being 
held in hybrid mode, the event didn’t lack the 
elements typical of this kind of ceremony and 
a solemn atmosphere.

fot. / photo: A
. G

niady

Od lewej / From left to right: prof. M. Nowak, prof. C. Olszak, prof. S. Smyczek

6 FORUM_nr 52 / 2021



przedstawicieli władz pań-
stwowych, duchowieństwa, 
posłów na Sejm RP i do Parla-
mentu Europejskiego, repre-
zentantów administracji rządo-
wej i władz lokalnych, korpusu 
konsularnego, przedstawicieli 
środowiska naukowego, w tym 
szczególnie członków społecz-
ności Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach oraz 
Uniwersytetu Florydy. W swo-
im przemówieniu powitalnym 
rektor podkreśliła:

„Uniwersytet niezwykle ceni 
wkład Pana Profesora w roz-
wój światowej nauki. Zna-
mienite osiągnięcia w zakre-
sie statystyki i jej zastosowań 
w naukach ekonomicznych 
oraz społecznych, a także 
międzynarodowe osiągnięcia 
na polu dydaktycznym i na-
ukowym zasługują na szcze-
gólne uznanie. (…) Jako rektor 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach jestem za-
szczycona, że mogę uczest-
niczyć w tej znamienitej uro-
czystości nadania najwyższej 
godności uczelni. Społeczność 
akademicka z dumą i radością 
przyjęła wiadomość o przyję-
ciu Profesora Malaya Ghosha 
do swojej wspólnoty. Dziękuję 
za ogromną wiedzę i doświad-
czenie, jakim dzieli się z nami 
Pan Profesor, serdecznie gra-
tuluję wspaniałych osiągnięć 
i wyrażam nadzieję na dalszą 
owocną współpracę”.
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Prof. M. Nowak

Prof. C. Olszak

Prof. M. Ghosh

The event started with a For-
mal Meeting of the Senate held 
to mark the award of the Doc-
tor Honoris Causa degree to 
prof. Malay Ghosh. The universi-
ty authorities: rector – prof. Celi-
na M. Olszak, vice-rector for sci-
ence and development – prof. 
Maciej Nowak, vice-rector for ed-
ucation and internationalization – 
prof. Sławomir Smyczek and prof. 
Janusz Wywiał – the doctoral su-
pervisor – connected with the 
guests from the Senate Room.

The rector greeted the honor-
ary doctor, the professor’s fami-
ly members as well as the distin-
guished guests from Poland and 
abroad, representatives of the 
state and the clergy, members of 
Sejm (the lower house of the Pol-
ish Parliament) and the Europe-
an Parliament, representatives of 
the government administration, 
the local authorities and the con-
sular corps, and representatives 
of the academic community, the 
University of Economics in Katow-
ice and the University of Florida in 
particular. In her welcome speech, 
the rector emphasized:

“The University greatly appreci-
ates Professor’s contribution to 
the development of world sci-
ence. The remarkable achieve-
ments in the field of statistics 
and their application in the eco-
nomic and social sciences as well 
as international accomplishments 
in the field of teaching and sci-
ence deserve special recogni-
tion. (…) As the rector of the Uni-
versity of Economics in Katowice 
I feel privileged to participate in 
this prestigious ceremony of be-
stowing the University’s highest 
honour. We are proud and hap-
py that Professor Malay Ghosh 
has become a member of our ac-
ademic community. Dear Pro-
fessor, thank you for the vast 
knowledge and experience that 
you share with us. Please accept 
my most sincere congratulations 
on your outstanding achieve-
ments; I do hope for further fruit-
ful cooperation.”
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Niezwykle istotnym punk-
tem uroczystości były: lau-
dacja, którą wygłosił pro-
motor, prof. Janusz Wywiał, 
oraz wystąpienia recenzen-
tów – prof. Yvesa Bergera oraz 
prof. dr. Ralfa Münnicha. Na-
stępnie uczestnicy wydarzenia 
mieli okazję wysłuchać intere-
sującego wykładu pt. „Small 
Area Estimation. An Early Hi-
story”, który prof. Malay Ghosh 
wygłosił, łącząc się z gośćmi 
z Florydy. Nowo promowa-
ny doktor honoris causa miał 
na sobie togę, szarfę i biret, 
będące symbolami otrzymanej 
właśnie godności.

Transmisję online moderował 
Marek Kiczka – rzecznik pra-
sowy uczelni. Wydarzenie tra-
dycyjnie uświetnił specjalny 
koncert Chóru Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowi-
cach. Z okazji uroczystości wy-
dana została specjalna publi-
kacja poświęcona dorobkowi 
prof. Ghosha.

The ceremony highlights were 
the laudatio delivered by 
the doctoral supervisor, prof. 
Janusz Wywiał and the speech-
es given by the reviewers – 
prof. Yves Berger and prof. dr. 
Ralf Müunnich. Next, the par-
ticipants had an opportuni-
ty to listen to the lecture en-
titled “Small Area Estimation. 
An Early History” presented by 
prof. Malay Ghosh, who joined 
the guests from Florida. The 
newly promoted doctor hono-
ris causa was wearing a gown, 
a sash and a biretta, which are 
the symbols of the honour he 
had received.

The online broadcast was 
moderated by Marek Kiczka, 
the university’s spokesman. As 
usual, the ceremony featured 
a performance by the Choir of 
the University of Economics. 
To commemorate the event, 
a publication on prof. Ghosh’s 
scientific output was produced.

Prof. J. Wywiał

M. Kiczka
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Zgodnie z tradycją uczel-
ni w Alei Dębów Doktorów 
Honoris Causa Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach, zlokalizowanej na tere-
nie kampusu uczelni, posadzo-
no czternasty dąb szypułkowy 
– nazwany imieniem prof. Ma-
laya Ghosha. W trakcie wyda-
rzenia zaprezentowano krótki 
materiał filmowy będący upa-
miętnieniem tej chwili. Aleja 
Dębów Doktorów Honoris Cau-
sa jest częścią Ścieżki Drzew 
Polskich, która powstała w ra-
mach projektu proekologicz-
nego UniEKO. Do utworzenia 
alei wybrano dęby szypułko-
we ze względu na zakorzenio-
ną w świadomości Polaków 
szlachetność gatunku oraz je-
go długowieczność.

Following the university’s tra-
dition, the fourteenth pedun-
culate oak – named after prof. 
Malay Ghosh – was planted in 
the Alley of Oaks of the Hon-
orary Doctorate Holders of the 
University of Economics in Ka-
towice, which is located at the 
university’s campus. During 
the ceremony, the participants 
were shown a short video 
commemorating this moment. 
The Alley of Oaks of Honor-
ary Doctorate Holders is part 
of the Path of Polish Trees, 
which was created under the 
pro-ecological “UniEKO” pro-
ject. The tree chosen for the 
alley is a pedunculate oak, 
which is unvaryingly perceived 
by Poles as a noble and long-
lived species.
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Bez marzeń nie ma radości, 
twórczości, postępu 
i uniwersytetu

Przesłanie rektora 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach prof. Celiny 
M. Olszak na jubileuszowy 
rok akademicki 2021/2022

Message by prof. Celina 
M. Olszak, rector of the 
University of Economics 
in Katowice, for the 
anniversary academic 
year 2021/22

Without dreams there is no joy, no 
creation, no progress and no university
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Zacznijmy od marzeń…

Marzenia to jedne z najpięk-
niejszych i najbardziej osobi-
stych myśli oraz wyobrażeń 
każdego człowieka. Są meta-
foryczną ilustracją jego duszy 
oraz najskrytszych pragnień. 
Bez marzeń nie ma twórczości, 
radości i postępu. Bez marzeń 
nie ma uniwersytetu. Marzenia 
pozwalają projektować świat 
takim, jakim chcemy, aby był. 
Marzenia nie potrzebują apro-
baty i poklasku innych osób. 
W marzeniach nie ma barier; 
są w pewnym sensie metafi-
zyczne. Obcowanie z marze-
niami buduje w człowieku po-
zytywny stosunek do świata 
i rzeczywistości. Dlatego warto 
i należy marzyć.

O czym marzy rektor Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach u progu nadchodzą-
cego nowego roku akademic-
kiego 2021/2022 i wkraczania 
uczelni w jubileuszowy, 85. 
rok jej istnienia?

Gdyby nie pandemia, to nie-
które z marzeń, do których na-
wiążę za chwilę, wydawać 
by się mogły nieco prozaiczne.

Pierwszy rok kadencji 
2020–2024 był wyjątkowo 
trudny i pracowity. Niepew-
ność jutra, niestabilność eko-
nomiczna, zatrważające staty-
styki dotyczące zakażeń i zgo-
nów na COVID-19 nauczyły 
nas przede wszystkim pokory 
i cierpliwości. Uzmysłowiły, jak 
nieprzewidywalny może być 
rozwój wydarzeń, a scenariusz 
czarnego łabędzia stał się bar-
dzo przekonujący. W centrum 
naszych marzeń znalazł się 
przede wszystkim człowiek; je-
go zdrowie fizyczne i psychicz-
ne oraz bezpieczeństwo. Nad 
wyraz istotne stało się samo 
spotkanie i rozmowa z drugim 
człowiekiem oraz dodawanie 
sobie nawzajem otuchy.

Pragnę zatem, aby uczelnia 
na nowo stała się żywą i barw-
ną przestrzenią oraz aby tra-
giczny czas pandemii skoń-
czył się; abyśmy równocześnie 
wyciągnęli wnioski z tej smut-
nej lekcji i docenili ogrom-
ną rolę uniwersytetu oraz na-
uki dla rozwoju gospodarki 
i społeczeństwa. Wierzę, że jak 
po nocy przychodzi dzień, 
tak i po tej gwałtownej oraz 
wstrząsającej burzy nastanie 
spokój.

Pragnę uniwersytetu, w któ-
rym ludzie są najważniejszym 
zasobem i kapitałem, a in-
westowanie w nich jest spo-
sobem na osiąganie sukce-
su. NASZ uniwersytet to TY 
i JA, czyli MY RAZEM. Ozna-
cza to, że nasza siła i wartość 
tkwią, z jednej strony, w róż-
norodności, a z drugiej w jed-
ności, dialogu oraz zrozumie-
niu. NASZ uniwersytet jest no-
woczesny i dynamiczny, ale nie 
zapomina o tradycjach i ciągło-
ści. Nasz uniwersytet jest miej-
scem, gdzie liczą się pomysły, 
kreatywność, odwaga, auten-
tyczność oraz empatia. Jego si-
ła oparta jest na sile zespołów, 
dialogu, doświadczeniu, umie-
jętnościach każdego z nas oraz 
na społecznej odpowiedzial-
ności; to odpowiedzialność 
za pracowników, studentów 
oraz wczuwanie się w potrze-
by otoczenia i regionu.

W tym miejscu zadajemy so-
bie pytanie, jak przejść od ma-
rzeń do rzeczywistości? Inny-
mi słowy, jak przejść z tej sfery 
metafizycznej do sfery real-
nej? Odpowiedź na to pytanie 
wbrew pozorom jest prosta. 
Marzeniom, jak i wszystkiemu 
w życiu, należy pomóc, chociaż 
nie zawsze jest to łatwe.

W mijającym roku akademic-
kim dużym nakładem sił całej 
społeczności zrealizowaliśmy 
wiele prac, które zaowoco-
wały m.in. modyfikacją Stra-
tegii rozwoju uczelni na lata 

Lets’ start with dreams…

Dreams are among every in-
dividual’s most beautiful and 
most intimate thoughts and 
images. They constitute a met-
aphorical representation of 
one’s soul and innermost de-
sires. Without dreams there is 
no creation, no joy and no pro-
gress. Without dreams there is 
no university. Dreams enable 
us to design the world as we 
want it to be. Dreams do not 
need approval and applause 
from others. In dreams there 
are no barriers; dreams are, in 
a sense, metaphysical. Com-
munion with our dreams fills 
us with a positive attitude to-
wards the world and reality. It 
is therefore worth and neces-
sary to dream.

What is the rector of the Uni-
versity of Economics in Ka-
towice dreaming of stand-
ing at the threshold of the 
new academic year 2021/22, 
a year marking the universi-
ty’s 85th anniversary?

If not for the pandemic, some 
of the dreams I will talk about 
may seem somewhat prosaic.

The first year of the 
2020–2024 term of office 
was exceptionally difficult 
and busy. Uncertainty of the 
future, economic instabili-
ty, frightening Covid-19 infec-
tion and death rates, taught 
us, first and foremost, humil-
ity and patience. They made 
us realize how unpredictably 
things may develop, and how 
realistic the black swan sce-
nario has become. Our dreams 
have come to focus primari-
ly on humans; their physical 
and mental health, their safe-
ty. The very encounters and 
conversations with fellow hu-
mans, reassuring one anoth-
er, have gained tremendous 
significance.

It is therefore my desire for 
our university to become 
a lively and colourful space, 
and for the tragic time of pan-
demic to come to an end; at 
the same time, I wish for us 
to draw a lesson from this sad 
experience, and to appreciate 
the magnificent role that uni-
versities and science play in 
the economic and social devel-
opment. I believe that just as 
after a night comes a day, so 
after this violent and horrify-
ing storm will come a calm.

I want a university where peo-
ple are considered the great-
est resource and capital, and 
where the road to success 
leads through investment in 
people. OUR university is YOU 
and ME, it is US TOGETHER. 
This means that our strength 
and value lie in diversity on 
the one hand, and in unity, di-
alogue and understanding on 
the other. OUR university is 
modern and dynamic, but it 
does not forget its tradition 
and continuity. Our university 
is a place where ideas, creativ-
ity, courage, authenticity and 
empathy count the most. Our 
university’s strength is based 
on the strength of its teams, 
dialogue, experience, individu-
al skills and social responsibil-
ity; our responsibility for em-
ployees and students, our em-
pathy for the needs of the 
environment and the region.

At this point we ask our-
selves how we can move 
from dreams to reality. In oth-
er words, how can we pro-
ceed from the metaphysical to 
the real dimension? In spite of 
all appearances to the contra-
ry, the answer is simple. Like 
everything in life, we need to 
help our dreams come true, 
even if it is not always easy.

Over the past academic year, 
with a great effort of the en-
tire community, we have ac-
complished a lot of work 
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2018–2025, wprowadzeniem 
nowego Planu strategicznego 
na lata 2021–2025, przyjęciem 
nowego statutu wraz z or-
dynacją wyborczą i tradycja-
mi akademickimi, a także no-
wej polityki kadrowej i dydak-
tycznej. Pracujemy nad nową 
polityką wynagradzania i re-
gulaminem pracy. Te kluczo-
we dla społeczności akademic-
kiej dokumenty nakreślają ra-
my i przestrzeń do realizacji 
oraz urzeczywistnienia wielu 
naszych pragnień związanych 
z funkcjonowaniem uczelni.

Mając świadomość, że naj-
bliższe lata przyniosą znaczą-
ce zmiany wynikające z postu-
latów zrównoważonego roz-
woju, które wpłyną nie tylko 
na rozwój szkolnictwa wyższe-
go, ale także na całą gospodar-
kę oraz rynek pracy, stanęli-
śmy przed koniecznością uak-
tualnienia strategii rozwoju 

naszej uczelni, w tym jej mi-
sji i wizji, oraz opracowania 
nowego Planu strategicznego 
na lata 2021–2025.

W zaktualizowanej Strate-
gii rozwoju uczelni, a także 
w Planie strategicznym na lata 
2021–2025 przyjęliśmy, że na-
sza nowa misja będzie na-
wiązywać do sześciu wartości 
(PIOWZW), tj. do:

  profesjonalizmu (P), pole-
gającego na zapewnieniu 
wysokiego poziomu wie-
dzy i kompetencji naszym 
studentom, dbałości o cią-
gły i odpowiedzialny rozwój 
zawodowy naszej kadry, 
modernizacji infrastruktu-
ry oraz elastycznym dosto-
sowywaniu się do indywi-
dualnych potrzeb naszych 
interesariuszy,

resulting in, among other 
things, modification of the uni-
versity development strate-
gy for the years 2018–2025, 
implementation of the new 
Strategic Plan for the years 
2021–2025, adoption of the 
new statute together with new 
election rules and academ-
ic traditions, the new staff-
ing and teaching policy. We 
are working on a new remu-
neration policy and work reg-
ulations. These documents, of 
paramount importance for the 
academic community, provide 
the framework and space for 
implementation and actualiza-
tion of our desires related to 
the university’s activity.

Being aware that the com-
ing years will bring significant 
changes resulting from the de-
mands of sustainable devel-
opment, which will impact 
not only the development of 

higher education, but also the 
entire economy and labor mar-
ket, we faced the necessity to 
update our development strat-
egy, including the university’s 
mission and vision, and to de-
sign a new Strategic Plan for 
the years 2021–2025.

The updated development 
strategy and the Strategic Plan 
for the years 2021–2025 as-
sume that our new mission 
will be grounded in six values 
(EIOCCS), that is:

  excellence (E), i.e. provid-
ing our students with high 
quality knowledge and 
competence, ensuring con-
tinuous and responsible 
staff development, modern-
ization of the infrastructure 
and tailoring our activity to 
meet the needs of our dif-
ferent stakeholders;
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  innowacyjności (I), oznaczającej angażowanie się 
w innowacyjne badania, odkrywanie nowej wie-
dzy, jej rozpowszechnianie, a przede wszystkim 
tworzenie z niej użytecznej wartości. Zamierzamy 
rozwijać centra doskonałości naukowej oraz stre-
fy dla nauki i dydaktyki,

  otwartości (O), wyrażającej się w stałym poszu-
kiwaniu nowych idei i pomysłów oraz ambitnych 
wyzwań, stawianiu na różnorodność oraz ela-
styczność w działaniu,

  współpracy (W), polegającej na inicjowaniu 
i współtworzeniu partnerskich oraz strategicz-
nych relacji z interesariuszami z kraju i zagranicy; 
chcemy oceniać się przez pryzmat sukcesów na-
szych partnerów, pracowników oraz studentów,

  zaangażowania (Z), oznaczającego włącza-
nie się w prace na rzecz rozwoju regionu i kra-
ju oraz aktywne wspieranie istotnych społecznie 
przedsięwzięć,

  wrażliwości (W), odznaczającej się świadomością 
potrzeb otoczenia, przeciwdziałaniem wszelkim 
formom wykluczenia oraz wspieraniem rozwoju 
postaw obywatelskich i etycznych.

  innovation (I), i.e. engaging in innovative 
research; discovering, disseminating and, 
above all, commercializing new knowledge; 
developing centers of scientific excellence 
as well as zones for learning and teaching;

  openness (O), i.e. continuously seeking new 
ideas and ambitious challenges, with a fo-
cus on diversity and flexibility;

  cooperation (C), i.e. initiating and co-cre-
ating partnerships and strategic relation-
ships with domestic and foreign stakehold-
ers; evaluating ourselves on the basis of the 
successes achieved by our partners, em-
ployees and students;

  commitment (C), i.e. contributing to region-
al and national development, actively sup-
porting socially significant projects;

  sensitivity (S), i.e. being aware of the envi-
ronmental; counteracting all forms of ex-
clusion and supporting the development of 
civic and ethical attitudes.
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Nasze dotychczasowe priory-
tety, ukierunkowane na dy-
daktykę, badania naukowe, 
relacje z otoczeniem oraz in-
ternacjonalizację i sprawność 
zarządzania, uzupełniliśmy 
o społeczną odpowiedzialność 
uczelni. Priorytet ten zamierza-
my realizować przez cele od-
noszące się do tworzenia uni-
wersytetu etycznego, zaan-
gażowanego społecznie oraz 
działającego na rzecz zrów-
noważonego rozwoju. Naszą 
wspólnotę akademicką konsty-
tuują zbieżne dla niej warto-
ści, takie jak: osoba, godność, 
prawda, wolność, wspólnota, 
pracowitość, rzetelność i uczci-
wość, etos pracy oraz odpo-
wiedzialność społeczna i pa-
triotyzm. Wartości te nie tylko 
współtworzą życie zespoło-
we uczelni, ale mają także za-
sadniczy wpływ na postępo-
wanie wszystkich osób tworzą-
cych wspólnotę akademicką, 
a więc studentów, doktoran-
tów, nauczycieli akademickich 
i pracowników administra-
cyjnych. Przyjmując i realizu-
jąc wskazane wartości, każdy 
z nas przyczynia się do budo-
wania ładu moralnego i spo-
łecznego uczelni. W oparciu 
o wspomniane wartości zaktu-
alizowany został kodeks etycz-
ny Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach i kodeks 
etyki studenta oraz opracowa-
ny został nowy kodeks etyki 
doktoranta.

W minionym roku akademic-
kim, po szerokich konsulta-
cjach społecznych z pracowni-
kami, został opracowany nowy 
statut uczelni. Jest on dla nas 
swego rodzaju konstytucją, 
a ustanowione w nim zapisy 
dają podwaliny rozwoju party-
cypacyjnego stylu zarządzania, 
innowacyjności i przedsiębior-
czości, a także pracy zespoło-
wej i projektowej, tak abyśmy 
wszyscy czuli się autentycz-
nym współgospodarzem na-
szej Alma Mater.

Our priorities so far have fo-
cused on teaching, scientif-
ic research, relationships with 
our external environment, in-
ternationalization and man-
agement efficiency; we have 
now added social responsi-
bility to the list. We are go-
ing to implement this prior-
ity through goals concerned 
with creating a university 
which is ethical, socially en-
gaged and committed to sus-
tainable development. Our ac-
ademic community is consti-
tuted by convergent values, 
such as person, dignity, truth, 
freedom, community, dili-
gence, reliability and integrity, 
work ethos, social responsibil-
ity and patriotism. The values 
not only co-create the life of 
the entire academic commu-
nity, but also significantly im-
pact the actions and behaviors 
of all members of the commu-
nity, including students, doc-
toral students, faculty mem-
bers and administrative staff. 
By adopting and practicing the 
values, each of us contributes 
to the establishment of mor-
al and social order. The above 
mentioned values provided 
the foundation for the updat-
ed Code of Ethics of the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice, the Student Code of Ethics, 
and the newly-designed Doc-
toral Students’ Code of Ethics.

In the past academic year the 
new university statute was 
drawn up, following broad 
consultations will employees. 
For us the statute is a kind of 
constitution; its provisions lay 
the foundations for the de-
velopment of a participative 
management style, innovative-
ness and entrepreneurship, 
as well as team- and project 
work, making us all see our-
selves as the co-hosts of our 
Alma Mater.

Bez marzeń 
nie ma radości, 

twórczości, 
postępu 

i uniwersytetu!

Without dreams 
there is no joy, no 

creation, no progress 
and no university!
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W ostatnim czasie zaangażo-
waliśmy się, wspólnie z innymi 
uczelniami z regionu Śląska, 
a także z Urzędem Miasta Ka-
towice oraz Górnośląsko-Za-
głębiowską Metropolią, w ini-
cjatywę budowy Zielonej Stre-
fy Nauki w Katowicach, która 
może stać się nie tylko wizy-
tówką regionu, ale także nie-
powtarzalną szansą dla je-
go rozwoju. Nasze pomysły 
oraz inicjatywy zmierzają 
w kierunku zasadniczej trans-
formacji regionu i gospodarki 
– przekształcenia gospodarki 
opartej na węglu na gospodar-
kę opartą na zaawansowanych 
technologiach oraz kapitale in-
telektualnym i wiedzy. Wiodą-
cym „przemysłem” regionu po-
winien stać się sektor nauki 
i edukacji. Naszym przysłowio-
wym złotem powinna być wy-
soko wykwalifikowana kadra. 
Chcemy uczynić ze Śląska re-
gion, który będzie magnesem 
i szansą dla wszystkich ludzi, 
a zwłaszcza dla osób młodych 
i ambitnych.

Podjęliśmy także wiele innych 
kroków, które potwierdzają, 
że bycie uczelnią społecznie 
odpowiedzialną leży nam bar-
dzo na sercu. Jako uniwersy-
tet odpowiadamy na potrze-
by lokalne, ale równocześnie 
kształcimy naszych studen-
tów według międzynarodo-
wych standardów i kanonów. 
Przygotowaliśmy wiele atrak-
cyjnych ofert anglojęzycznych. 
Od nowego roku akademickie-
go wprowadzamy nowe kie-
runki kształcenia wpisujące 
się w potrzeby rynku pracy, jak 
np. gospodarka cyfrowa.

Cyfryzacja, do której mieliśmy 
często ambiwalentny stosu-
nek i której po części się bali-
śmy, w czasach pandemii oka-
zała się naszym kołem ratun-
kowym. Przez cały ubiegły rok 
akademicki proces kształce-
nia realizowaliśmy za pomo-
cą technik informatycznych. 
Nie rekompensują one zajęć 

Together with other higher ed-
ucation institutions in the Sile-
sia region, the Katowice Mu-
nicipal Office and the Silesian 
Metropolis, we have recent-
ly engaged in a project aimed 
at construction of the Katow-
ice Green Zone of Science. The 
zone may not only become the 
region’s landmark, but also 
provide a unique opportunity 
for its development. Our ide-
as and initiatives are aimed at 
a radical transformation of the 
region and economy, trans-
forming a coal-based econo-
my into an economy based on 
advanced technologies, intel-
lectual capital and knowledge. 
The science and education sec-
tor should become the leading 
“industry” in the region. High-
ly qualified labor should be 
our proverbial gold. We want 
to make Silesia a region which 
will attract and provide oppor-
tunities for all people, espe-
cially young and ambitious.

We have also undertaken 
many other steps confirming 
that we attach great impor-
tance to being a socially re-
sponsible university. We re-
spond to local needs, at the 
same time providing our stu-
dents with high quality educa-
tion in accordance with inter-
national standards and norms. 
We have designed a number 
of courses run entirely in Eng-
lish. From the new academic 
year we are launching new de-
gree courses to cater for the 
job market needs, such as dig-
ital economy.

Our attitude to digitization 
has often been ambivalent, we 
have even feared it a little, but 
in the time of the pandem-
ic digitization has become our 
“lifeline”. During the last aca-
demic year all classes and lec-
tures were conducted on-line. 
IT-based tools do not compen-
sate for the lack of face-to-
face teaching and significant-
ly weaken the bonds between 

prowadzonych w trybie tra-
dycyjnym i znacznie osłabia-
ją więzi pomiędzy studenta-
mi oraz ich profesorami. Nie-
mniej jednak dzięki nim proces 
dydaktyczny i badawczy nie 
został przerwany. Już dzi-
siaj tworzymy różne scenariu-
sze funkcjonowania uczelni 
po pandemii. Wszyscy tęskni-
my za spotkaniami rzeczywi-
stymi. Dołożymy zatem wszel-
kich starań, aby większość 
zajęć mogła być prowadzona 
w trybie stacjonarnym. Pan-
demia pokazała jednak także, 
że niektóre zajęcia i kursy pro-
wadzone w formie zdalnej zy-
skały na znaczeniu. Polubili 
je zarówno studenci, jak i wy-
kładowcy. Dlatego nasz uni-
wersytet powinien być nie ty-
le hybrydowy, ile synergicz-
ny, czyli łączący wszystko 
co najlepsze sprzed pandemii 
i po pandemii, oferując tym sa-
mym nową jakość i wartość.

Kończąc, z okazji nadchodzą-
cego nowego roku akade-
mickiego 2021/2022 życzę 
wszystkim pracownikom, stu-
dentom i doktorantom naszej 
uczelni, a także całej społecz-
ności akademickiej w Polsce 
i za granicą, wielu marzeń, in-
spiracji, nowych wyzwań oraz 
pięknych wzruszeń. Życzę ich 
spełnienia – w imię wspól-
nego dobra i wartości, któ-
re przyświecają nauce i uni-
wersytetowi, jakimi są umiło-
wanie prawdy i niezależności 
oraz pasja odkrywania nowej 
wiedzy.

Vivat Academia, 
Vivant Professores!

students and their profes-
sors. Nevertheless, the tools 
have enabled the continui-
ty of research and teaching. 
Today we are already con-
sidering and creating vari-
ous scenarios for our uni-
versity’s operations af-
ter the pandemic. We all 
long for face to face meet-
ings. We will therefore do 
our best to ensure that the 
majority of classes are con-
ducted on the campus. On 
the other hand, the pan-
demic has also demon-
strated that some courses, 
classes and lectures have 
proved more effective when 
conducted on-line; they 
have been appreciated by 
both students and teach-
ers. That is why our system 
should be not so much hy-
brid as synergic, combining 
the best methods and tools 
used before and after the 
pandemic, and thereby cre-
ating new quality and value.

Concluding, I wish all our 
employees, students and 
doctoral students, as well 
as the entire academic 
community in Poland and 
abroad, a lot of dreams, in-
spirations, new challeng-
es and beautiful emo-
tions in the new academ-
ic year 2021/2022. May all 
the dreams come true – in 
the name of common good 
and the values which guide 
and inspire the universi-
ty and science, such as love 
for truth and independence, 
and passion for discovering 
new knowledge.

Vivat Academia, 
Vivant Professores!
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Profesor Robert Wolny w 1999 
roku ukończył Akademię Eko-
nomiczną im. Karola Adamiec-
kiego w Katowicach na kierun-
ku Zarządzanie i marketing. 
W latach 1999–2002 praco-
wał w Wyższej Szkole Biz-
nesu – National-Louis Uni-
versity w Nowym Sączu jako 

Powołanie prorektora 
ds. rozwoju 
i współpracy 
z otoczeniem

Appointment 
of the Vice-Rector 
for Development and 
Cooperation with 
External Environment

Latem bieżącego roku do grona pro-
rektorów dołączył prof. Robert Wolny. 
Poniżej prezentujemy sylwetkę nowego 
członka władz uczelni. Profile wcześniej 
powołanych prorektorów opublikowali-
śmy w 51. numerze „Forum”, który jest 
dostępny na stronie internetowej uczelni.

This summer, prof. Robert Wolny joined the team 
of vice-rectors of the UE Katowice. Below we pres-
ent the profile of the new member of our university 
authorities. The profiles of the vice-rectors ap-
pointed earlier were presented in the 51st edition of 
the “Forum” bulletin, available on the university’s 
website.

asystent w Katedrze Marketin-
gu, a w 2002 roku został za-
trudniony na stanowisku asy-
stenta w Katedrze Rynku 
i Konsumpcji na Wydziale Eko-
nomii Akademii Ekonomicz-
nej im. K. Adamieckiego w Ka-
towicach. W 2005 roku obronił 
pracę doktorską pt. „Modele 

Prof. Robert Wolny
Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem
Vice-Rector for Development and Cooperation with 
External Environment

Professor Robert Wolny gradu-
ated from the Karol Adamiecki 
Academy of Economics in Ka-
towice in 1999 with a degree 
in Management and Market-
ing. In the years 1999–2002, 
he worked as a research and 
teaching assistant in the De-
partment of Marketing at the 
Higher School of Business – 
National-Louis University in 
Nowy Sącz; in 2002, he was 
employed in the same position 
in the Department of Mar-
ket and Consumption, Facul-
ty of Economics, at the Karol 
Adamiecki Academy of Eco-
nomics in Katowice. In 2005, 
he defended his doctoral dis-
sertation titled “Modele zach-
owań młodych konsumentów 
na rynku usług” [“Models of 
young consumers’ behavior 

in the service market”]. He ob-
tained his habilitation (higher 
doctorate) degree in 2014 with 
a postdoctoral dissertation ti-
tled “Rynek e-usług w Polsce – 
funkcjonowanie i kierunki ro-
zwoju” [“The e-service market 
in Poland – functioning and de-
velopment directions”].

In the years 2012–2021, profes-
sor Robert Wolny was the direc-
tor of the Research and Devel-
opment Center at the Universi-
ty of Economics in Katowice. In 
2016–2019, he held the posi-
tion of Vice-Dean for Develop-
ment and Cooperation with Ex-
ternal Environment, and in the 
academic year 2019/20 – the 
position of Vice-Dean of the 
School of Undergraduate and 
Graduate Studies. Since 2007 
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Motto kadencji

Współpraca – rozwój – sukces

Moja największa zaleta

Otwartość i chęć niesienia pomocy

Moja największa wada

Zbyt duże zaangażowanie kosztem siebie

Hobby

Literatura biograficzna, kino, teatr, pływanie, snowboard

Ulubiona książka / film

Książka: „Dzienniki” Agnieszki Osieckiej
Film: „Przesłuchanie”

Moje miejsce na Ziemi

Dolina Zillertal w Alpach
Półwysep Helski

Motto for the term of office 2020–2024

Cooperation – Development – Success

My greatest virtue

Openness and willingness to help others

My greatest weakness

Too much engagement, at the expense of myself

Hobby

Biographical literature, cinema, theater, swimming, 
snowboarding

Favourite book / film

Book: “Dzienniki” [“Diaries”] by A. Osiecka
Film: “Przesłuchanie” [“Interrogation”]

My place on earth

Zillertal in the Alps
Hel Peninsula

zachowań młodych konsu-
mentów na rynku usług”. Sto-
pień doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych uzyskał 
w 2014 roku na podstawie roz-
prawy habilitacyjnej pt. „Rynek 
e-usług w Polsce – funkcjono-
wanie i kierunki rozwoju”.

W latach 2012–2021 był dy-
rektorem Centrum Badań 
i Rozwoju Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, 
w latach 2016–2019 prodzie-
kanem ds. rozwoju i współpra-
cy z otoczeniem Wydziału Eko-
nomii, a w roku akademickim 
2019/2020 pełnił funkcję pro-
dziekana Szkoły Studiów I i II 
stopnia. Od 2007 roku kierow-
nik studiów podyplomowych 

he has been the head of the 
Culture Management postgrad-
uate study program, and since 
2021 – head of the Department 
of Digital Economy Research. 
He is the author of more than 
130 scientific publications. He 
has managed and implement-
ed a large number of research 
projects, including projects for 
the business sector.

Professor Wolny is a mem-
ber of the ERECO-PGV research 
network, the Polish Scientific 
Marketing Association, the Pol-
ish Association of Public Opin-
ion and Marketing Research, 
and the Program Committee 
of the Chorzów Entertainment 
Theater. His research work is 
currently focused on e-services 
and behavior of market enti-
ties in the digital economy.

Menedżer kultury. Od 2021 
roku kieruje Katedrą Badań 
nad Gospodarką Cyfrową. Au-
tor ponad 130 prac nauko-
wych. Kierownik i wykonaw-
ca wielu projektów naukowych 
oraz projektów badawczych 
na rzecz praktyki gospodarczej.

Jest członkiem sieci badawczej 
ERECO-PGV, Polskiego Nauko-
wego Towarzystwa Marketin-
gu, Polskiego Towarzystwa Ba-
daczy Rynku i Opinii oraz Rady 
Programowej Teatru Rozryw-
ki w Chorzowie. Naukowo zaj-
muje się obecnie e-usługami 
oraz zachowaniami podmio-
tów rynkowych w gospodarce 
cyfrowej.
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Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, które odbyło 
się 1 lipca br., podjęto uchwałę zmieniającą 
Strategię rozwoju Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach 2018–2025 oraz uchwałę 
w sprawie uchwalenia Planu strategicznego 
Uniwersytetu Ekonomicznego.

Plan strategiczny UE w Katowicach 2025 uszczegóławia zapi-
sy Strategii rozwoju UE w Katowicach 2018–2025, w tym wy-
znacza cele operacyjne i projekty uczelni na najbliższe pięć 
lat. Zapisana w nim misja UE w Katowicach 2025 nawiązuje 
bezpośrednio do misji przyjętej w Strategii rozwoju UE w Ka-
towicach 2018–2025 i brzmi następująco:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w odpowiedzial-
ny i profesjonalny sposób prowadzi badania naukowe oraz 
kształci kadrę o wysokich kwalifikacjach z zakresu ekono-
mii, zarządzania, finansów, logistyki, administracji oraz in-
formatyki i komunikacji. Jako wspólnota akademicka utoż-
samiamy się z dynamicznie rozwijającym się regionem 
i otoczeniem, oferując uczenie przez całe życie oraz wspie-
rając przedsiębiorczość, biznes i sektor publiczny. Jesteśmy 
uczelnią otwartą na współpracę międzynarodową i eks-
percką. Tworzymy społeczność opartą na wspólnych warto-
ściach i zaufaniu, umożliwiamy wyrównywanie szans i prze-
ciwdziałamy wszelkim formom wykluczenia.

Równolegle z pracami nad aktualizacją strategii przygoto-
wywane były zmiany w statucie Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. Nowy statut Senat przyjął 24 czerwca br. 
Wszedł on w życie z dniem 1 września.

During the session of the Senate of the University of 
Economics in Katowice, held on July 1, 2021, a resolu-
tion was adopted to change the Development Strategy 
for the university in the years 2018–2025; the Senate 
also passed a resolution to adopt a Strategic Plan for the 
UE Katowice.

The Strategic Plan UEKat 2025 describes in more detail the ob-
jectives of the Development Strategy for UE Katowice in the 
years 2018–2025, defining the operational goals and specifying 
the projects to be implemented within the next five years. The 
UE Katowice 2025 mission set out in the Strategic Plan makes 
a direct reference to the mission adopted in the Development 
Strategy for UE Katowice in the years 2018–2025, and reads as 
follows:

The University of Economics in Katowice has a responsibility 
to conduct relevant research and business-oriented education 
to provide top professionals in the field of economics, man-
agement, finance, logistics, administration, IT and communi-
cation. As an academic community, we identify ourselves with 
the dynamically developing region and our environment. We 
offer lifelong learning opportunities in order to support entre-
preneurship, businesses and the public sector. The Universi-
ty is open to international and expert cooperation. We create 
a community based on shared values and trust, enable equal 
opportunities and counteract all forms of exclusion.

In parallel to the work on updating the strategy, changes were 
introduced to the statute of the UE Katowice. The new statute 
was adopted by the Senate on June 24 this year. It came into 
force on September 1.

Co nowego?
What’s new?

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem
prof. Robert Wolny

Vice-Rector for Development and Cooperation with External Environment
prof. Robert Wolny

Zmiana, a w zasadzie uaktual-
nienie – uzupełnienie strategii 
o priorytet horyzontalny PH3. 
Społeczna odpowiedzialność 

uczelni ma istotny wpływ 
na priorytet dziedzinowy P3. 
Relacje z otoczeniem. Uniwer-
sytet, by móc współpracować 
z otoczeniem w sposób odpo-
wiedzialny, powinien jak najle-
piej reagować na oczekiwania 
interesariuszy. Już od lat odpo-
wiadamy na zapotrzebowanie 

A change, or – to be more ac-
curate – an update of the 
strategy with the horizontal 
priority PH3. Social Responsibil-
ity of the University has a sig-
nificant impact on the field 
priority P3 Relationships with 
the external environment. In 
order to be able to cooperate 

with the external environment 
in a responsible way, the uni-
versity should do their best to 
meet stakeholders’ expecta-
tions. For many years now we 
have responded to the needs 
of our social and economic en-
vironment, performing and co-
operating on contract work or 

Plan strategiczny / Strategic Plan
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otoczenia społeczno-gospo-
darczego, współpracując z nim 
i realizując prace zlecone czy 
pomagając w podnoszeniu 
kwalifikacji na studiach pody-
plomowych. Zaspokajanie po-
trzeb biznesu prowadzimy tak-
że poprzez edukację – kształ-
cąc studentów, tak aby ich 
wiedza, umiejętności i kom-
petencje odpowiadały potrze-
bom biznesu nie tylko dziś, ale 
także w przyszłości. To wła-
śnie uniwersytet może „za-
szczepiać” w otoczeniu spo-
łeczno-gospodarczym ideę 
społecznej odpowiedzialności. 
Tę ideę chcemy także promo-
wać wewnątrz uczelni. Zmia-
ny dokonywane w strukturze 
oraz zmiany organizacyjne ma-
ją służyć zacieśnianiu relacji 
w uczelni – pomiędzy różny-
mi grupami pracowników oraz 
studentów, ale także wewnątrz 
nich. Społeczna odpowiedzial-
ność uniwersytetu to tak-
że wyzwanie związane z dzia-
łaniami dotyczącymi ochrony 
środowiska, na co będzie-
my kłaść duży nacisk. W mojej 
opinii uaktualnienie strategii 
o zapisy związane ze społecz-
ną odpowiedzialnością uczel-
ni będzie służyło zacieśnieniu 
kontaktów z lokalną społecz-
nością oraz relacji w naszym 
środowisku. Wraz z uaktual-
nieniem strategii przyjęty zo-
stał plan strategiczny. A tu-
taj mamy już wymierne zada-
nia, jakie będziemy realizować 
(nie tylko przy współudziale 
jednostek związanych z budo-
waniem relacji z otoczeniem). 
Należą do nich m.in. opraco-
wanie modelu długookreso-
wej współpracy z otoczeniem 

providing postgraduate cours-
es to help company employ-
ees develop their qualifica-
tions. We also cater for the 
needs of the business envi-
ronment through education 
– ensuring that the knowl-
edge, skills and competenc-
es that we equip our students 
with match not just current 
business needs, but also the 
needs of tomorrow. It is the 
role of the university to “plant” 
the idea of social responsibil-
ity within our social and eco-
nomic environment. We also 
want to promote the idea in-
ternally. Structural and organi-
zational changes implemented 
at our university are aimed to 
strengthen relationships with-
in our academic community – 
between and within different 
groups of our employees and 
students. Social responsibility 
is also a challenge related to 
environmental protection ac-
tivities, an issue on which we 
are going to place a lot of em-
phasis. In my view, incorpo-
rating social responsibility in-
to our university strategy will 
contribute to strengthening 
the relationships with our local 
community environment and 
within our internal environ-
ment. Together with the strat-
egy update, the strategic plan 
was also adopted, defining 
concrete and measurable tasks 
to be performed (involving var-
ious units, not just those re-
sponsible for building relation-
ships with the external envi-
ronment). The tasks include 
developing a model for long-
term cooperation with the ex-
ternal environment, based on 

opartej na wspólnych projek-
tach i inicjatywach; współ-
praca w zakresie oferty dy-
daktycznej oraz utworzenie 
Konwentu Uczelni skupiające-
go strategicznych partnerów. 
Mam nadzieję, że działania 
te przyczynią się do intensyfi-
kacji realizacji przedsięwzięć 
w obszarze projektów badaw-
czo-rozwojowych, eksperckich 
i konsultingowych oraz rozwo-
ju studiów podyplomowych 
w uczelni.

W nadchodzącym roku akade-
mickim planujemy intensyfika-
cję działań mających na celu 
dostosowanie oferty uniwer-
sytetu do potrzeb otoczenia. 
„Odświeżona” już oferta stu-
diów podyplomowych zostanie 
wzbogacona o kolejne certyfi-
kowane studia, w tym tema-
tyczne studia MBA. Przygo-
towujemy już szeroką ofertę 
szkoleń i kursów, zarówno kro-
jonych na potrzeby konkret-
nych podmiotów, jak i kiero-
wanych do szerokiego grona 
odbiorców, w tym absolwen-
tów uniwersytetu. W nadcho-
dzącym roku akademickim 
wiele miejsca poświęcimy tak-
że sprawom osób ze szczegól-
nymi potrzebami, jak również 
realizacji programów eduka-
cji ekonomicznej dla różnych 
grup wiekowych. Nadchodzący 
rok akademicki to także rok ju-
bileuszowy. Obchodzić będzie-
my 85-lecie uczelni, 45-lecie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Silesia-
nie” oraz 15-lecie Chóru. Tutaj 
też planujemy szereg przed-
sięwzięć, w których będziemy 
wszyscy uczestniczyć.

joint projects and initiatives, 
cooperation on the universi-
ty’s educational offer, and es-
tablishment of the Universi-
ty Convention comprising our 
strategic partners. I hope these 
activities will intensify the im-
plementation of research and 
development as well as expert 
and consulting projects, and 
facilitate further development 
of postgraduate programs.

In the academic year to come, 
we are planning to reinforce 
the activities aiming to tailor 
our offer to the needs of our 
external environment. The “re-
freshed” postgraduate study 
offer will be enhanced with 
new certified courses, includ-
ing MBA. We are also prepar-
ing a wide range of courses 
and training programs, both 
custom-made and addressed 
to a broad target group, in-
cluding the university grad-
uates. Moreover, in the com-
ing academic year we are go-
ing to give a lot of attention to 
the problems of special needs 
students and economic edu-
cation programs for different 
age groups. The next academ-
ic year is the anniversary year 
for UE Katowice. We are going 
to celebrate not only the 85th 
anniversary of our Universi-
ty, but also the 45th anniversa-
ry of the “Silesianie” Song and 
Dance Ensemble and the 15th 
anniversary of the Universi-
ty Choir. A number of activities 
and events are being planned 
to mark the anniversaries, in-
volving all members of our ac-
ademic community.
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Co nowego?
What’s new?

Prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej
prof. Sławomir Smyczek

Vice-Rector for Education and International Relations
prof. Sławomir Smyczek

The modified Development 
Strategy for 2018–2025 and 
the recently adopted Strate-
gic Plan for 2021–2025 clearly 
specify the long-term goals in 
the teaching domain, which is 
one of the central pillars of the 
University’s activity. They un-
derscore the development of 
modern educational offer and 
the delivery of international-
ly competitive education. The 
new Learning and Teaching 
Policy, which not only sets out 
rules and guidelines but also 
indicates the directions for the 
development of student edu-
cation, is going to be helpful 
in this regard. The directions, 
which are also the challenges 
the University is facing in the 
teaching domain, were formu-
lated in the 4U concept (unau-
kowienie – researchization, up-
raktycznienie – practicalization, 
unowocześnienie – moderniza-
tion and umiędzynarodowie-
nie – internationalization).

The researchization of curric-
ula should involve wider dis-
semination of the results of 
the research conducted by our 
faculty, which will add unique 
quality to our educational of-
fer. It also means dividing the 
programs according to the di-
dactic disciplines and devel-
oping around these disci-
plines, among others, a range 
of free electives that will be 
attractive to students, or coor-
dinating the program content 
that will lay the foundation 
for future Centers of Teaching 
Excellence.

The practicalization of curricula 
poses a considerable challenge 

in the teaching domain. For 
each study program, key stra-
tegic/corporate partners 
should be identified – their 
representatives will sit on the 
Program Councils and will con-
sequently exert a strong influ-
ence on the education of the 
students of the University of 
Economics in Katowice. They 
will also ensure professional 
quality of internships and will 
actively support the faculty by 
participating in classes. This 
will contribute to the imple-
mentation of the Strategic Plan 
priority related to the develop-
ment of business-oriented cur-
ricula. In both the researchiza-
tion and the practicalization of 
curricula, student research-in-
terest groups and student or-
ganizations should have a vital 
role to play. It is there that stu-
dents, supported by their su-
pervisors, should work on busi-
ness practice projects and take 
part in scientific research.

The modernization of our ed-
ucational offer is an extreme-
ly ambitious goal. It main-
ly involves widespread intro-
duction of modern teaching 
methods, the ones that ap-
ply new IT tools and solutions 
as well as those incorporating 
problem-based learning, expe-
riential learning and consulting 
projects. It also entails a dif-
ferent and modern approach 
to the verification of student 
learning outcomes. Individu-
alization of the development 
paths of the gifted and talent-
ed students, through academ-
ic mentoring and tutoring, al-
so plays a significant part 
here. An important element of 

Zmodyfikowana Strategia roz-
woju na lata 2018–2025 oraz 
nowo przyjęty Plan strategicz-
ny na lata 2021–2025 precy-
zyjnie określają długofalowe 
cele w obszarze dydaktyki, bę-
dącej jednym z filarów działal-
ności naszej uczelni. Szczegól-
ny nacisk został położony na 
budowanie nowoczesnej ofer-
ty dydaktycznej i kształcenie 
na konkurencyjnym między-
narodowym poziomie. Pomoc-
na w tym ma być nowa polity-
ka dydaktyczna, która – oprócz 
funkcji regulacyjnych – wska-
zuje kierunki rozwoju kształce-
nia studentów. Kierunki te, bę-
dące jednocześnie wyzwania-
mi, przed jakimi staje obszar 
dydaktyki w naszej uczelni, zo-
stały sprecyzowane w koncep-
cji 4U (unaukowienie, uprak-
tycznienie, unowocześnienie 
i umiędzynarodowienie).

Unaukowienie programów 
kształcenia powinno być zwią-
zane z szerszym wyekspono-
waniem wyników badań na-
ukowych prowadzonych przez 
naszych naukowców, co jedno-
cześnie winno stanowić o uni-
katowym charakterze naszej 
oferty dydaktycznej. To tak-
że pogrupowanie poszczegól-
nych kierunków według dyscy-
plin dydaktycznych i budowa-
nie wokół tych dyscyplin m.in. 
atrakcyjnej dla studentów ofer-
ty przedmiotów swobodne-
go wyboru czy koordynowanie 
treści programowych stano-
wiących w dalszym etapie pod-
waliny pod kreowanie Centrów 
Doskonałości Kształcenia.

Niezwykle istotnym wyzwa-
niem w obszarze dydaktyki bę-
dzie upraktycznienie progra-
mów kształcenia. Dla każde-
go kierunku studiów powinno 
się zidentyfikować kluczo-
wych partnerów strategicz-
nych / korporacyjnych, których 
przedstawiciele będą zasia-
dać w radach programowych 
i tym samy będą mieli istotny 
wpływ na kształcenie studen-
tów Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Partne-
rzy zapewnią także studentom 
właściwy merytoryczny po-
ziom praktyk zawodowych, jak 
również aktywnie będą wspie-
rać wykładowców poprzez 
udział w zajęciach dydaktycz-
nych. Ma to się przyczynić do 
realizacji priorytetu zawartego 
w planie strategicznym, zwią-
zanego z budowaniem biz-
nesowo zorientowanych pro-
gramów kształcenia. Zarówno 
w obszarze unaukowienia, jak 
i upraktycznienia programów 
kształcenia istotną rolę winny 
odgrywać koła naukowe i or-
ganizacje studenckie. To wła-
śnie tam studenci przy wpar-
ciu opiekunów naukowych po-
winni realizować projekty dla 
praktyki gospodarczej oraz 
być włączani w proces badań 
naukowych.

Niezwykle ambitnym celem 
jest unowocześnienie naszej 
oferty kształcenia. Związa-
ne jest ono w głównej mierze 
z wprowadzeniem na szero-
ką skalę nowoczesnych me-
tod kształcenia, zarówno tych 
wykorzystujących nowe tech-
nologie informatyczne i opro-
gramowanie, jak również tych 
związanych z problemowym 
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podejściem do kształcenia stu-
dentów, uczeniem poprzez do-
świadczenie czy projektami 
konsultingowymi. Wiąże się 
to także z odmiennym i nowo-
czesnym podejściem do sto-
sowanych metod weryfikacji 
efektów kształcenia. Nie bez 
znaczenia pozostaje także in-
dywidualizacja ścieżek rozwo-
ju uzdolnionych studentów po-
przez tutoring i mentoring aka-
demicki. Ważnym elementem 
unowocześnienia kierunków 
studiów będzie nowa koncep-
cja przygotowywania, ale i sa-
mej formy prac licencjackich 
i magisterskich.

Ostatnim, ale jednocześnie 
niezwykle ważnym celem i za-
razem wyzwaniem w obsza-
rze kształcenia jest jego umię-
dzynarodowienie. Może ono 
przyjmować zarówno formę 
aktywną, jak i bierną (tzw. in-
ternacjonalizacja „at home”). 
Aktywnej internacjonaliza-
cji ma sprzyjać pojawiające 
się „mobility window”, umoż-
liwiające studentom bezkon-
fliktowe zrealizowanie części 
studiów czy praktyk zawodo-
wych za granicą. Rozwój inter-
nacjonalizacji „at home” pole-
gać będzie m.in. na większym 
zaangażowaniu wykładowców 
akademickich w proces kształ-
cenia na poszczególnych kie-
runkach studiów, większej 

liczbie projektów międzyna-
rodowych, programów inten-
sywnych czy pełnym zintegro-
waniu dotychczasowej oferty 
Euroclasses z ofertą angloję-
zycznych przedmiotów swo-
bodnego wyboru, dzięki czemu 
studenci naszej uczelni będą 
mogli doświadczyć funkcjono-
wania w środowisku wielokul-
turowym. Te ambitne cele bę-
dą mogły być zrealizowane 
tylko przy zaangażowaniu ca-
łej społeczności akademickiej. 
Szczególną rolę odgrywać bę-
dą przy tym kuratorzy i mene-
dżerowie kierunków, którzy ja-
ko charyzmatyczni liderzy bę-
dą nadawać ton wszystkim 
zmianom. Stąd konieczność 
wsparcia i wzmocnienia ich ro-
li w systemie zarządzania kie-
runkami studiów.

Tak ambitne plany związa-
ne z modernizacją obszaru dy-
daktyki nie mogą się obyć bez 
wsparcia i pomocy ze strony 
nowego Centrum Marketingu, 
które integruje funkcje mar-
ketingowe, w szczególności 
promocyjne, w naszej uczel-
ni. Spójna komunikacja zarów-
no wewnątrz uniwersytetu, jak 
i z otoczeniem – i to z różnymi 
grupami interesariuszy, taki-
mi jak kandydaci na studia, 
szkoły średnie, biznes, społecz-
ność lokalna, uczelnie partner-
skie w kraju i za granicą i wiele 
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the study program moderniza-
tion will be a new approach to 
both the preparation and the 
form of bachelor’s and mas-
ter’s dissertations.

The last, but not the least, goal 
and challenge in the teaching 
domain is its internationaliza-
tion. It takes on two forms: ac-
tive and passive (internation-
alization “at home”). Active in-
ternationalization is fostered 
by the “mobility window”, 
which enables students to 
seamlessly study some com-
ponents of their program or do 
an internship abroad. Interna-
tionalization “at home” entails, 
among others, greater en-
gagement of the faculty in the 
teaching process in particu-
lar study programs, a bigger 
number of international pro-
jects and intensive programs 
or a full integration of the ex-
isting Euroclass offer with 
the English-taught free elec-
tives, which will allow our stu-
dents to gain hands-on expe-
rience of a multicultural envi-
ronment. A critical role is to be 

played by Program Directors 
and Program Managers, who, 
as charismatic leaders, will set 
the direction of all changes. 
Therefore, their position in the 
system of study program man-
agement needs to be support-
ed and strengthened.

Such ambitious plans aimed 
at the modernization of the 
teaching domain can’t be ex-
ecuted without the help and 
support of the new Market-
ing Center, which integrates 
the marketing functions in 
our University, the promotion-
al functions in particular. Co-
herent communication both 
within the University and with 
its environment, which en-
compasses various groups of 
stakeholders, e.g. the candi-
dates for study programs, sec-
ondary schools, the business 
sector, the local communi-
ty, the partner higher educa-
tion institutions in Poland and 
abroad, and many others – 
guarantees the success of all 
activities undertaken by the 
University.
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innych – jest gwarantem po-
wodzenia wszystkich podej-
mowanych w uczelni działań.

Oprócz Polityki dydaktycznej 
ważnym dokumentem wyty-
czającym kierunki rozwoju dy-
daktyki w naszym uniwersyte-
cie jest nowy system zapew-
niania i doskonalenia jakości 
kształcenia. Ma on zapew-
nić realizację celu strategicz-
nego związanego z wysoką ja-
kością i efektywnością proce-
sów dydaktycznych. System 
obejmuje nie tylko badanie ja-
kości kształcenia wśród stu-
dentów, przeprowadzane na 
wszystkich przedmiotach z wy-
korzystaniem nowoczesne-
go programu Sphinx, ale tak-
że badanie oczekiwań studen-
tów rozpoczynających studia, 
ocenę atrakcyjności kierunków 
studiów dokonywaną przez 
absolwentów, badanie proce-
sów towarzyszących kształ-
ceniu studentów, jak również 
nowe podejście do oceny sa-
mych kierunków studiów. Na-
leży jednak pamiętać, że nad-
rzędnym celem tego systemu 
nie jest kontrola poszczegól-
nych obszarów działalności, 
ale zaszczepienie w całej spo-
łeczności akademickiej idei 
samodoskonalenia.

Jednym z najistotniejszych 
priorytetów horyzontalnych 
zawartych w strategii rozwo-
ju i planie strategicznym na-
szej uczelni jest internacjo-
nalizacja, przy czym powin-
na ona obejmować wszystkie 
obszary działalności. Zatem – 
oprócz działalności dydaktycz-
nej – konieczne jest skupie-
nie się w znacznie szerszym 
zakresie na umiędzynarodo-
wieniu studiów w Szkole Dok-
torskiej, prowadzonych badań 
naukowych czy działań podej-
mowanych przez pracowników 
administracji.

Proces internacjonalizacji wy-
maga stworzenia środowiska 
sprzyjającego sprawnemu 
funkcjonowaniu w uczelni nie 
tylko obcokrajowców, ale tak-
że całej naszej społeczności 

akademickiej. Jednym z pierw-
szych etapów w procesie bu-
dowania tej infrastruktury 
jest otwierany właśnie Welco-
me Point, którego celem bę-
dzie wsparcie i pomoc studen-
tom, doktorantom, naukow-
com z zagranicy. Należy jednak 
pamiętać, że Welcome Point to 
przede wszystkim miejsce in-
tegracji polskich i zagranicz-
nych członków społeczności 
akademickiej. Służyć ma temu 
m.in. nowy projekt World Café, 
gdzie w sposób nieformalny, 
przy kawie, członkowie naszej 
społeczności będą mieli okazję 
poznać ciekawych zagranicz-
nych gości.

Pomocne w umiędzynarodo-
wieniu, ale także i doskonale-
niu wszystkich obszarów dzia-
łalności uczelni, są akredytacje 
międzynarodowe. W ubie-
głym roku uzyskaliśmy akre-
dytację CEEMAN, przy czym – 
oprócz wyróżnienia – otrzyma-
liśmy raport, w którym zostały 
zawarte informacje o naszych 
silnych stronach, ale także ob-
szary wymagające usprawnie-
nia i modyfikacji. Kolejne lata 
będą zatem związane z wdra-
żaniem stosownych zmian. 
Wyzwaniem jest także pozy-
skanie kolejnych akredytacji 
międzynarodowych: dla kie-
runku International Business – 
akredytacji EPAS oraz akredy-
tacji AACSB – dla całej uczel-
ni. Naszą ambicją jest także 
udział w sieci Europejskich 
Uniwersytetów.

Wszystkich planów nie spo-
sób wymienić. Najważniej-
sze, przedstawione powyżej, 
mają przybliżyć naszą uczel-
nię do tego, by stała się liczą-
cym na międzynarodowym 
rynku szkolnictwa wyższego 
graczem, a jednocześnie in-
stytucją samodoskonalącą się 
i atrakcyjnym miejscem do 
studiowania, pracy i spędzania 
wolnego czasu.

In addition to the Learning and 
Teaching Policy, another im-
portant document – the Sys-
tem of teaching quality assur-
ance and enhancement- sets 
the direction for the develop-
ment of learning and teach-
ing in our university. Its aim 
is to ensure the strategic 
goal of providing high-qual-
ity and effective teaching 
is accomplished. The sys-
tem encompasses the assess-
ment of the teaching quali-
ty through course evaluation 
surveys conducted among stu-
dents by means of the mod-
ern Sphinx software, surveys 
into the expectations of stu-
dents entering higher educa-
tion, graduates’ evaluation of 
the attractiveness of the study 
programs, investigation in-
to the processes accompany-
ing student education, and 
a new approach to the assess-
ment of study programs. It has 
to be borne in mind that the 
ultimate goal of the system 
is not to control the particu-
lar areas of activity, but to in-
fuse the idea of self-improve-
ment into the entire academic 
community.

One of the crucial horizon-
tal priorities of our Universi-
ty’s Development Strategy and 
Strategic Plan is international-
ization, which should cover all 
aspects of our activity. Thus – 
in addition to the education-
al activity – it is necessary to 
focus to a greater extent on 
the internationalization of the 
Doctoral School programs, the 
scientific research we conduct 
and the activities undertaken 
by the administrative staff.

Internationalization requires 
creating an environment 
which facilitates both the life 
of foreigners at the Universi-
ty and the functioning of the 
entire academic communi-
ty. One of the first stages in 
the process of building this 
kind of infrastructure is Wel-
come Point, which has just 
been opened with the aim of 

providing support and help to 
foreign students, doctoral stu-
dents and academics. Howev-
er, Welcome Point is primari-
ly a place where the Polish and 
foreign members of the aca-
demic community integrate. 
Integration will be promoted 
through, among others, a new 
project – World café, where 
the members of our communi-
ty will have an opportunity to 
meet interesting international 
visitors in an informal setting, 
over coffee.

Another factor contributing 
to internationalization, and to 
the enhancement of all are-
as of the university activity, is 
international accreditations. 
Last year we were award-
ed CEEMAN accreditation; we 
were given not only a distinc-
tion but also a report on our 
strengths as well as the are-
as that still need improvement 
and modification. Over the 
next few years we are going 
to implement relevant chang-
es. Gaining other international 
accreditations – EPAS for the 
International Business study 
program and AACSB for the 
entire University – also poses 
a challenge. It is our ambition 
to join the network of Europe-
an Universities as well.

It is impossible to mention all 
the plans. The most important 
of them, which were discussed 
above, are to bring our Univer-
sity closer to becoming a ma-
jor player in the internation-
al higher education market as 
well as a self-improving insti-
tution and an attractive place 
to study, work and spend lei-
sure time.
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Nowy statut wprowadza wiele 
zmian w istotny sposób wpły-
wających na funkcjonowa-
nie pionu nauki. Najistotniej-
szą jest bez wątpienia przy-
wrócenie tradycyjnej struktury 
uczelni, w której główną ro-
lę odgrywają wydziały. Zmiany 
tej nie należy postrzegać jedy-
nie w kategoriach terminolo-
gicznych. Kolegia, które zo-
stały utworzone w roku 2019, 
miały w założeniu stanowić 
jednostki skupiające pracow-
ników o pokrewnych zainte-
resowaniach badawczych. Nie-
stety, w statucie nie określono 
w sposób wyraźny ich kompe-
tencji, w wyniku czego zamiast 
wzmocnienia nastąpiło osła-
bienie współpracy zespołów 
badawczych funkcjonujących 
w poszczególnych katedrach. 
Liczymy, że powrót do struk-
tury wydziałowej, wraz z przy-
znaniem im precyzyjnie zde-
finiowanych kompetencji, 
przyczyni się do silniejszej in-
tegracji środowiska naukowe-
go, co z kolei stworzy warun-
ki do tworzenia dynamicznych, 
interdyscyplinarnych zespołów 
badawczych.

W nowym statucie wyraźnie 
wyspecyfikowano przewidzia-
ną w strategii rozwoju uczel-
ni możliwość tworzenia cen-
trów doskonałości naukowej. 
Ma to być miejsce skupiają-
ce pracowników, których łą-
czą wspólne zainteresowa-
nia, podejmujących ciekawe 
i aktualne problemy badaw-
cze. Mamy nadzieję, że pro-
pozycja ta spotka się z dużym 
zainteresowaniem.

Określenie zasad tworzenia 
i funkcjonowania centrów do-
skonałości naukowej to je-
den z programów dziedzino-
wych zawartych w Planie stra-
tegicznym na lata 2021–2025 
przyjętym przez Senat w dniu 
1 lipca br. Plan, w ślad za stra-
tegią rozwoju uczelni, formułu-
je w ramach priorytetu „Nauka 
i badania” trzy podstawowe 
cele strategiczne: koncentra-
cja działalności naukowo-ba-
dawczej; nowe warunki dla 
rozwoju kluczowych specjalno-
ści naukowych; popularyzacja 
wyników badań. Dla każdego 
z nich zdefiniowano przedsię-
wzięcia rozwojowe, cele ope-
racyjne oraz programy dzie-
dzinowe (projekty). Z punktu 
widzenia przyszłości uniwer-
sytetu kluczowe znaczenie bę-
dzie miało opracowanie strate-
gii naukowej UE oraz strategii 
naukowych wydziałów. Liczy-
my, że działania objęte pla-
nem strategicznym przyczynią 
się do istotnego wzmocnienia 
pozycji naukowej uczelni, cze-
go wyrazem będą projekty ba-
dawcze realizowane wspól-
nie z partnerami krajowymi 
i zagranicznymi finansowa-
ne ze środków krajowych oraz 
europejskich.

Najważniejszym zadaniem, 
przed którym stajemy w roz-
poczynającym się roku aka-
demickim, jest ewaluacja ja-
kości działalności naukowej. 
Jej wyniki zadecydują o przy-
szłości uczelni. Musimy za-
tem zrobić wszystko, co moż-
liwe, by osiągnięcia uniwer-
sytetu zostały w jej trakcie 
jak najlepiej zaprezentowa-
ne. Wcześniej, bo do 31 grud-
nia br., jesteśmy zobowiązani 

The new statute introduces 
many changes that will have 
a significant effect on the uni-
versity’s science division. The 
most important change defi-
nitely involves bringing back 
the traditional structure of 
the university, with the promi-
nent role of the faculties. This 
change should not be per-
ceived merely in terminologi-
cal terms. The colleges, estab-
lished in 2019, were intend-
ed as units bringing together 
staff with similar research in-
terests. Unfortunately, their 
competences were not clearly 
defined in the statute, which 
– instead of strengthening – 
only weakened the coopera-
tion of research teams work-
ing in particular departments. 
We hope that the return to 
a faculty-based structure and 
the assignment of precisely 
defined competences will con-
tribute to a stronger integra-
tion of the academic commu-
nity, which in turn will create 
conditions for the emergence 
of dynamic interdisciplinary re-
search teams.

The new statute offers the 
possibility of establishing 
centers of scientific excellence, 
provided for in the University’s 
Development Strategy. These 
centers aim to bring togeth-
er staff who share research in-
terests and pursue interesting 
and topical research problems. 
We hope that our academics 
will welcome this opportunity.

The definition of the princi-
ples for the establishment and 
operation of centers of scien-
tific excellence is one of the 
field programs included in 

the 2021–2025 Strategic Plan 
adopted by the Senate on 1 
July. The Strategic Plan, in line 
with the University’s Devel-
opment Strategy, formulates 
three basic strategic objec-
tives within the priority “Sci-
ence and research”: concentra-
tion of scientific and research 
activity; new conditions for 
the development of key scien-
tific specializations; dissem-
ination of research findings. 
Each of these objectives em-
braces development under-
takings, operational goals and 
field programs (projects). The 
development of the Universi-
ty’s scientific strategy and sci-
entific strategies of the facul-
ties will be of key importance 
for the University’s future. We 
hope that the initiatives laid 
out in the Strategic Plan will 
contribute to a significant im-
provement of the University’s 
scientific position, which will 
be reflected in research pro-
jects implemented with na-
tional and international part-
ners, financed from Polish and 
European funds.

The most important task we 
face in this academic year is 
the evaluation of the quali-
ty of scientific activity. Its re-
sults will determine the future 
of the University. We must, 
therefore, strive to ensure the 
University’s achievements are 
presented in the best possi-
ble light. Sooner, by 31 De-
cember 2021, we are obliged 
to conduct performance ap-
praisal of academic teach-
ers, which has been suspend-
ed for the duration of the pan-
demic. I would like to stress 
that the whole procedure will 
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do przeprowadzenia oceny 
okresowej nauczycieli akade-
mickich, która została zawie-
szona na okres trwania pan-
demii. Przypominam, że cała 
procedura zostanie przeprowa-
dzona zgodnie z dotychczaso-
wymi zasadami. Nowe rozwią-
zania w tym zakresie, sformu-
łowane w zarządzeniu rektora 
z dnia 22 grudnia 2020 ro-
ku, będą obowiązywały po raz 
pierwszy przy przeprowadza-
niu oceny za lata 2021–2022.

Najbliższy rok to również czas, 
w którym zamierzamy podjąć 
intensywne działania związane 
z realizacją programów dzie-
dzinowych zawartych w planie 
strategicznym. Rozpoczynamy 
prace nad strategią naukową 
uczelni oraz strategiami nauko-
wymi wydziałów. Sformułowa-
ne zostaną zintegrowane zasa-
dy tworzenia i funkcjonowania 
centrów doskonałości nauko-
wej. Będziemy również propo-
nować nowe ścieżki finansowa-
nia badań naukowych z budże-
tu uczelni skierowane zarówno 
do pracowników, jak i dokto-
rantów. Pierwszą propozycją 
był rozstrzygnięty przed waka-
cjami konkurs Be yond Barriers. 
Kolejne zostaną przedstawione 

już niebawem. Wspólnie z czte-
rema pozostałymi publiczny-
mi uczelniami ekonomicznymi 
planujemy ogłoszenie konkur-
su, którego celem będzie wyło-
nienie międzyuczelnianych ze-
społów badawczych. Liczymy, 
że pozwoli to na zintensyfiko-
wanie naszej współpracy z in-
nymi wiodącymi krajowymi 
ośrodkami prowadzącymi ba-
dania w obszarze ekonomii, fi-
nansów i zarządzania.

Aby wzmocnić pozycję uczelni 
w krajowej i międzynarodowej 
przestrzeni badawczej musimy 
podjąć prace w celu szersze-
go upowszechnienia osiągnięć 
naukowych naszych pracow-
ników. Odpowiednie przedsię-
wzięcia zostały zapisane w pla-
nie strategicznym.

Już z powyższego krótkie-
go przeglądu widać, jak wie-
le spraw wymaga pilnego pod-
jęcia. Mamy nadzieję, że re-
alizacja prac zaplanowanych 
na najbliższy rok przyczyni się 
do tego, że w uniwersytecie 
stworzone zostaną jeszcze lep-
sze warunki do rozwijania ba-
dań naukowych na najwyż-
szym poziomie.

be conducted according to the 
existing rules. The new solu-
tions in this respect, stipulated 
in the Rector’s Order of 22 De-
cember 2020, will be applied – 
for the first time – during the 
2021–2022 appraisal.

The coming year is also the 
time when we intend to un-
dertake concentrated efforts 
related to the implementation 
of field programs included in 
the Strategic Plan. We are in-
itiating work on the Universi-
ty’s scientific strategy and the 
scientific strategies of the fac-
ulties. Consolidated rules for 
the establishment and opera-
tion of centers of scientific ex-
cellence will be formulated. We 
will also offer new paths for 
financing scientific research 
from the University’s budget, 
aimed at both academic staff 
and doctoral students. The 
first proposal involved the “Be-
yond Barriers” competition 
concluded before the summer 
holiday season. Others will be 
presented in the near future. 

In cooperation with four other 
public economics universities, 
we are planning to announce 
a competition for inter-univer-
sity research teams. We hope 
that this will help us intensi-
fy our cooperation with other 
leading national centers con-
ducting research in the field 
of economics, finance and 
management.

In order to strengthen the Uni-
versity’s position in national 
and international research, we 
need to work towards wider 
dissemination of the scientific 
achievements of our staff. The 
Strategic Plan provides rele-
vant solutions in this area.

This brief overview clear-
ly shows how many issues 
need to be addressed urgent-
ly. We hope that the initiatives 
planned for the coming year 
will contribute to creating still 
better conditions for conduct-
ing cutting edge scientific re-
search at the University.
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Uczelnia, jak każda organi-
zacja, musi być sprawnie za-
rządzana. To jedno z podsta-
wowych zobowiązań, które 
warunkuje efektywność funk-
cjonowania. W uczelni szcze-
gólne znaczenie mają relacje 
z ludźmi, co wymusza dosko-
nalenie miękkich form zarzą-
dzania. Mimo społecznej funk-
cji uczelni nie można pomijać 
wątku finansowej stabilno-
ści. Jest ona czynnikiem wa-
runkującym rozwój, a zatem 
sprawne zarządzanie finansa-
mi i właściwe lokowanie nad-
wyżek jest kluczowym ele-
mentem zarządzania uczelnią. 
W obszarze zarządzania stra-
tegicznego uczelnia powinna 
być uwzględniona jako całość 
obejmująca działania progra-
mowe, ludzi, struktury i syste-
my, zaplecze administracyjno-
-organizacyjne i finanse. Plan, 
który jest niezbędnym narzę-
dziem zarządzania, musi ob-
jąć wszystkie te elementy. Po-
trzebne są więc nie tylko wizja, 
misja, cele i opis działań z har-
monogramem. Musimy także 
pomyśleć o niezbędnych zaso-
bach i kompetencjach, zmia-
nach w strukturze, procesach 
i procedurach. Wszystko to jak 
klamrą powinno być spięte 
z planem finansowym weryfi-
kującym wykonalność naszych 
założeń programowych.

Uczelnia ma silny poten-
cjał rozwojowy. Siła organi-
zacji, zaangażowanych w nią 
ludzi – zarówno pracowni-
ków administracyjnych, jak 

Universities, like any other or-
ganizations, have to be man-
aged effectively. This is one 
of the key determinants of ef-
fective operation. Of particu-
lar importance are human re-
lations, therefore it is essen-
tial to perfect soft forms of 
management. In spite of uni-
versities’ social function, we 
cannot ignore the issue of fi-
nancial stability. It is a prereq-
uisite for development; effec-
tive financial management and 
wise investment of surplus 
funds constitute major com-
ponents of university manage-
ment. As far as strategic man-
agement is concerned, uni-
versities should be viewed as 
wholes consisting of program 
activities, people, structures 
and systems, administrative 
and organizational support, as 
well as finance. Being an es-
sential management tool, the 
strategic plan must encompass 
all these elements. It must in-
clude not only the vision, mis-
sion, goals and scheduled ac-
tions, but also the necessary 
resources and competen-
cies, structural changes, pro-
cesses and procedures. All the 
components should be tight-
ly combined with the financial 
plan verifying the feasibility of 
our objectives.

Our university is a strong or-
ganization with a great poten-
tial for development. The en-
thusiasm of all employees – 
the administrative, research 
and teaching staff mem-
bers – and their willingness 
to face the challenges related 
to the strategy, guarantee re-
al progress in the strategy im-
plementation. Not without 

i naukowo-dydaktycznych – 
dzięki entuzjazmowi i chę-
ci zmierzenia się z wyzwaniem 
realizacji strategii dają rękoj-
mię realnego postępu w reali-
zacji. Nie bez znaczenia jest 
też świadomość, po co i dla-
czego wykonujemy zadania. 
Bieżące komunikowanie celów 
w powiązaniu z przedsięwzię-
ciami rozwojowymi oraz zaan-
gażowanie zainteresowanych 
stron wsparte cennymi suge-
stiami wszystkich interesariu-
szy sprawiają, że nasza strate-
gia rozwoju ma wielkie szanse 
powodzenia. Ufam, że stra-
tegia i przełożenie jej na od-
powiednie plany strategicz-
ne i operacyjne oraz progra-
my i budżety wraz ze zmianą 
struktury organizacyjnej, kon-
tynuowanym kompetencyj-
nym wzmocnieniem obszarów 
funkcjonowania administracji, 
a także sprzyjanie rozwojowi 
potencjału intelektualnego sta-
nowi siłę motoryczną realizacji 
zamierzeń.

Rozwój uczelni to również 
stały rozwój jej infrastruktu-
ry sprzyjający kreacji miejsca 
atrakcyjnego zarówno do pra-
cy, jak i studiowania. Kontynu-
ujemy rozpoczęte prace mo-
dernizacyjne i inwestycyjne. 
Planujemy nowe, zarówno in-
formatyczne, sprzętowe, jak 
i lokalowe. Po zmianach or-
ganizacyjnych kontynuuje-
my przygotowania do wdroże-
nia nowego systemu komplek-
sowej obsługi spraw studiów, 
studentów, doktorantów, słu-
chaczy studiów podyplomo-
wych i pracowników nauko-
wo-dydaktycznych. Najbliższy 
rok akademicki przeznaczamy 
na prace wdrożeniowe, które 
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significance is also the aware-
ness of why we perform our 
tasks. Thanks to ongoing com-
munication of our goals, cou-
pled with development pro-
jects, employee engagement 
and valuable suggestions pro-
vided by all stakeholders, our 
development strategy is very 
likely to succeed. I believe 
that the strategy, as well as 
the strategic and operation-
al plans, programs and budg-
ets following from it, togeth-
er with the structural change, 
continued improvement of ad-
ministrative staff’s compe-
tence and development of in-
tellectual capital, are a driving 
force for the implementation 
of our plans.

The objectives include contin-
uous development of the uni-
versity infrastructure, with 
a view to providing an attrac-
tive environment for both 
working and studying. We are 
continuing modernization and 
construction works initiated 
earlier, and planning new pro-
jects to develop and modern-
ize our facilities and IT infra-
structure. Following the or-
ganizational changes, we are 
planning to launch a new com-
prehensive information sys-
tem for handling main aspects 
of university education, includ-
ing study programs, course 
catalogues and registration, 
data related to BA, MA, doc-
toral and postgraduate stu-
dents, as well as research and 
teaching staff. In the academ-
ic year 2021/22, we are go-
ing to focus on implementa-
tion works, which will enable 
the handling of the study pro-
cess through the USOS system 
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w kolejnym pozwolą na pro-
dukcyjną obsługę toku stu-
diów w systemie USOS. Wiąże 
się to również z rozbudową in-
frastruktury informatycznej.

Rozpoczynamy przenosze-
nie kilku procesów do elek-
tronicznego obiegu dokumen-
tów. Z początkiem nowego 
roku kalendarzowego urucho-
mimy również elektronicz-
ną bazę wewnętrznych doku-
mentów prawnych. Trwa w tej 
chwili przenoszenie dokumen-
tów do centralnego repozyto-
rium online.

Z uwagi na przedłużają-
ce się prace projektowe re-
alizacja doposażenia budyn-
ków B i C w windy zewnętrzne 
wraz z pracami towarzyszą-
cymi przypadnie na rok 2022. 
Uczelnia złożyła w NCBiR 
wniosek w konkursie „Uczel-
nia dostępna III”. Konkurs 
obejmuje wsparciem zmia-
ny organizacyjne oraz pod-
noszenie świadomości i kom-
petencji kadry uczelni z za-
kresu niepełnosprawności 
poprzez realizację działań ma-
jących na celu zapewnienie 
przez uczelnię dostępności ko-
munikacyjnej, administrowa-
nych stron internetowych, 

narzędzi informatycznych, pro-
cedur kształcenia na pozio-
mie wyższym, wprowadze-
nie do programów kształcenia 
modyfikacji zapewniających 
ich dostępność dla studentów 
z niepełnosprawnościami oraz 
działań z zakresu dostępno-
ści architektonicznej. Wniosek 
uczelni został oceniony pozy-
tywnie i skierowany do nego-
cjacji. Liczymy na otrzymanie 
dofinansowania i możliwość 
realizacji zamierzeń już w naj-
bliższym czasie. Rozpoczyna-
my również przygotowania 
do projektowania przyszłych 
inwestycji w postaci zagospo-
darowania przestrzeni po wy-
burzonym budynku D oraz 
przebudowy/rozbudowy bu-
dynków E i L, w tym dostoso-
wania ich do wymogów osób 
ze szczególnymi potrzebami. 
Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej staje się niezbędne 
do dalszych działań, w tym po-
szukiwań zewnętrznych źródeł 
finansowania.

To w dużym skrócie najważ-
niejsze zadania na najbliższy 
rok akademicki, oprócz wszyst-
kich innych, które przybliżać 
nas będą do realizacji planu 
strategicznego.

in the following year. This will 
require the development of IT 
infrastructure.

We are already using elec-
tronic document transfer for 
several processes. Starting 
in the year 2022, we will al-
so launch a new electronic da-
tabase for internal legal docu-
ments which are currently be-
ing transferred to the central 
online depository.

Due to the prolonged design 
stage, external elevators in 
buildings B and C will be in-
stalled in 2022. The universi-
ty has submitted an applica-
tion for NCBR funding in the 
“Accessible University III” com-
petition. It is focused on sup-
porting organizational changes 
and increasing the awareness 
and competence of universi-
ty staff in handling disability 
issues, through implementa-
tion of activities aimed at en-
suring communication acces-
sibility through administered 
websites, IT tools and teach-
ing procedures in tertiary level 

education, introducing modi-
fications to study programs to 
make them available for stu-
dents with disabilities, and 
providing architectural accessi-
bility. The application was pos-
itively reviewed and submit-
ted for negotiation. We hope 
to receive the funding and im-
plement our plans in the near 
future. We are also beginning 
preparations for designing fu-
ture use of the space recov-
ered after the demolition of 
building D; other projects un-
der preparation include recon-
struction/extension of build-
ings E and L, and their adap-
tation for use by people with 
disabilities. It is essential to 
draw up design documenta-
tion before further action can 
be taken, including application 
for external funding.

These, in short, are the most 
important tasks for the coming 
academic year; together with 
other ventures, they will bring 
us closer to the implementa-
tion of our strategic plan.
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Współczesne gospodarki i spo-
łeczeństwa stoją przed wyzwa-
niami, z którymi nigdy wcze-
śniej nie musiały się mierzyć. 
Globalna zmiana klimatu, coraz 
bardziej ograniczona dostęp-
ność zasobów naturalnych oraz 
rosnące nierówności społeczne 
stawiają przed współczesny-
mi ekonomistami pytania, któ-
rych wcześniej sobie nie zada-
wali. Dotyczą one w pierwszej 
kolejności diagnozy i przyczyn 
istniejącego stanu rzeczy, a na-
stępnie – koncepcji i narzędzi 
umożliwiających zrównoważo-
ny rozwój gospodarki w ska-
li globalnej i narodowej. Od-
powiedzi na te nowe pytania 
można poszukiwać w głównym 
nurcie nauk ekonomicznych, 
często przyjmującym ortodok-
syjne założenia neoklasycznej 
ekonomii, albo sięgnąć do po-
glądów nowych, odmiennych, 
kwestionujących dominujący 
paradygmat.

Inaugurując nowy rok akade-
micki, warto sięgnąć do dorob-
ku takich ekonomistów, którzy 
poszukują odpowiedzi na pod-
stawowe pytania dotyczące 
rozwoju ekonomicznego, pod-
ważając wybrane założenia 
głównego nurtu badań ekono-
micznych. Taką ekonomistką 

jest bez wątpienia Mariana 
Mazzucato, uznawana przez 
wielu za jednego z najbardziej 
wpływowych współczesnych 
heterodoksyjnych ekonomi-
stów. Z jej dorobku korzystają 
międzynarodowe organizacje 
i instytucje, takie jak Komisja 
Europejska, WHO, ONZ i OECD 
oraz rządy i parlamenty wie-
lu krajów.

Mariana Mazzucato w swo-
jej książce opublikowanej 
w 2018 roku The Value of Eve-
rything (polskie wydanie: War-
tość wszystkiego. Wytwarza-
nie i zawłaszczanie wartości 
w globalnej gospodarce, He-
terodox, Poznań 2021) dowo-
dzi, że odpowiedź na pytanie, 
czym jest wartość, jest funda-
mentem, na którym powsta-
ły główne szkoły ekonomiczne, 

Maja Szymura-Tyc

Koncepcja wartości 
Mariany Mazzucato 
– heterodoksja czy 

nowy paradygmat nauk 
ekonomicznych?

Mariana Mazzucato’s 
concept of value – 
heterodoxy or a new 
paradigm of economic 
sciences?

Tezy wykładu inaugurującego rok 
akademicki 2021/2022

Theses of the 2021/2022 inaugural 
lecture

Modern economies and so-
cieties are facing challenges 
they have never had to con-
front before. Global climate 
change, the decreasing avail-
ability of natural resources, 
and growing social inequalities 
pose questions that contem-
porary economists have never 
asked before. These questions 
are primarily concerned with 
the diagnosis and underlying 
causes of the current condi-
tion of the world and, second-
ly, with the concepts and tools 
enabling sustainable econom-
ic growth on a global and na-
tional scale. We can seek an-
swers to these new questions 
in the mainstream econom-
ic sciences, which often adopt 
the orthodox assumptions of 
neoclassical economics, or, al-
ternatively, we can turn to 

new, different views that chal-
lenge the prevailing paradigm.

At the threshold of the new 
academic year, it is worth-
while to draw on the work of 
the economists who seek an-
swers to fundamental ques-
tions about economic growth 
by challenging a variety of as-
sumptions of mainstream 
economic research. Maria-
na Mazzucato is certainly one 
of them, as – by popular con-
sent – she is considered to 
be one of the most influen-
tial contemporary heterodox 
economists. Her work has in-
fluenced international organi-
sations and institutions, such 
as the European Commission, 
WHO, UN, and OECD, as well 
as governments and parlia-
ments of many countries.

In her book The Value of 
Everything: making and tak-
ing in the global economy, pub-
lished in 2018, (Polish edition, 
Heterodox, Poznan, 2021), 
Mariana Mazzucato argues 
that the answer to the ques-
tion about the definition of 
value is the premise on which 
the major economic schools, 
i.e. physiocratic, mercantilist, 
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tj. fizjokratyczna, merkanty-
listyczna, klasyczna i neokla-
syczna. Trzy pierwsze wią-
zały wartość z obiektywny-
mi czynnikami określającymi, 
co ją tworzy (ziemia, praca, ka-
pitał) i kto w związku z tym 
czerpie dochody z wymiany go-
spodarczej. W przeciwieństwie 
do nich dominująca dziś eko-
nomia neoklasyczna skupia się 
na czynnikach subiektywnych, 
czyli preferencjach jednostek 
i maksymalizacji tzw. użytecz-
ności będących podstawą okre-
ślenia wartości na podstawie 
„krzywej popytu i podaży”.

Mazzucato uważa, że neo-
klasyczna koncepcja warto-
ści, w której to „cena określa 
wartość”, a nie „wartość de-
cyduje o cenie”, jest źródłem 
wielu niekorzystnych zjawisk 
we współczesnej gospodar-
ce. Ułatwia przechwytywanie, 
zawłaszczanie, a nawet nisz-
czenie wartości, prowadząc 
do rosnących dysproporcji do-
chodowych. Ponieważ „coś, 
co nie ma ceny, nie ma war-
tości”, pośrednio przyczynia 
się do dewastacji środowiska 
naturalnego i nadmiernej 
eksploatacji ograniczonych 
zasobów. Mazzucato wskazu-
je na potrzebę zredefiniowa-
nia wartości, tak aby katego-
ria ta uwzględniała wszystkie 
podmioty mające udział w jej 
tworzeniu, pozwalała na jej 
sprawiedliwy podział i prowa-
dziła do pożądanych skutków 
społecznych.

Perspektywę procesu tworzenia 
i podziału wartości w gospodar-
ce Mariana Mazzucato wyko-
rzystuje do analizy kryzysu fi-
nansowego z lat 2008–2009, 
zadając pytanie, jak to możli-
we, że sektory, które, zgodnie 
z przyjętą metodologią mierze-
nia PKB, „tworzą największą 
wartość”, tj. sektor banko-
wy, ubezpieczeniowy i bran-
ża nieruchomości, stały się źró-
dłem bezprecedensowego glo-
balnego kryzysu, prowadząc 
do „utraty/zniszczenia warto-
ści” milionów firm i obniżenia 
jakości życia miliardów ludzi 

na całym świecie. Zastanawia 
się, dlaczego firmy farmaceu-
tyczne, osiągające olbrzymie zy-
ski dzięki ustalaniu cen na pod-
stawie analizy alternatywne-
go kosztu opieki zdrowotnej, 
tak niewiele z nich inwestu-
ją w badania podstawowe 
nad rozwojem nowych leków, 
koncentrując się na osiąganiu 
zysków z posiadanych 
patentów. Podejmuje zagad-
nienie źródeł dochodów firm 
technologicznych, szczególnie 
tych największych, które uni-
kają inwestowania w radykal-
ne innowacje, żerując często 
na badaniach podstawowych 
finansowanych ze środków pu-
blicznych, monopolizacji do-
stępu do wielkiej ilości danych 
(big data) i unikaniu opodatko-
wania. I na koniec, co nie mniej 
ważne, zadaje pytania, dlacze-
go zyski z kapitału rosną tak 
szybko przy stagnacji, a nawet 
spadku dochodów z pracy oraz 
dlaczego osoby, które wykonu-
ją zawody przyczyniające się 
w znacznym stopniu do wzro-
stu gospodarczego i dobrosta-
nu społeczeństwa (m.in. na-
uka, edukacja, służba zdrowia, 
opieka społeczna), doświadcza-
ją ciągle pogarszających się wa-
runków płacy i pracy.

Heterodoksyjną koncepcję 
wartości Mariany Mazzuca-
to i proponowane przez nią 
rozwiązania można było-
by uznać za naiwne, gdyby 
nie fakt, że są one z powo-
dzeniem stosowane w prak-
tyce gospodarczej i społecz-
nej, a jej poglądy stanowią 
inspirację nie tylko dla bada-
czy naukowych, ale również 
dla praktyków gospodarczych 
i polityków. Koncepcja war-
tości Mariany Mazzucato da-
je nadzieję na rozwiązanie 
problemów ludzkości na jej 
drodze do zrównoważone-
go i inkluzywnego rozwoju go-
spodarczego opartego na inno-
wacjach. Mam nadzieję, że ten 
wykład inauguracyjny będzie 
zachętą do poznania dorob-
ku Mariany Mazzucato i impul-
sem do dyskusji także w mu-
rach naszej Alma Mater.

classical and neoclassical, were 
founded. The first three linked 
value to objective factors that 
determine what creates val-
ue (land, labour, capital) and 
who, as a result, extracts prof-
it from economic exchange. 
In contrast, neoclassical eco-
nomics, prevalent today, focus-
es on subjective factors, such 
as the preferences of individ-
uals and the maximization of 
utility, which provide the ba-
sis for determining value ac-
cording to the “supply and de-
mand curve”.

Mazzucato believes that the 
neoclassical concept of val-
ue, in which “price determines 
value” rather than “value de-
termines price”, is at the root 
of many adverse events in the 
modern economy. It facilitates 
the capture, appropriation, 
and even destruction of val-
ue, leading to growing income 
disparities. What is more, the 
idea that “something that has 
no price has no value” indi-
rectly leads to the environ-
mental degradation and the 
excessive exploitation of finite 
resources. Mazzucato identi-
fies the need to redefine value 
so that this category takes into 
account all actors involved in 
its creation, allows for its fair 
distribution and leads to posi-
tive social outcomes.

Adopting the perspective of 
the process of value creation 
and distribution in the econo-
my, Mariana Mazzucato ana-
lyzes the 2008–2009 finan-
cial crisis, asking how it was 
possible that – according to 
the accepted methodology 
for measuring GDP – the sec-
tors that “create the most val-
ue”, namely banking, insur-
ance and real estate, became 
the source of the unprecedent-
ed global crisis, leading to the 
“loss/destruction of value” 
of millions of companies and 
a deterioration in the quali-
ty of life of billions of people 
around the world. She ponders 
why pharmaceutical compa-
nies, which make huge profits 

by pricing their products based 
on the opportunity cost of 
health care, invest so little in 
basic research to develop new 
drugs, but instead focus on 
making profits from their pat-
ents. She raises the issue con-
cerning the sources of reve-
nue of technology companies, 
especially the largest ones, 
which avoid investing in rad-
ical innovation, often taking 
advantage of publicly funded 
basic research, monopolization 
of access to big data and tax 
avoidance. Last but not least, 
she asks why returns on cap-
ital are rising so fast while la-
bour income is stagnating or 
even falling, and why people 
in professions that contrib-
ute significantly to economic 
growth and the well-being of 
society (such as science, edu-
cation, health care, social wel-
fare) are experiencing ever-de-
teriorating pay and working 
conditions.

Mariana Mazzucato’s hetero-
dox concept of value and the 
solutions she proposes could 
be considered naive if not for 
the fact that they are success-
fully applied in economic and 
social practice, and her views 
not only inspire academic re-
searchers but also business 
practitioners and politicians. 
Mariana Mazzucato’s concept 
of value gives hope that hu-
manity can solve its problems 
on the path to sustainable, 
smart and inclusive econom-
ic growth. I hope that this in-
augural lecture will encourage 
you to learn more about Mar-
iana Mazzucato’s ideas and 
lead to discussion also within 
the walls of our Alma Mater.
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Marcin Baron

Professorship in social 
sciences for Artur Świerczek

Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 
czerwca br. Artur Świerczek, 
kierownik Katedry Logistyki 
Ekonomicznej, otrzymał tytuł 
naukowy profesora nauk spo-
łecznych w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu i jakości. 

Zainteresowania naukowe pa-
na profesora obejmują obecnie 
trzy nurty badawcze: kształto-
wanie przewagi konkurencyj-
nej łańcuchów dostaw, zarzą-
dzanie ryzykiem w łańcuchu 
dostaw oraz tworzenie rezy-
lientnych łańcuchów dostaw. 
Obecnie prowadzi również ba-
dania dotyczące samoorga-
nizacji i wyłaniania struktur 
emergentnych w triadycz-
nych łańcuchach dostaw sfe-
ry usług.

Profesor Świerczek jest au-
torem lub współautorem ar-
tykułów naukowych publiko-
wanych w najważniejszych 
światowych czasopismach po-
dejmujących problematykę za-
rządzania łańcuchem dostaw, 
w tym: „International Jour-
nal of Logistics Management”, 
„Supply Chain Management: 
An International Journal”, „In-
ternational Journal of Pro-
duction Economics”. Ponad-
to uczestniczył w ponad 70 
zagranicznych konferencjach 
naukowych, jak również pełnił 

funkcję kierownika w pię-
ciu projektach badawczych fi-
nansowanych przez Narodo-
we Centrum Nauki. Obecnie 
piastuje stanowisko prezy-
denta grupy badawczej GMRG 
(Global Manufacturing Rese-
arch Group), skupiającej wie-
lonarodową społeczność ba-
daczy, uczonych akademic-
kich i praktyków biznesowych 
zajmujących się prowadze-
niem systematycznych badań 
ukierunkowanych na poprawę 
efektywności łańcuchów do-
staw sfery produkcji. Od wie-
lu lat, w ramach współpra-
cy z Katedrą Zarządzania Łań-
cuchem Dostaw w WP Carey 
School of Business w Arizona 
State University (ASU), prowa-
dzi badania dotyczące kształ-
towania wybranych aspek-
tów funkcjonowania struktur 
triadycznych.

Jego badania była wielokrot-
nie doceniane. Otrzymał m.in. 
nagrodę Emerald Literati Ne-
twork Awards for Excellence 
w 2017 roku przyznaną przez 
„International Journal of Logi-
stics Management” oraz na-
grodę za najlepszy artykuł 
z zakresu logistyki i dystrybucji 
na konferencji naukowej Deci-
sion Sciences Institute w San 
Francisco w 2012 roku.

By order of the President of 
the Republic of Poland issued 
on 17 June, Artur Świerczek, 
head of the Department of 
Economic Logistics, received 
the title of professor of so-
cial sciences in the discipline 
of management and quality 
studies.

The professor’s research inter-
ests currently embrace three 
areas: building the competitive 
advantage of supply chains, 
supply chain risk management, 
and resilient supply chains. He 
is also conducting research in-
to self-organization and emer-
gent structures in triadic sup-
ply chains in services.

He has authored and co-au-
thored research papers pub-
lished in the world’s leading 
journals specializing in sup-
ply chain management, includ-
ing: the International Journal 
of Logistics Management, Sup-
ply Chain Management: An In-
ternational Journal, the Inter-
national Journal of Produc-
tion Economics. In addition, 
he has participated in more 
than 70 international scientif-
ic conferences and led five re-
search projects funded by the 

National Science Centre. At 
present, he holds the position 
of the President of the Global 
Manufacturing Research Group 
(GMRG), which brings together 
a multinational community of 
researchers, academic scholars 
and business practitioners in-
volved in systematic research 
aimed at improving the effi-
ciency of manufacturing sup-
ply chains. For many years, in 
cooperation with the Depart-
ment of Supply Chain Manage-
ment at the WP Carey School 
of Business at Arizona State 
University (ASU), he has been 
conducting research concern-
ing selected aspects of triadic 
structures.

His studies have received nu-
merous awards, including the 
2017 Emerald Literati Net-
work Award for Excellence 
from the International Journal 
of Logistics Management and 
the award for the best paper 
on logistics and distribution at 
the Decision Sciences Institute 
scientific conference held in 
San Francisco in 2012.

Tytuł profesora 
nauk społecznych 

dla Artura 
Świerczka
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Dzień Nauki Polskiej to świę-
to przypadające w dniu uro-
dzin Mikołaja Kopernika. 19 lu-
tego przypominamy o wybit-
nych zasługach i niezwykłych 
osiągnięciach polskich uczo-
nych. W tym ważnym dla na-
uki dniu Minister Eduka-
cji i Nauki przekazał wyra-
zy szacunku i uznania dla 
dokonań polskich naukow-
ców i przedstawicieli świata 

akademickiego pracujących 
w naszym kraju, jak i poza je-
go granicami. Podkreślił rów-
nież, jak wiele zawdzięczamy 
polskim uczonym, którzy in-
spirują, wyznaczają nowe kie-
runki rozwoju i dają nadzie-
ję. „Składam życzenia wszyst-
kim naukowcom w Polsce 
i polskim naukowcom za gra-
nicą pracującym na różnych 
uniwersytetach na różnych 

The Polish Science Day is cel-
ebrated on February 19, the 
birthday of Nicolaus Coperni-
cus, in recognition of the out-
standing contribution and 
achievements of Polish scien-
tists. On this day, so significant 
for science, the Minister of Ed-
ucation and Science expressed 
his respect and appreciation 
for the achievements of gen-
erations of Polish scientists 

and members of the academ-
ic community working both in 
our country and abroad. He al-
so emphasized how much we 
owe to Polish scholars who 
provide inspiration, set new di-
rections for development and 
give us hope. “I would like 
to extend my best wishes to 
all scientists in Poland, Pol-
ish scientists working abroad 
at universities in different 

19 lutego br. obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. 
W tym szczególnym dniu minister Przemysław 

Czarnek ogłosił listę laureatów nagrody Ministra 
Edukacji i Nauki. Z ramienia naszej uczelni 

w kategoriach indywidualnej oraz zespołowej 
zostało nagrodzonych łącznie aż 17 naukowców!

On February 19, 2020, we celebrated the Polish 
Science Day. On this special day, the Minister 

of Education and Science Przemysław Czarnek 
announced the winners of the Minister’s Award. 
As many as 17 scientists from our university were 

presented with individual or team awards!

Nagrody Ministra dla 
reprezentantów uczelni

Minister’s Awards for 
our scientists

Agnieszka Put 
źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Agnieszka Put 
source: Ministry of Education and Science
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1757
kontynentach i wszystkim pra-
cownikom szkolnictwa wyższe-
go” – mówił minister Przemy-
sław Czarnek.

Za znaczące osiągnięcia w za-
kresie działalności naukowej, 
dydaktycznej, wdrożeniowej 
i organizacyjnej oraz za cało-
kształt dorobku w Dniu Na-
uki Polskiej nagrodzeni zosta-
li wybitni przedstawiciele śro-
dowiska naukowego. Nagrody 
przyznawane są w pięciu kate-
goriach: za znaczące osiągnię-
cia w zakresie działalności na-
ukowej, dydaktycznej, wdro-
żeniowej, organizacyjnej oraz 
całokształt dorobku. Minister 
Edukacji i Nauki podjął decy-
zję o przyznaniu 74 nagród, 
w tym 57 indywidualnych i 17 
zespołowych.

Nagrodę za znaczące osiągnię-
cia w zakresie działalności na-
ukowej otrzymał m.in. prof. Ar-
tur Świerczek – kierownik Ka-
tedry Logistyki Ekonomicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Nagrody w tej 
kategorii są przyznawane m.in. 
za prowadzenie badań nauko-
wych, w wyniku których została 
zdobyta nowa wiedza nienasta-
wiona na bezpośrednie zasto-
sowanie komercyjne bądź nowa 
wiedza i umiejętności nastawio-
ne na opracowywanie nowych 
produktów, procesów lub usług, 
lub wprowadzanie do nich zna-
czących ulepszeń, prowadze-
nie prac rozwojowych, w wyni-
ku których nabyto, połączono, 
ukształtowano lub wykorzy-
stano dostępną aktualnie wie-
dzę lub posiadane umiejętności, 
prowadzenie twórczości arty-
stycznej, w wyniku której po-
wstało dzieło artystyczne mate-
rialne lub niematerialne, w tym 

continents, and all higher edu-
cation employees” – said Min-
ister Przemysław Czarnek.

Distinguished members of the 
academic community were 
presented with Minister’s 
awards in five categories – for 
significant achievements in re-
search, for teaching, for imple-
mentation, for organizational 
work, and for lifetime achieve-
ment. This year the Minister of 
Education and Science granted 
74 awards, including 57 indi-
vidual and 17 team awards.

Among those awarded for sig-
nificant achievements in re-
search work was prof. Artur 
Świerczek – head of the De-
partment of Economic Logis-
tics at the University of Eco-
nomics in Katowice. Awards in 
this category are granted for 
conducting research resulting 
in acquisition of new knowl-
edge without any direct com-
mercial application in view, 
new knowledge and skills for 
the purpose of developing new 
or significantly improved prod-
ucts, processes or services, 
conducting development work 
resulting in acquisition, combi-
nation, shaping and use of ex-
isting knowledge and skills, ar-
tistic creation resulting in ma-
terial or immaterial work of 
art, including artistic perfor-
mance, contribution to the 
development of culture, and 
managing research teams.

Awards for significant achieve-
ments in teaching were pre-
sented to an internation-
al research team including 
16 scientists representing 
our university and its partner 
institutions:

  prof. Sławomir Smyczek, 
prof. Justyna Matysiewicz, 
Marta Grybś-Kabocik, Ag-
nieszka Tetla, Katarzyna 
Tomecka (University of Eco-
nomics in Katowice);

  Chloé Anselmo, dr 
Stéphane Ganassali (Uni-
versité Savoie Mont Blanc, 
France);

  dr Magdalena Iordache-Pla-
tis, dr Diana Ionita, dr Dar-
ia Protopopescu (Uni-
versitatea din București, 
Romania);

  dr Italo Trevisan, dr Corrado 
Malberti (Università degli 
Studi di Trento, Italy);

  dr Ville-Pekka Mäkeläinen, 
dr Marja Salonen, dr Petra 
Sippola (SeAMK, Finland);

  dr Lieven Theys (Howest 
Hogeschool, Belgium).

The criteria taken into account 
in this category include teach-
ing and education of students, 
teaching doctoral students and 
promotion of teaching staff. 
The awardees have provided 
specialized teaching that con-
tributes to the economic and 
social development of the re-
gion or country; they have also 
authored or co-authored out-
standing and innovative aca-
demic textbooks.

 Więcej informacji / More information is available at:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swietujemy-dzien-nauki-polskiej.

artystyczne wykonanie, stano-
wiące znaczący wkład w rozwój 
kultury, kierowanie zespołami 
badawczymi.

Nagrodę za znaczące osią-
gnięcia w zakresie działalno-
ści dydaktycznej otrzymał mię-
dzynarodowy zespół badaczy 
w składzie 16 naukowców re-
prezentujących naszą uczelnię 
i jej partnerów:

  prof. Sławomir Smyczek, 
prof. Justyna Matysiewicz, 
mgr Marta Grybś-Kabo-
cik, mgr Agnieszka Tetla, 
mgr Katarzyna Tomecka 
(Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach),

  Chloé Anselmo, dr Sté-
phane Ganassali (Univer-
sité Savoie Mont Blanc, 
Francja),

  dr Magdalena Iordache-
-Platis, dr Diana Ionita, dr 
Daria Protopopescu (Uni-
versitatea din București, 
Rumunia),

  dr Italo Trevisan, dr Corrado 
Malberti (Università degli 
Studi di Trento, Włochy),

  dr Ville-Pekka Mäkeläinen, 
dr Marja Salonen, dr Petra 
Sippola (SeAMK, Finlandia),

  dr Lieven Theys (Howest 
Hogeschool, Belgia).

W kategorii działalności dy-
daktycznej oceniana jest ak-
tywność w zakresie kształcenia 
i wychowywania studentów 
oraz kształcenia doktorantów 
i promowania kadr dydaktycz-
nych. Wyróżnieni prowadzą 
kształcenie specjalistyczne słu-
żące rozwojowi gospodarcze-
mu i społecznemu regionu lub 
kraju, a także są autorami lub 
współautorami wybitnych i in-
nowacyjnych podręczników 
akademickich.

57 17
Nagród indywidualnych w Polsce / Individual awards in Poland

Nagród zespołowych w Polsce / Team awards in Poland

m
acrovector – freepik.com
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Agnieszka Jałowiczor

Nasi profesorowie 
odznaczeni Krzyżem 
Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski

Our professors awarded 
with the Knight’s Cross 
of the Order of Polonia 
Restituta

14 czerwca br. w Śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie, 
w trakcie którego zastępca szefa Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik wrę-
czył odznaczenia państwowe nadane przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

On June 14 this year, during an official meeting 
held in the Silesia Province Office, the Deputy Chief 
of the Chancellery Piotr Ćwik presented state deco-
rations awarded by Andrzej Duda, President of the 
Republic of Poland.
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Ministrowi towarzyszył woje-
woda śląski Jarosław Wieczo-
rek. Podczas uroczystości uho-
norowanych zostało ponad 
20 osób. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski 
za wybitne zasługi w pracy na-
ukowo-badawczej i dydaktycz-
nej odznaczeni zostali m.in. 
prof. Jacek Szołtysek, kierow-
nik Katedry Logistyki Społecz-
nej, oraz prof. Janusz Wywiał, 
kierownik Katedry Statystyki, 
Ekonometrii i Matematyki.

Jak podkreślił po wręcze-
niu odznaczeń minister Piotr 
Ćwik, osoby dziś uhonorowa-
ne są dla wszystkich powodem 
do dumy. „W imieniu Pana 
Prezydenta Andrzeja Dudy pra-
gnę złożyć Państwu serdeczne 
gratulacje, ale także serdecz-
ne podziękowania za wasze 
wszystkie działania, za wasz 
trud, za wasze nowatorskie 
spojrzenie” – zaznaczył.

The Minister was accompanied 
by the Silesian Province Gover-
nor, Jarosław Wieczorek. More 
than 20 decorations were pre-
sented during the ceremony. 
Among those awarded with 
the Knight’s Cross of the Order 
of Polonia Restituta for out-
standing contribution to re-
search and teaching were prof. 
Jacek Szołtysek, head of the 
Department of Social Logis-
tics, and prof. Janusz Wywiał, 
head of the Department of 

Statistics, Econometrics and 
Mathematics.

As Minister Piotr Ćwik empha-
sized after the award pres-
entation, today’s awardees 
give us all a great sense of 
pride. – On behalf of Presi-
dent Andrzej Duda, I wish to 
extend to you heartfelt con-
gratulations and warm thanks 
for all your work, your effort, 
and your innovative approach 
– he said.

fot. / photo: A. Księżnik – Śląski Urząd 

Wojewódzki w Katowicach / Silesian 

Voivodeship Office in Katowice
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W trakcie tegorocznego wyda-
rzenia władze uczelni łączyły 
się z auli CNTI z zaproszony-
mi gośćmi. Uroczyste obchody 
Święta Uczelni rozpoczęły się 
tradycyjnym „Gaudeamus Igi-
tur” w wykonaniu Chóru Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach oraz hymnem 
państwowym.

Rektor w swoim przemówie-
niu podkreśliła, że w styczniu 
obchodzimy jedną z najważ-
niejszych dla naszej społecz-
ności akademickiej uroczy-
stości: „11 stycznia to dzień, 

w którym wszyscy – studen-
ci, doktoranci, nauczyciele 
akademiccy, pracownicy i ab-
solwenci uczelni oraz oso-
by związane z uniwersytetem 
– wspólnie świętują sukce-
sy. Jest to także dzień uho-
norowania ogromnego wysił-
ku włożonego w przygotowa-
nie rozpraw doktorskich oraz 
prowadzenie postępowań ha-
bilitacyjnych. Rozwój nauko-
wy pracowników uniwersytetu 
jest jednym z priorytetów na-
szej uczelni. Wynika on z za-
dań postawionych uczelniom 
wyższym przez ministerstwo, 

Agnieszka Put

11 stycznia społeczność Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach celebrowała 
swoje święto. Ze względu na pandemię odbyło 
się ono w formie zdalnej. Jednak zgodnie 
z tradycją uhonorowano doktorów i doktorów 
habilitowanych, a także nadano tytuły 
profesorów honorowych. W ramach wydarzenia 
premierowo zaprezentowany został nowy 
wirtualny spacer po uczelnianym kampusie.

Święto Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach

Od lewej / From left to right: Prof. M. Nowak, prof. C. Olszak, prof. S. Smyczek

 Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Choir of the University of Economics in Katowice

 Prof. C. Olszak
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University Day
On 11 January, the community of the 
University of Economics in Katowice cele-
brated the University Day. Due to the pan-
demic, it was held online. However, in keep-
ing with tradition, doctoral and habilitation 
degree certificates were presented and hon-
orary professorships were conferred. The 
event featured the premiere of a new virtual 
tour around the university campus.

fot. / photo: A. Jałowiczor Prof. M. Nowak

During the event the universi-
ty authorities connected with 
the invited guests from the 
CNTI Auditorium. The cele-
bration of the University Day 
opened with the traditional 
“Gaudeamus Igitur” performed 
by the Choir of the University 
of Economics in Katowice and 
the national anthem.

In her speech, the rector said 
that in January we celebrat-
ed one of the most impor-
tant moments for our academ-
ic community: “11 January is 
the day when all of us – stu-
dents, doctoral students, aca-
demic teachers, staff, gradu-
ates, friends and associates – 
take pride in our successes 

together. It is also the day to 
acknowledge the enormous ef-
fort put into writing doctoral 
dissertations and conducting 
habilitation proceedings. The 
scientific development of our 
researchers is one of the pri-
orities of the University. This 
stems both from the goals set 
for universities by the Minis-
try and from the Strategy of 
the University of Economics in 
Katowice. As the Rector I will 
spare no effort, in recognition 
of your contribution to the de-
velopment of science and the 
University, in creating the best 
possible conditions for your 
work. (…) May the Universi-
ty Day, celebrated on 11th Jan-
uary to commemorate the 

 Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Choir of the University of Economics in Katowice
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ale także ze strategii Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Jako rektor uczynię wszyst-
ko, co w mojej mocy, aby, doceniając państwa 
wkład w rozwój nauki i uniwersytetu, stworzyć 
naszym naukowcom możliwie najlepsze wa-
runki do tego rozwoju. (…) Niech Święto Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach ob-
chodzone 11 stycznia dla upamiętnienia rocz-
nicy pierwszej inauguracji w 1937 roku będzie 
dla nas symbolem radości, dumy i poczucia 
wspólnoty, a także budowania tradycji i marki 
uniwersytetu”.

Z okazji Święta Uczelni na ręce pani rektor zo-
stały przesłane liczne gratulacje i życzenia. List 
premiera Mateusza Morawieckiego skierowa-
ny do społeczności akademickiej odczytał pro-
rektor prof. Maciej Nowak. W liście znalazły 
się m.in. słowa: „Z podziwem obserwuję, jak 
na przestrzeni lat katowicka uczelnia nie usta-
je w pracy pozwalającej ciągle lepiej odpowia-
dać na wyzwania, jakie stawia przed nowocze-
snym uniwersytetem społeczny świat. Szczegól-
ne uznanie budzi zdolność bliskiej współpracy 
z biznesem, która umożliwia akademickiej wie-
dzy zderzyć się z praktyką i daje okazję stu-
dentom nie tylko do poszerzania horyzontów 
naukowych, ale również staje się trampoliną 
do kariery zawodowej. Akademia była niegdyś 
skarbnicą wiedzy dostępną dla nielicznych – 
dziś jest źródłem, z którego dobrodziejstw czer-
pać może całe społeczeństwo. Państwa uczel-
nia jest prawdziwym wzorem akademii otwar-
tej na świat”. Podczas wydarzenia wystąpili 
także rektorzy partnerskich uczelni, w tym prze-
wodniczący Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkół Polskich i rektor Politechniki Śląskiej 
– prof. Arkadiusz Mężyk.

Ważnym punktem Święta Uczelni było wręcze-
nie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. 
Sukces naukowy świętowało 15 doktorów ha-
bilitowanych i 9 doktorów w dyscyplinach: na-
uki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i fi-
nanse. Podziękowania w imieniu promowanych 

Z podziwem obserwuję, jak 
na przestrzeni lat katowic-

ka uczelnia nie ustaje w pra-
cy pozwalającej ciągle lepiej 
odpowiadać na wyzwania, ja-
kie stawia przed nowocze-
snym uniwersytetem społecz-
ny świat. (…)

Mateusz Morawiecki

With great respect, I ob-
serve how – over the 

years – the University of Eco-
nomics in Katowice has con-
tinued to work to better re-
spond to the challenges 
posed to a modern university 
by the social world. (…)

Mateusz Morawiecki

anniversary of the first inauguration in 1937, al-
ways bring joy, pride and a sense of community 
as well as build the tradition and brand of the 
University.”

On the occasion of the University Day, the rector 
received numerous congratulations. Prof. Ma-
ciej Nowak read out the letter from Prime Minis-
ter Mateusz Morawiecki, who addressed the ac-
ademic community. The letter read: “With great 
respect, I observe how – over the years – the 
University of Katowice has continued to work 
to better respond to the challenges posed to 
a modern university by the social world. I par-
ticularly appreciate the university’s ability to co-
operate closely with business, which allows ac-
ademic knowledge to collide with practice and 
builds students’ passion not only to broaden 
their scientific horizons, but also kick-start their 
professional careers. The academy used to be 
a treasury of knowledge accessible to the few – 
today it is a source that can inspire the whole 
society. Your university is a model of an acad-
emy open to the world.” During the event, we 
had an opportunity to listen to the rectors of 
partner universities, including prof. Arkadiusz 
Mężyk, the Chair of the Conference of Rectors 
of Academic Schools in Poland and the Rector of 
the Silesian University of Technology.

The highlights of the University Day involved 
the presentation of doctoral and postdoctor-
al degree certificates. The scientific success was 
celebrated by 15 habilitation degree holders 
and 9 PhD holders in the discipline of Manage-
ment and Quality Studies and the discipline of 
Economics and Finance. On behalf of the awar-
dees, dr Julia Włodarczyk said: “We stand here 
in front of you today like travellers who, driv-
en by curiosity, a few years ago, set off into the 
unknown, blazing new trails in search of knowl-
edge. Our passion for research has been inspir-
ing, but it has also forced us to work hard and 
make sacrifices. (…) However, if we had not tak-
en risks, if we had not been free to wander, we 

dr E. Papaj-Wlisłocka 

prof. E. Kieżel

dr hab. J. Włodarczyk
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Habilitacje / 
Habilitation degree certificates
Dyscyplina: Ekonomia i finanse / 
Discipline: Economics and Finance

dr hab. Jan Acedański
„Modele DSGE z niejednorodnymi 
podmiotami w badaniach 
makroekonomicznych”

dr hab. Sławomir Czech
„Od konfliktu do kooperacji. 
Instytucjonalizacja konfliktu interesów 
zbiorowych w szwedzkim modelu 
gospodarczym”

dr hab. Agnieszka Lorek
„Usługi ekosystemów w rozwoju 
zrównoważonym gmin regionu wysoko 
zurbanizowanego”

dr hab. Renata Pęciak
„Francuskie podejście regulacyjne 
we współczesnej teorii ekonomii”

dr hab. Edyta Szafranek
„Terytorializacja polityki rozwoju. 
Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w obszarach funkcjonalnych 
miast w Polsce”

dr hab. Jakub Górka
„Interchange Fee Economics. To Regulate or 
Not to Regulate? ”

dr hab. Ewa Michalska
„Obiektywna a subiektywna ocena 
efektywności ryzykownych wariantów 
decyzyjnych”

dr hab. Blandyna Puszer
„Rynek obligacji skarbowych wobec 
wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora 
general government w strefie euro”

dr hab. Julia Włodarczyk
„Interpersonalne porównania dochodów 
w perspektywie integracji monetarnej 
Polski ze strefą euro”

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu 
i jakości / Discipline: Management 
and Quality Studies

dr hab. Michał Kucia
„Wykorzystanie zaangażowania 
klientów w działalności marketingowej 
przedsiębiorstwa”

dr hab. Zbigniew Spyra
„Relacyjne uwarunkowania kreowania 
marek należących do detalistów”

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska
„Znaczenie wartości niematerialnych 
w procesie komunikacji organizacji 
z otoczeniem na przykładzie tożsamości, 
wizerunku i odpowiedzialności społecznej”

dr hab. Piotr Tworek
„Współczesne wyzwania zarządzania 
ryzykiem w publicznych organizacjach 
wykonawstwa budowlanego – dojrzałość 
zarządzania ryzykiem jako obszar badań”

dr hab. Monika Sulimowska- 
-Formowicz
„Kompetencja relacyjna jako czynnik 
sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy 
międzyorganizacyjnej”

dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska
„Teorie wyjaśniające synergie z łączenia 
modeli biznesu w kontekście kreowania 
wartości grup kapitałowych”

Promocje doktorskie / 
PhD degree certificates
Dyscyplina: Ekonomia i finanse / 
Discipline: Economics and Finance

dr Monika Janiszek
„Sukcesja funkcji ekonomicznych 
na terenach pogórniczych na przykładzie 
województwa śląskiego”

dr Renata Dębecka-Pisarek
„Rewitalizacja terenów zdegradowanych 
jako element strategii zrównoważonego 
rozwoju regionu uprzemysłowionego”

dr Dominika Polko-Zając
„Metody porównywania populacji 
w badaniach ekonomicznych”

dr Kajetan Suchecki
„Konsument na szlaku kulturowym – 
zachowania, typologia”

dr Ewelina Papaj-Wlisłocka
„Uwarunkowania ujawnień danych 
niefinansowych w sprawozdaniach 
z działalności spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie”

dr Marta Tomeczek
„Instytucjonalne przesłanki nierówności 
ekonomicznych. Przykład wybranych 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej”

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu 
i jakości / Discipline: Management 
and Quality Studies 

dr Damian Lis
„System wsparcia logistycznego 
w funkcjonowaniu ratownictwa wodnego”

dr Sylwia Mauch
„Strategie marketingowe marki 
międzynarodowych sieci handlowych – 
liderów na rynku polskim”

dr Kamil Kawecki
„Dyfuzja odnowy organizacyjnej 
w przedsiębiorstwach teleinformatycznych”
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przekazała dr hab. Julia Wło-
darczyk, podkreślając: „Staje-
my tu dzisiaj przed Państwem 
jak podróżnicy, którzy pchani 
ogromną ciekawością badaw-
czą wyruszyli przed kilkoma 
laty w nieznane, przecierając 
nowe szlaki w poszukiwaniu 
wiedzy. W naszych poszukiwa-
niach pasja badawcza uskrzy-
dlała nas, ale też zmusza-
ła do wysiłku i wymagała wie-
lu wyrzeczeń i poświęceń. (…) 
Jednakże gdybyśmy nie po-
dejmowali ryzyka, nie korzy-
stali z wolności pozwalają-
cej na błądzenie, nie byłoby 
mniejszych lub większych od-
kryć i rozwoju nauki. (…) Ma-
my nadzieję, że nasza dal-
sza kariera naukowa nie tyl-
ko przyniesie nam satysfakcję 
związaną z naszymi pasjami, 
ale przyczyni się do dalszego 
rozwoju nauki i wesprze ko-
lejne pokolenia naszych adep-
tów. (…) Jak w swojej mowie 
noblowskiej zauważył Paul Sa-
muelson – naukowiec jest jak 
gospodyni. Jego praca nigdy się 
nie kończy”.

Święto Uczelni było także 
okazją do wręczenia 
dyplomów profesora 
honorowego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 
Na mocy uchwał Sena-
tu z 2020 roku tytuł ten 
otrzymali: prof. Ewa Kieżel, 
prof. Zdeněk Mikoláš, prof. Zo-
fia Mielecka-Kubień, prof. An-
drzej Rączaszek i prof. Henryk 
Zawadzki. W imieniu zasłużo-
nych profesorów honorowych 
wystąpiła prof. Ewa Kieżel, 
mówiąc m.in.: „Dzięki tej god-
ności nadawanej przez Senat 
uczelni profesorowie senio-
rzy nadal pozostają realnie po-
wiązani ze swoją Alma Mater. 
Dziękujemy pięknie za daną 
nam możliwość brania udzia-
łu w życiu uczelni. Praca w tej 
uczelni była dla nas piękną po-
winnością, zaszczytem i przy-
jemnością. Ten piękny czas 
obejmujący 40, a nawet 50 
lat naszej pracy, minął jak do-
bry sen”.

would not have been afford-
ed our discoveries, we would 
not have made our contribu-
tion to science. (…) We hope 
that our further scientific ca-
reer will not only bring us sat-
isfaction, but it will also con-
tribute to further development 
of science and support the 
next generations of our stu-
dents. (…) As Paul Samuelson 
said in his Nobel speech – The 
scientist, as with the housewife, 
finds his work is really never 
done”.

The University Day was also 
an opportunity to award diplo-
mas of honorary professor of 
the University of Economics in 
Katowice. Pursuant to the Sen-
ate’s Resolution of 2020, the 
title was conferred on: prof. 
Ewa Kieżel, prof. Zdenek Miko-
las, prof. Zofia Mielecka-Ku-
bień, prof. Andrzej Rączaszek 
and prof. Henryk Zawadzki. 
Prof. Ewa Kieżel spoke on be-
half of the honorary profes-
sors: “Thanks to this distinc-
tion conferred by the Univer-
sity Senate, senior professors 
remain part of their Alma 

M. Kiczka

Prof. T. Trzaskalik
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Pandemiczna rzeczywistość 
pozbawiła studentów, kandy-
datów i przedstawicieli otocze-
nia biznesowego możliwości 
odwiedzenia naszego kampu-
su. Z tego powodu przygoto-
wany został nowy wirtualny 
spacer po Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach, 
który jest doskonałą oka-
zją do obejrzenia budynków, 
wnętrz sal wykładowych i te-
renu uczelni bez konieczności 
wychodzenia z domu.

Wydarzenie uświetnił przygo-
towany na tę okazję krótki wy-
stęp. Cykl ośmiu wariacji Lu-
dwiga van Beethovena, które-
go temat zaczerpnięty został 
z opery André Grétry’ego „Ry-
szard Lwie Serce”, zaprezento-
wał prof. Tadeusz Trzaskalik.

Mater. We would like to thank 
you for giving us the opportu-
nity to participate in the life 
of the University. It has been 
a welcome responsibil  ity, an 
honour and a pleasure to work 
here. This beautiful time of 40 
or even 50 years has passed 
like a dream.”

The pandemic reality has 
made it impossible for stu-
dents, candidates and the 
business community to vis-
it our campus. For this rea-
son, a new virtual tour of the 
University of Economics in 

Katowice was recorded. It is 
an excellent opportunity to see 
the buildings, the interior of 
the lecture halls and the uni-
versity premises without hav-
ing to leave home.

The event was closed with 
a musical highlight. The cy-
cle of 8 variations by Ludwig 
van Beethoven, whose theme 
was based on Gretry’s opera – 
“Richard the Lion Heart” – was 
performed by professor Tade-
usz Trzaskalik.

Od lewej / From left to right: prof. M. Nowak, prof. C. Olszak, prof. S. Smyczek
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Wręczono także wyróżnienie 
InterStar przyznawane mło-
dym naukowcom za szczegól-
ny wkład w umiędzynarodo-
wienie uczelni. Kryteriami bra-
nymi pod uwagę w ocenie 
kandydatów są liczba i znacze-
nie publikacji zagranicznych, 
udział w projektach o charak-
terze międzynarodowym oraz 
liczba i charakter wyjazdów 

Marcin Baron

Dzień Internacjonalizacji
Internationalization Day

10 czerwca 2021 odbyła się kolejna edy-
cja Dnia Internacjonalizacji. Jak co roku 
zaproszeni prelegenci przedstawili 
liczne możliwości skorzystania z pro-
gramów dotacyjnych i stypendialnych 
wspierających współpracę i mobilność 
międzynarodową.

This year’s edition of the International-
ization Day was held on June 10, 2021. 
Like every year, the invited speakers 
offered a great deal of information and 
advice on how to benefit from the grant 
and scholarship programs supporting 
international cooperation and mobility.

zagranicznych w okresie ostat-
nich trzech lat. Tegoroczną lau-
reatką została Mariia Rizun.

Obchody Dnia Internacjonali-
zacji stały się również okazją 
do tego, by po raz drugi wrę-
czyć Wyróżnienie im. prof. Kor-
nelii Karcz za szczególny 
wkład w umiędzynarodowie-
nie Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach w obsza-
rze naukowym, dydaktycznym 
i organizacyjnym. Otrzyma-
ła je prof. Małgorzata Pań-
kowska. Pierwszą laureatką – 
w 2018 roku – była prof. Maja 
Szymura-Tyc.

The event featured presenta-
tion of the Interstar award, 
granted to young scientists for 
their contribution to the inter-
nationalization of our univer-
sity. The candidate evaluation 
criteria are based on the num-
ber and significance of inter-
national publications, partici-
pation in international projects 
and the number and nature 
of foreign trips over the last 
three years. This year the In-
terstar winner was Mariia 
Rizun.

The Internationalization Day 
celebration also provided an 
opportunity to present – for 
the second time in the event’s 
history – the Professor Ko-
rnelia Karcz Award for out-
standing contribution to the 
internationalization of the Uni-
versity of Economics in Ka-
towice in the field of science, 
teaching and organizational 
work. This year the award was 
presented to prof. Małgorza-
ta Pańkowska. The first winner 
– in the year 2018 – was prof. 
Maja Szymura-Tyc.
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InterStar 2021
Mariia Rizun
My research interests focus 
on knowledge management in 
education. As part of my PhD 
thesis, I analyze the process-
es occurring at higher educa-
tion institutions; I build mod-
els of the selected process-
es using BPMN notation. The 
main objective of my research 

InterStar 2021
Mariia Rizun
Moje zainteresowania badaw-
cze koncentrują się na zarzą-
dzaniu wiedzą w edukacji. 
W ramach pracy doktorskiej 
analizuję procesy zachodzą-
ce na uczelniach wyższych; bu-
duję modele wybranych pro-
cesów z wykorzystaniem no-
tacji BPMN. Głównym celem 

Mariia Rizun

mojego badania jest opraco-
wanie metody oceny pozio-
mu indywidualizacji kształce-
nia na uczelniach, wyróżnienie 
procesów lub podprocesów, 
w których buduje się indywi-
dualne podejście do studen-
tów. Podmiotem mojego ba-
dania jest Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach, lecz 
weryfikację opracowanej 

is to develop a method of as-
sessing the level of individuali-
zation of university education, 
distinguishing the process-
es or sub-processes in which 
the individual approach to stu-
dents is developed. The sub-
ject of my research is the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice, but the developed method 
is also verified on the sample 
of 50 universities in the coun-
try and abroad.

The results of my research so 
far have been published in 
several journals: “Sustainabil-
ity”, “International Journal of 
Environmental Research and 
Public Health”, “Digital Policy, 
Regulation and Governance”, 
“International Journal of On-
line and Biomedical Engineer-
ing”, “International Journal of 
Knowledge Engineering”; they 
have also appeared in the fol-
lowing conference proceed-
ings: “Lecture Notes in Busi-
ness Information Processing”, 
“Information Systems Devel-
opment: Information Systems 
Beyond 2020”, and “Joint Pro-
ceedings of the BIR 2019 
Workshops and Doctoral Con-
sortium co-located with 18th 
International Conference on 
Perspectives in Business Infor-
matics Research”.
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metody realizuję również 
na przykładzie 50 uczelni 
w kraju oraz za granicą.

Dotychczasowe wyniki moich 
badań opublikowano w czaso-
pismach „Sustainability”, „In-
ternational Journal of Environ-
mental Research and Public 
Health”, „Digital Policy, Regula-
tion and Governance”, „Inter-
national Journal of Online and 
Biomedical Engineering”, „In-
ternational Journal of Know-
ledge Engineering” oraz w ma-
teriałach konferencyjnych 
„Lecture Notes in Business In-
formation Processing”, „Infor-
mation Systems Development: 
Information Systems Bey-
ond 2020” i „Joint Proceedin-
gs of the BIR 2019 Workshops 
and Doctoral Consortium co-
-located with 18th International 

The research papers have 
been co-authored by my col-
leagues from UE Katowice and 
the Brandenburg University of 
Technology (THB). My cooper-
ation with the German univer-
sity began in 2017. Since then, 
I have also conducted class-
es on Social Network and Sen-
timent Analysis for students 
of the Faculty of Economics 
at THB.

In 2020, my research work was 
awarded the Rector’s Grant for 
the publication of papers in 
scientific journals included in 
the list of the Minister of Sci-
ence and Higher Education.

As part of the Erasmus+ ac-
ademic mobility I conduct-
ed classes at universities in 
Romania, France, and Portu-
gal. I feel honored to have 
a chance to share my knowl-
edge and experience with stu-
dents all over the world and, 
above all, to represent the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice internationally. I am very 
grateful for being presented 

with the InterStar Award. It 
provides me with inspiration 
and motivation to continue 
my work for the benefit of our 
university.

Conference on Perspecti-
ves in Business Informatics 
Research”.

Artykuły są współtworzo-
ne z pracownikami UE w Ka-
towicach oraz z pracownika-
mi Uniwersytetu Technicznego 
w Brandenburgii (THB). Współ-
pracę z niemiecką uczelnią na-
wiązałam w roku 2017. Od te-
go czasu również prowadzę 
zajęcia z przedmiotu „Social 
Network and Sentiment 
Analysis” dla studentów Wy-
działu Ekonomii THB.

W roku 2020 moja praca na-
ukowa została wyróżniona 
grantem rektorskim za publi-
kację artykułów w czasopi-
smach naukowych znajdują-
cych się w wykazie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach mobilności aka-
demickiej Erasmus+ prowa-
dziłam zajęcia na uczelniach 
w Rumunii, Francji i Portuga-
lii. Czuję się zaszczycona tym, 
że mogę dzielić się swoją wie-
dzą i doświadczeniem ze stu-
dentami na całym świecie i, 
przede wszystkim, reprezento-
wać Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach na arenie mię-
dzynarodowej. Jestem ogrom-
nie wdzięczna za wyróżnienie 
mnie nagrodą InterStar. Jest 
to dla mnie motywacją i inspi-
racją do dalszej owocnej pracy 
na rzecz naszej uczelni.
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Prof. Małgorzata 
Pańkowska – laureatka 
Wyróżnienia im. 
prof. Kornelii Karcz
Profesor Małgorzata Pańkow-
ska jest kierownikiem Katedry 
Informatyki oraz kuratorem 
kierunku Informatyka i Eko-
nometria. Jej dorobek nauko-
wy koncentruje się na zagad-
nieniach modelowania archi-
tektury systemowej organizacji 
społeczno-gospodarczych oraz 
na problemach zarządzania za-
sobami i usługami informa-
tycznymi (service science).

Prof. Małgorzata 
Pańkowska – winner of 
the Professor Kornelia 
Karcz Award 2021
Professor Małgorzata 
Pańkowska is chair of the De-
partment of Informatics and 
the degree course coordinator 
for Informatics and Economet-
rics. Her research focuses on 
system architecture modelling 
of social and business organ-
izations as well as issues re-
lated to management of IT re-
sources and services (service 
science).

She is actively engaged in the 
internationalization process-
es at UE Katowice; since 2011, 
she has coordinated class-
es in Internet Communication 
Management conducted as 
part of the International Week, 
a teaching event organized 
every year. Professor Pańkows-
ka is also the Polish head of 

Aktywnie działa na rzecz in-
ternacjonalizacji uczelni, ko-
ordynuje zajęcia dydaktycz-
ne odbywającego się corocznie 
od 2011 roku przedsięwzię-
cia dydaktycznego Internatio-
nal Week „Internet Commu-
nication Management”. Pro-
fesor Pańkowska jest również 
polskim kierownikiem projek-
tu Ceepus CIII-BG-1103-05-
-2021-M-142581 – „Modelling, 
Simulation and Computer-a-
ided Design in Engineering 
and Management”. Zakłada 
się w nim współpracę wielu 
uczelni w obszarze szeroko po-
jętej informatyki i komunika-
cji. Działania w projekcie sku-
piają się głównie na realizowa-
niu mobilności zarówno wśród 
studentów, jak i pracowników.

project for the Ceepus CIII-
BG-1103-05-2021-M-142581 
– “Modelling, Simulation and 
Computer-aided Design in En-
gineering and Management”. 
The project is intended to in-
volve a large number of high-
er education institutions coop-
erating in the area of broadly 
understood computer science 
and communication. The pro-
ject activities focus mainly on 
student and staff mobility.

prof. Małgorzata Pańkowska
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Nowe kierunki studiów w Katowicach
Pierwszą z nowości jest kierunek Gospodarka 
miejska i nieruchomości o profilu praktycznym 
na studiach stacjonarnych I stopnia. Jest on od-
powiedzią na potrzeby rynku pracy związane 
z brakiem profesjonalnych kadr zajmujących się 
obsługą i inwestowaniem na rynku nierucho-
mości oraz niedoborem ekonomistów specjali-
zujących się w gospodarowaniu zasobami miast 
oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

Marek Kiczka

W rekrutacji na rok akade-
micki 2021/2022 Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach przygo-
tował łącznie około 5 tysięcy miejsc 
dla kandydatów na studia na kie-
runkach o profilach praktycznym 
i ogólno akademickim. W ofercie 
studiów pojawiło się sporo nowo-
ści, a wśród nich także unikatowe 

w skali kraju.

Nowości 
w ofercie 
edukacyjnej 
na studiach 
I i II stopnia
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The University of Economics in 
Katowice prepared about 5,000 places 

overall for the applicants who want 
to enrol for the 2021/2022 academic 
year. The educational offer includes 
programs of both general academic 

and practical profiles. There are quite 
many new programs, some of which 

are unique in Poland.

New study programs in Katowice
One of the new programs is “Urban Economy 
and Real Estate”, an undergraduate program 
of a practical profile offered to full-time Bache-
lor’s students. It was created in response to the 
needs of the labour market, which faces a lack 
of professionals qualified to service and invest 
in the real estate market as well as a shortage 
of economists specializing in urban resources 
management and urban project management.

Another program launched by the university is 
“Digital Economy”, which is offered at both un-
dergraduate and graduate levels as a full-time 
or part-time program. The undergraduate pro-
gram is of a practical profile. The interesting 
thing is that only one higher education institu-
tion in Poland, the University of Economics in 
Katowice, has this kind of program in its edu-
cational offer. The students will develop digi-
tal competences, which are indispensable in to-
day’s world and, due to their universal nature, 
allow performing social and professional roles 
in various contexts, irrespective of industry or 
sector (information searching and selection, 

critical thinking, information 
processing by means of spe-
cialized software, teamwork 
and communication).

This year’s applicants for full-
time undergraduate and grad-
uate studies could also choose 
an English-taught program 
“Finance and Accounting for 
Business”, which replaced the 
programs – also conducted in 
English – previously offered as 
specializations within the “Fi-
nance and Accounting” pro-
gram (“Finance and Account-
ing for Business” and “Finance 
and Accounting for Interna-
tional Business”). The “Finance 
and Accounting for Business” 
program enables students to 
acquire knowledge of corpo-
rate finance, financial deci-
sion-making, risk management 
and the presentation of busi-
ness operations in financial ac-
counting. Graduates can find 
jobs in both financial institu-
tions, e.g. banks, insurance 
companies or investment com-
panies and the controlling, ac-
counting and economic anal-
ysis departments of national 
and international non-finan-
cial entities.

A new program in 
Rybnik
In the Rybnik branch, the Uni-
versity launched “Finance and 
Business Economics”, a sec-
ond-cycle (Master’s degree) 

part-time program of a prac-
tical profile. It will pro-
vide students with in-depth 
knowledge of the econom-
ic determinants of today’s 
business, focusing on the fi-
nancial aspects. The program 
is aimed primarily at gradu-
ates with a Bachelor’s degree 
in economics, but students 
graduating in other fields will 
also find here comprehensive 
and thorough presentation 
of today’s business, the eco-
nomic and financial issues 
in particular, with empha-
sis placed on the elements of 
law, management and mod-
ern technologies.

Changes in the admis-
sions procedures
– “Due to a growing inter-
est in the English-taught pro-
grams and the university’s 
commitment to the assurance 
of top European quality, from 
this year onwards, in order 
to be offered a place in these 
programs, candidates will not 
only have to meet the formal 
requirements and submit all 
the required documents, but 
also succeed at an admissions 
interview.” – says the vice-rec-
tor for education and interna-
tional relations, prof. dr hab. 
Sławomir Smyczek.

New specializations
The educational offer was ex-
tended by introducing new 
specializations as well. In the 
“Finance and accounting” pro-
gram the new specializations 
include “Modern banking” 
taught part-time and full-time 
at the undergraduate level, 
“Finance and digital technolo-
gies” offered part-time at the 
undergraduate and graduate 
levels and “Modern bank man-
agement” offered to full-time 
and part-time Master’s stu-
dents. The “Spatial Econom-
ics” program also has a new 
specialization: “Spatial and En-
vironmental Analytics” taught 
full-time at both undergradu-
ate and graduate levels.

New 
undergraduate 
and graduate 
programs in the 
educational offer
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Warto wiedzieć

Od dwóch lat najwięcej aplikujących cudzoziemców pochodzi 
z krajów afrykańskich (m.in. Nigeria, Rwanda, Kamerun), na-
stępnie z Azji (m.in. Indie, Azerbejdżan) oraz krajów europej-
skich i Ameryki Północnej.

Już w zeszłorocznej rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach uruchomił wszystkie z siedmiu oferowanych progra-
mów anglojęzycznych.

Interesting facts

In the last two years, the greatest number of 
international applicants came from African 
countries (e.g. Nigeria, Rwanda, Cameroon), 
followed by Asia (e.g. India, Azerbaijan), Euro-
pean countries and North America.

Last year’s enrollment allowed the University 
of Economics in Katowice to launch all of the 
seven English-taught programs.

przetwarzanie informacji przy 
wykorzystaniu specjalistycz-
nego oprogramowania, praca 
w grupie i komunikowanie).

W tegorocznej rekrutacji 
na studia wydzielono także 
osobny anglojęzyczny kieru-
nek Finance and Accounting 
for Business na stacjonarnych 
studiach I i II stopnia, któ-
ry powstał w miejsce angloję-
zycznych specjalności ofero-
wanych dotychczas w ramach 
kierunku Finanse i rachun-
kowość (w miejsce specjal-
ności: Finance and Accoun-
ting for Business oraz Finance 
and Accounting for Internatio-
nal Business). Studia na kie-
runku Finance and Accoun-
ting for Business pozwalają 
na zdobycie wiedzy z zakre-
su m.in. finansów przedsię-
biorstw, podejmowania decy-
zji finansowych, zarządzania 
ryzykiem, a także opisu dzia-
łalności gospodarczej w sys-
temie rachunkowości finanso-
wej. Absolwent może znaleźć 
pracę zarówno w instytucjach 
finansowych, np. bankach, 
zakładach ubezpieczeń czy 

towarzystwach funduszy in-
westycyjnych, jak i w działach 
controllingu, księgowości oraz 
analiz ekonomicznych kra-
jowych i międzynarodowych 
podmiotów niefinansowych.

Nowy kierunek 
w Rybniku
Z kolei w filii w Rybniku uni-
wersytet uruchomił kierunek 
o profilu praktycznym Finan-
se i ekonomia biznesu na stu-
diach II stopnia niestacjonar-
nych. Dostarczy on studentom 
pogłębionej wiedzy z zakre-
su ekonomicznych uwarunko-
wań współczesnego biznesu, 
akcentując w sposób szczegól-
ny ich aspekty finansowe. Kie-
runek adresowany jest przede 
wszystkim do absolwentów 
studiów ekonomicznych I stop-
nia, jednak również absol-
wenci innych kierunków znaj-
dą tu całościowy, pogłębiony 
obraz współczesnego bizne-
su ukierunkowany na zagad-
nienia finansowo-ekonomicz-
ne, ze szczególnym uwzględ-
nieniem elementów prawa, 
zarządzania i nowoczesnych 
technologii.

Zmiana w procesie 
rekrutacyjnym
„W związku z obserwowa-
nym coraz większym zainte-
resowaniem programami an-
glojęzycznymi, jak również 
dbałością o ich najwyższą eu-
ropejską jakość, od tego ro-
ku, by dostać się na te stu-
dia, poza spełnieniem wymo-
gów formalnych i złożeniem 
kompletu dokumentów, trzeba 
przejść rozmowę kwalifikacyj-
ną” – mówi prorektor ds. edu-
kacji i współpracy międzynaro-
dowej, prof. dr hab. Sławomir 
Smyczek.

Nowości wśród 
specjalności
Do oferty wprowadzono rów-
nież nowe specjalności. Na kie-
runku Finanse i rachunkowość 
są to specjalności: Współcze-
sna bankowość na studiach 
I stopnia stacjonarnych i nie-
stacjonarnych; Finanse i tech-
nologie cyfrowe na studiach 
niestacjonarnych I i II stop-
nia; Nowoczesne zarządzanie 
bankiem na studiach II stop-
nia stacjonarnych i niestacjo-
narnych. Z kolei na kierun-
ku Gospodarka przestrzenna 
dodano specjalność Anality-
ka przestrzenna i środowisko-
wa oferowaną na studiach I i II 
stopnia stacjonarnych.
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Uniwersytet wprowa-
dził także do oferty kieru-
nek Gospodarka cyfrowa 
na studiach I i II stopnia, 
stacjonarnych i niestacjo-
narnych. Na studiach li-
cencjackich (I stopnia) jest 
to kierunek o profilu prak-
tycznym. Co ciekawe, ta-
ki program oferowany jest 
tylko przez jedną uczelnię 
w kraju i jest to właśnie 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach.

Studiując na kierunku Go-
spodarka cyfrowa, studen-
ci rozwiną umiejętności 
cyfrowe, które są niezbęd-
ne do funkcjonowania 
we współczesnym świe-
cie, oraz uniwersalne, po-
zwalające na pełnienie 
funkcji społecznych i za-
wodowych w różnych 
kontekstach, niezależ-
nych od branży (wyszuki-
wanie i selekcja informa-
cji, krytyczne myślenie, 
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Agnieszka Jałowiczor

Chcesz pracować w międzyna-
rodowej korporacji? Wiesz, jak 
ważne są umiejętności językowe, 
a zwłaszcza płynne posługiwanie 
się pojęciami związanymi z biz-
nesem? A może planujesz zało-
żyć e-biznes? Sprawdź koniecz-
nie ofertę Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach w języku 
angielskim!

Studiuj 
po angielsku!

Study in 
English!

Do you want to work for a mul-
tinational corporation? Do you 
realize the importance of foreign 
language skills, especially a fluent 
use of business terms and vocab-
ulary? Maybe you are going to 
set up an e-business? If so, have 
a look at the English-taught pro-
grams offered by the University of 
Economics in Katowice!

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice
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Uniwersytet w bogatej ofercie 
programów anglojęzycznych 
oferuje studia I i II stopnia oraz 
podyplomowe. Studia na kie-
runku Finance and Accoun-
ting for Business wprowadzą 
Cię w świat współczesnych fi-
nansów i rachunkowości, okre-
ślanej mianem „języka bizne-
su”. Pozwolą zdobyć aktualną 
wiedzę teoretyczną oraz prak-
tyczne umiejętności z zakre-
su: finansów przedsiębiorstw, 
podejmowania decyzji finan-
sowych w różnych warunkach, 
zarządzania ryzykiem oraz opi-
su działalności gospodarczej 
w systemie rachunkowości fi-
nansowej. International Busi-
ness to nowoczesny kierunek 
studiów, który jest doskonałym 
sposobem na rozwój osobisty 
i styl życia nastawiony na mię-
dzynarodowe doświadczenie, 
a dwuletni program MERCURI 
pozwoli Ci w szczególności 
skoncentrować się na budo-
waniu i rozwoju relacji między 
przedsiębiorstwem a konsu-
mentem oraz specyfice funk-
cjonowania podmiotów two-
rzących te relacje. E-commerce 

to unikatowy kierunek studiów 
odpowiadający na potrzeby 
rynku w zakresie handlu elek-
tronicznego, jeżeli więc planu-
jesz stworzyć e-biznes, będzie 
to idealny początek. Studia Fi-
nance and Accounting for Bu-
siness pozwolą Ci rozszerzyć 
wiedzę z zakresu finansów 
i rachunkowości o biznes mię-
dzynarodowy, a jeśli jesteś za-
interesowany tematyką mię-
dzynarodowych finansów – 
ARIMA będzie doskonałym 
wyborem! Jest to program, 
który w praktyczny sposób 
pokazuje zastosowanie metod 
ilościowych w finansach 
i ubezpieczeniach.

Podążając za trendami zmie-
niającego się otoczenia i za-
potrzebowania na nowe kom-
petencje, przygotowaliśmy 
wiele interesujących kierun-
ków studiów podyplomowych 
– również w języku angiel-
skim! Chcesz pogłębić nabytą 
wiedzę, umiejętności i rozsze-
rzyć swoje kompetencje? Wy-
bierz jeden z kierunków stu-
diów podyplomowych realizo-
wanych w Katowicach lub filii 
rybnickiej.

Our university’s extensive of-
fering of English-taught pro-
grams includes undergradu-
ate, graduate and postgradu-
ate programs. The program in 
Finance and Accounting for 
Business will introduce you to 
the world of modern finance 
and accounting, which is often 
referred to as the “language 
of business”. It will enable you 
to gain up-to-date theoreti-
cal knowledge and practical 
skills in such areas as: com-
pany finance, financial deci-
sion-making under various 
conditions, risk management 
as well as the presentation of 
business operations in finan-
cial accounting.

International Business is 
a modern program that will 
enable your personal develop-
ment and allow you to enjoy 
a lifestyle focused on interna-
tional experience, while a two-
year MERCURI program offers 
insight into the building and 
development of company-cus-
tomer relationships and the 
specific ways the entities in-
volved in these relations func-
tion. E-commerce is a unique 

program responding to the 
market needs in the field of 
e-commerce, so if you are 
planning to set up an e-busi-
ness, it will give you the best 
start. Finance and Accounting 
for Business will enable you 
to expand your knowledge of 
finance and accounting and 
supplement it with the knowl-
edge of international business, 
and if you are interested in in-
ternational finance, ARIMA 
will be a perfect choice! The 
program uses practical meth-
ods to teach you how to ap-
ply quantitative methods in fi-
nance and insurance.

In response to the trends 
emerging in a constantly 
changing environment and the 
demand for new competenc-
es, we have prepared several 
interesting postgraduate pro-
grams – some of them are al-
so fully conducted in English! 
Do you want to broaden your 
knowledge, develop your skills 
and improve your competenc-
es? Choose one of the post-
graduate programs taught at 
the main campus in Katowice 
or in the Rybnik branch.

→ www.ue.katowice.pl

Lista kierunków realizowanych w pełni w języku angielskim: / 
A list of programs taught entirely in English:

Studia I stopnia (licencjackie) / First-cycle (Bachelor’s degree) 
programs

  Finance and Accounting for Business
  International Business

Studia II stopnia (magisterskie) / Second-cycle (Master’s degree) 
programs

  E-commerce
  Finance and Accounting for Business
  Quantitative Asset and Risk Management
  International Business
  European Masters in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

Studia podyplomowe / Postgraduate programs
  Academy of Business Management 3.0
  Business English
  English for Business, Law and Administration
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Marek Kiczka; źródło: UKNFPorozumienie 
o współpracy 
Urzędu KNF 
z uczelniami 
ze Śląska

Cooperation agreement 
between the Polish 
Financial Supervision 
Authority (UKNF) 
and higher education 
institutions in Silesia

9 lipca br. w Warszawie odbyło się spo-
tkanie inaugurujące współpracę pomiędzy 
Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego 

a śląskimi uczelniami: Politechniką 
Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym 

w Katowicach oraz Uniwersytetem Śląskim 
w Katowicach. W trakcie spotkania zawarte 
zostało porozumienie o współpracy pomię-

dzy tymi instytucjami.

On July 9, 2021, a meeting was held in 
Warsaw to establish the cooperation between 

the Polish Financial Supervision Authority 
(UKNF) and Silesian higher education insti-
tutions. During the meeting, a cooperation 
agreement was signed between the UKNF, 
the Silesian University of Technology, the 

University of Economics in Katowice and the 
University of Silesia.
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W spotkaniu wzięli udział: 
prof. Ryszard Koziołek – rek-
tor Uniwersytetu Śląskie-
go, prof. Celina M. Olszak 
– rektor Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
oraz prof. Arkadiusz Mę-
żyk – rektor Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach, a ze stro-
ny Urzędu KNF w spotkaniu 
uczestniczyli: przewodniczą-
cy KNF prof. Jacek Jastrzęb-
ski, dyrektor generalny KNF 
Kamil Mroczka oraz dyrektor 
zarządzający Pionem Inno-
wacji i Technologii w UKNF 
Sławomir Flis.

Podczas spotkania omówio-
no możliwe formy współ-
pracy, której celem miało-
by być wsparcie procesów 
analizy dużych zbiorów da-
nych finansowych. UKNF 
oraz uczelnie ze Śląska ma-
ją zamiar poszerzyć kompe-
tencje w obrębie technologii 
nadzorczych (SupTech) oraz 
technologii regulacyjnych 
(RegTech) celem sprawo-
wania nowoczesnego nad-
zoru w Polsce oraz umoż-
liwienia transferu wiedzy 
i technologii.

Jednym z głównych elemen-
tów realizacji powyższego 
założenia jest wykorzystanie 
nowoczesnych metod mo-
delowania z zastosowaniem 
elementów uczenia maszy-
nowego wraz z uwzględnie-
niem algorytmów sztucz-
nej inteligencji. Z uwagi 
na ilość informacji koniecz-
ne będzie zastosowanie 
technik przetwarzania du-
żych zbiorów danych. Po-
nadto, ze względu na efek-
tywność procesu pozyskiwa-
nia wiedzy, niezbędne będzie 
zarówno użycie nowocze-
snych technik analitycznych 

opartych na wspomaganych 
systemach eksperckich, jak 
i sprawdzonych już w prak-
tyce nadzorczej metod sta-
tystycznych i ekonometrycz-
nych, jednakże zastosowa-
nych na znacząco większym 
zbiorze danych. Połącze-
nie technik sprawdzonych 
w nadzorze finansowym 
z nowoczesną technologią 
przełoży się na skok jako-
ściowy w zakresie efektyw-
ności prowadzonych analiz.

„Podpisanie tego porozumie-
nia jest mi szczególnie bli-
skie, gdyż dotyczy obszaru, 
którym na co dzień zajmu-
ję się naukowo, tj. big da-
ta. Cieszy mnie również fakt, 
że taki podmiot jak Urząd 
KNF zamierza wykorzystać 
potencjał śląskich uczelni, 
a na samej współpracy bar-
dzo zyskają nasi studen-
ci i absolwenci, zwiększając 
swoje specjalistyczne kom-
petencje analityczne i prze-
twarzania danych” – mówi 
prof. Celina M. Olszak.

Współpraca pomiędzy 
UKNF a uczelniami ze Ślą-
ska ma na celu ułatwienie 
komunikacji pomiędzy nad-
zorcą a uczestnikami ryn-
ku poprzez łatwiejszą wy-
mianę informacji. Umożliwi 
ona również zaangażowanie 
środowiska akademickiego 
w kluczowe dla rynku finan-
sowego projekty. Planowa-
ne działania obejmą proces 
aktywizacji młodego poko-
lenia, które dopiero wkracza 
na rynek pracy, oraz ukaza-
nie wspomnianej grupie wie-
kowej możliwości płynących 
z szerokiego zastosowa-
nia nowych, innowacyjnych 
technologii w różnych dzie-
dzinach życia. Współpraca 

The meeting was attend-
ed by prof. Ryszard Koziołek 
– rector of the University of 
Silesia, prof. Celina M. Olszak 
– rector of the University of 
Economics in Katowice and 
prof. Arkadiusz Mężyk – rec-
tor of the Silesian Universi-
ty of Technology in Gliwice; 
the UKNF was represent-
ed by prof. Jacek Jastrzęb-
ski, Chair of the Board, Kamil 
Mroczka, Director General, 
and Sławomir Flis, Managing 
Director of Innovation and 
Technology.

The meeting included a dis-
cussion of the possible forms 
of cooperation to ensure 
support for the big finan-
cial data analysis. The UKNF 
and Silesian universities in-
tend to enhance compe-
tence in supervisory technol-
ogies (SupTech) and regula-
tory technologies (RegTech), 
aiming to provide modern fi-
nancial supervision in Poland 
and enable knowledge and 
technology transfer.

One of the main aspects of 
the implementation of the 
above mentioned goal is the 
application of modern mod-
elling methods using ele-
ments of machine learn-
ing, including artificial intelli-
gence algorithms. Given the 
amount of data, it will be es-
sential to apply the tech-
niques of Big Data process-
ing. Moreover, taking in-
to account the effectiveness 
of knowledge acquisition, 
it will also be critical to use 
both modern expert system 
based analytical techniques 
as well as the statistical and 
econometric methods which 
have already been tested 
in the area of supervision, 

but applied to a significant-
ly larger data set. Combining 
the proven financial super-
vision techniques with mod-
ern technology will result in 
a qualitative leap in analyti-
cal effectiveness.

– “The cooperation agree-
ment is particularly close to 
my heart as it concerns the 
issues I deal with in my dai-
ly work as a researcher, i.e. 
Big Data. I am also pleased 
with the fact that an insti-
tution such as the UKNF in-
tends to exploit the potential 
of Silesian higher education 
institutions, and that our co-
operation in itself will bene-
fit our students and gradu-
ates, enabling them to devel-
op specialist analytical skills 
and competence in data pro-
cessing” – said prof. Celina 
M. Olszak.

The cooperation between 
the UKNF and Silesian uni-
versities aims to facilitate 
communication between the 
supervisory body and mar-
ket participants through 
smoother exchange of in-
formation. It will also ena-
ble the academic communi-
ty to engage in projects that 
are key for the financial mar-
ket. The planned activities 
will involve mobilizing the 
young generation who are 
just entering the labor mar-
ket and demonstrating to 
them the opportunities aris-
ing from the application of 
new and innovative tech-
nologies in various areas of 
life. The cooperation will al-
so be based on joint scientif-
ic and educational projects. 
The higher education institu-
tions will organize joint con-
ferences, training sessions 
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między UKNF a wskazanymi 
uczelniami będzie opiera-
ła się również na wspólnych 
przedsięwzięciach nauko-
wych i szkoleniowych. In-
stytucje te będą realizować 
razem konferencje, szkole-
nia, projekty badawcze przy 
wykorzystaniu potencja-
łu kadry dydaktycznej skła-
dającej się ze specjalistów 
reprezentujących współpra-
cujące instytucje.

Do głównych założeń pla-
nowanej współpracy należy 

umożliwienie młodym lu-
dziom udziału w płatnych 
stażach celem nabycia przez 
nich niezbędnych kompe-
tencji oraz budowanie przy-
szłych kadr w obszarze ana-
lityki i inteligentnych metod 
przetwarzania danych. Takie 
działania pozwolą na wy-
korzystanie wiedzy eksper-
tów i specjalistów UKNF, 
a jednocześnie na zwiększe-
nie świadomości społecznej 
związanej z nowoczesnymi 
technologiami oraz trans-
formacją cyfrową.

and research projects, ex-
ploring the potential of their 
own teaching staff and the 
experts representing the co-
operating institutions.

One of the main goals of 
the planned cooperation is 
to create opportunities for 
young people to take part 
in paid internships in or-
der to acquire the necessary 

competencies; another ob-
jective is to educate fu-
ture human resources in the 
field of analytics and intelli-
gent data processing. These 
activities will make it pos-
sible to draw on the knowl-
edge of UKNF’s experts 
and specialists; they will al-
so raise social awareness of 
modern technologies and 
digital transformation.

1 Moment podpisania porozumienia / fot. 

UKNF / The moment of signing the agreement / 

photo UKNF

2 Podpisanie porozumienia w siedzibie KNF /

fot. UKNF / Signing the agreement in the UKNF 

Office / photo UKNF

3 Wymiana podpisanych dokumentów 

pomiędzy rektorami i przewodniczącym KNF /

fot. UKNF / Exchange of the signed documents 

between the rectors and the UKNF’s Chair of the 

Board / photo UKNF

4 Od lewej: prof. R. Koziołek, prof. J. Jastrzęb-

ski, prof. C. Olszak, prof. A. Mężyk / fot. UKNF / 

From left to right: prof. R. Koziołek, prof. J. Jas-

trzębski, prof. C. Olszak, prof. A. Mężyk / photo 

UKNF
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Rekrutacja do zlokalizowane-
go w Katowicach Europejskie-
go Centrum TMF Group rozpo-
częła się już w maju ubiegłego 
roku. Jak wcześniej planowa-
no, miało w nim docelowo pra-
cować co najmniej 300 specja-
listów, jednak plany te zostały 
ostatecznie zwiększone. Stu-
denci i absolwenci UE w Ka-
towicach wchodzą w skład 
międzynarodowych zespołów 
pracujących bezpośrednio 
z największymi firmami na 
świecie, które TMF Group 
wspiera w obszarze księgowo-
ści i podatków, zarządzania ka-
drami i płacami oraz sekreta-
riatu korporacyjnego.

„Zatrudniamy kilkudziesię-
ciu absolwentów katowickie-
go Uniwersytetu Ekonomiczne-
go. Od zawsze cenieni są przez 
polskich i zagranicznych me-
nedżerów za wiedzę, znajo-
mość języków i predyspozycje 
do pracy w środowisku mię-
dzynarodowym. Tworząc tak 

The recruitment to the TMF 
Group’s European Center, 
which is located in Katowice, 
began in May 2020. Original-
ly, the center was to employ 
at least 300 specialists, but 
the number of openings was 
increased. The students and 
graduates of UE Katowice be-
come members of internation-
al teams providing services to 
the world’s largest companies, 
which TMF Group supports in 
the areas of accounting and 
tax, HR and payroll, and corpo-
rate secretariat.

– “We employ several dozen 
graduates of the University of 
Economics in Katowice. They 
have always been appreciated 
by both Polish and internation-
al managers for their exper-
tise, command of foreign lan-
guages and ability to work in 
an international environment. 
The European Center is a stra-
tegic structure and during the 
process of its creation we re-
alized the cooperation with 
the young talent of this par-
ticular university is of vital im-
portance to us” – said Michał 

Marek Kiczka; źródło / source: TMF Group

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
i Europejskie Centrum TMF Group jesienią 
2020 roku rozpoczęły strategiczną współ-
pracę. Dzięki temu najzdolniejsi studenci 
i absolwenci uczelni zasilają szeregi firmy 
i pracują w międzynarodowych zespołach 
na rzecz największych firm z listy Fortune 
500. Współpraca globalnej firmy z Uni-
wersytetem Ekonomicznym w Katowicach 
to rezultat m.in. wyjątkowych wyników, 
jakie osiągają absolwenci uczelni w struk-
turach TMF Group.

In autumn 2020, the University of Eco-
nomics in Katowice and the TMF Group’s 
European Center entered into a strate-
gic partnership, which will enable the 
university’s most talented students and 
graduates to join the company and work 
as part of international teams for the 
biggest companies listed in Fortune 500. 
The cooperation between the global com-
pany and the University of Economics in 
Katowice follows on from, among others, 
our graduates’ outstanding performance 
in the TMF Group’s structures.

strategiczną strukturę jak Eu-
ropejskie Centrum firmy do-
szliśmy do wniosku, że mu-
simy położyć szczególny na-
cisk na współpracę z talentami 
związanymi właśnie z tą uczel-
nią” – mówił na początku roku 
Michał Kościanek, dyrektor 
Europejskiego Centrum TMF 
Group.

Dobrym przykładem jest karie-
ra Beaty Tomaszewskiej, ab-
solwentki Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Pracę 
w TMF Group na stanowisku 
młodszego specjalisty zaczę-
ła w grudniu 2000 roku. By-
ła jednym z czterech pierw-
szych pracowników TMF w Ka-
towicach. Pracowała w dziale 
kadr i płac oraz księgowości 
i podatków, którego potem zo-
stała dyrektorem. TMF Group 
oferuje bardzo duże możliwo-
ści rozwoju międzynarodo-
wego, co jest jej wyróżnikiem 
we wszystkich 80 krajach, 
w których obecna jest firma. 

Kościanek, the director of the 
TMF Groups’ European Center, 
at the beginning of the year.

The professional career of 
Beata Tomaszewska, who is 
a graduate of the Universi-
ty of Economics in Katowice, 
can serve as a very good ex-
ample. She joined TMF Group 
as a junior specialist in De-
cember 2000. She was one 
of TMF’s first four employ-
ees in Katowice. She worked 
in HR and Payroll, next in Ac-
counting and Tax, and end-
ed up heading the latter. TMF 
Group offers ample opportu-
nity for international develop-
ment, which is its distinguish-
ing feature in all 80 countries 
where the company operates. 
After more than two years 
spent in charge of the Ac-
counting and Tax department, 
Beata Tomaszewska decided 
to transfer to the internal fi-
nance department and pursue 
an international career in the 
company structures. Now, she 
works as a financial controller 
in the countries of Central and 
Eastern Europe and the Nordic 

Rozpoczęcie 
strategicznej 
współpracy 
z Europejskim 
Centrum TMF Group

The launch 
of strategic 
cooperation with 
the TMF Group’s 
European Center
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Beata Tomaszewska po po-
nad dwóch latach kierowania 
Działem Księgowości i podat-
ków postanowiła przenieść się 
do Działu Finansów Wewnętrz-
nych i rozwijać karierę między-
narodową w strukturach firmy. 
Obecnie zajmuje stanowisko 
kontrolera finansowego na ob-
szar krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz Krajów Nor-
dyckich. Wywiad z Beatą To-
maszewską można przeczytać 
na stronie 86.

„Cieszymy się, że nasi absol-
wenci spełniają najwyższe 
standardy w zakresie oczeki-
wań takich pracodawców jak 
TMF Group. Kładziemy szcze-
gólny nacisk na umiędzynaro-
dowienie i praktyczny wymiar 
kształcenia na każdym pozio-
mie studiów, także podyplo-
mowych, m.in. poprzez włą-
czanie do procesu nauczania 
wykładowców zagranicznych 
oraz praktyków i specjalistów 
z szeroko rozumianego środo-
wiska gospodarczego. Nie bez 
znaczenia są też kompeten-
cje językowe, które nasi stu-
denci zdobywają w czasie stu-
diów, zwłaszcza poprzez pro-
gramy prowadzone w języku 
angielskim, na przykład na kie-
runkach International Business 
lub Finance and Accounting 
for Business czy specjalności 
Quantitative Asset and Risk 
Management (ARIMA). To, jak 
widać, procentuje i znacznie 
ułatwia naszym absolwentom 
poruszanie się na międzynaro-
dowym konkurencyjnym rynku 
pracy” – mówi prof. Sławomir 
Smyczek, prorektor ds. eduka-
cji i współpracy międzynarodo-
wej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach.

Mimo że Europejskie Cen-
trum TMF Group ze względu 
na swój międzynarodowy cha-
rakter i zadania jest organiza-
cyjnie odrębne od polskiej filii 
firmy z biurami w Warszawie 
i Katowicach, to inwestycja 
w stolicy Górnego Śląska nie 
była przypadkowa. Poza tym, 
że Katowice posiadają dużą 
bazę świetnie przygotowanych 

region. An interview with Bea-
ta Tomaszewska can be found 
on page 86.

– “We are happy to know that 
our graduates meet the high-
est standards and expecta-
tions of employers like TMF 
Group. At each level, includ-
ing the post-graduate studies, 
the university places empha-
sis on internationalization and 
the practical dimension of ed-
ucation by e.g. engaging for-
eign lecturers as well as prac-
titioners and specialists repre-
senting various sectors of the 
business environment in the 
education of our students. For-
eign language competence, 
which our students develop 
during their studies, especially 
in the English-taught programs 
such as International Business, 
Finance and Accounting for 
Business or Quantitative Asset 
and Risk Management (ARI-
MA), is of great importance. 
This proves to pay dividends 
and facilitate our students’ 
ability to operate in a com-
petitive international labour 
market” – says prof. Sławom-
ir Smyczek, the vice-rector for 
education and international 
relations at the University of 
Economics in Katowice.

Due to its international nature 
and tasks, the TMF Group’s 
European Center is organi-
zationally separate from the 
company’s Polish branch, 
which has offices in Warsaw 
and Katowice, and yet the in-
vestment in the capital of Up-
per Silesia was not a random 
choice. According to the com-
pany management, Katowice 
not only offers a multitude of 
qualified applicants, but is al-
so well prepared to accommo-
date new investors and pro-
vide them with continuous 
support. The cooperation with 
the region’s leading higher ed-
ucation institution of econom-
ics is one of the examples.

– “It is of vital importance to 
us that companies which cre-
ate attractive and high-paying 

kandydatów, są też, jak twier-
dzą zarządzający firmą, do-
brze przygotowane do przyję-
cia i ciągłego wspierania no-
wych inwestorów. Współpraca 
z wiodącą uczelnią ekonomicz-
ną w regionie jest tego jednym 
z przykładów.

„Niezmiernie istotny jest dla 
nas fakt, iż firmy tworzące 
atrakcyjne, dobrze płatne miej-
sca pracy w Katowicach, na-
wiązują również bezpośrednią 
współpracę z lokalnymi uczel-
niami wyższymi, w tym przy-
padku z Uniwersytetem Eko-
nomicznym. Wysoko rozwinię-
ty stopień tej kooperacji jest 
zgodny z obserwowanymi glo-
balnymi trendami. Takie part-
nerstwo może przybrać różne 
formy i zawsze będzie nową 
szansą zarówno dla studentów 
czy absolwentów, jak i pra-
cowników naukowych na za-
poznanie się z międzynarodo-
wym środowiskiem bizneso-
wym. Nie mam wątpliwości, 
że współpraca pomiędzy TMF 
Group a Uniwersytetem Eko-
nomicznym będzie przebiegać 
sprawnie i przyniesie korzyści 
zarówno firmie, jak i uczelni” – 
mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic.

Pracownicy Europejskiego Cen-
trum TMF Group będą odpo-
wiedzialni bezpośrednio za do-
radztwo klientom firmy w ob-
szarach kadr i płac, podatków 
i księgowości oraz sekreta-
riatu korporacyjnego. Mowa 
o uznanych w skali globu mar-
kach. Z usług TMF Group ko-
rzysta ponad 60% firm z listy 
Fortune Global 500 i FTSE 100 
oraz blisko połowa z 300 naj-
większych na świecie firm pri-
vate equity. Pracownicy Cen-
trum będą pracowali dla klien-
tów z Anglii, Irlandii, Norwegii, 
Szwecji, Danii, Finlandii, Islan-
dii, Francji, Włoch, Belgii, Nie-
miec, Austrii, Szwajcarii, Ho-
landii, Luksemburga, a nawet 
tych mających swoje siedzi-
by na Wyspach Normandzkich 
(Guernsey i Jersey).

jobs in Katowice enter into di-
rect cooperation with the local 
tertiary education institutions, 
in this case – with the Uni-
versity of Economics. The ad-
vanced nature of this cooper-
ation reflects a broader trend 
that can be observed global-
ly. This kind of partnership can 
take various forms and it al-
ways offers a new opportunity 
for students and graduates as 
well as faculty members to fa-
miliarize themselves with the 
international business environ-
ment. There is no doubt in my 
mind that the cooperation be-
tween TMF Group and the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice will run smoothly and will 
be beneficial to both the com-
pany and the university” – 
says Marcin Krupa, the mayor 
of Katowice.

The employees of the TMF 
Group’s European Center will 
provide advisory services di-
rectly to the company’s clients 
in the areas of HR and Payroll, 
Taxes and Accounting as well 
as Corporate Secretariat. We 
are talking about globally rec-
ognized brands. More than 60 
percent of Fortune Global 500 
and FTSE 100 companies and 
nearly half of the world’s 300 
largest private equity compa-
nies use the services of TMF 
Group. The Center’s employ-
ees will work for clients from 
England, Ireland, Norway, Swe-
den, Denmark, Finland, Ice-
land, France, Italy, Belgium, 
Germany, Austria, Switzerland, 
the Netherlands, Luxembourg, 
and even those based in the 
Channel Islands (Guernsey and 
Jersey).
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Podpisanie porozumienia z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną

Katowicką Specjalną Stre-
fę Ekonomiczną utworzono 
w 1996 roku w celu wsparcia 
i przyspieszenia procesów re-
strukturyzacyjnych oraz stwo-
rzenia nowych miejsc pracy 
w regionie. Oprócz działalności 
statutowej świadczy również 
dodatkowe usługi wspierające 
podmioty działające w strefie 
oraz jej otoczeniu. KSSE 

obejmuje swym zasięgiem 
województwo śląskie oraz 
sześć powiatów wojewódz-
twa opolskiego. Obecnie dzia-
ła w niej ponad 390 przedsię-
biorstw, które łącznie zainwe-
stowały około 36 mld złotych 
i stworzyły 80 tys. miejsc 
pracy.

Porozumienie dotyczy obję-
cia patronatem kierunku Za-
rządzanie oraz współuczestnic-
twa w zapewnieniu wysokiej 
jakości kształcenia, ustala-
nia potrzeb programowych 
pojawiających się w związ-
ku ze zmianami w otoczeniu 
gospodarczym i ich dostoso-
wania do potrzeb rynku pra-
cy, współudziału w tworzeniu 
i opiniowaniu strategii rozwoju 

kierunków kształcenia w uczel-
ni, partnerstwa w zakresie re-
alizacji kierunków o profilu 
praktycznym.

Studenci będą zapraszani 
na spotkania z praktykami go-
spodarczymi. Ponadto będą 
uczestnikami programów sta-
żowych lub praktyk. Spółka za-
pewnia zaplecze logistyczne 
oraz lokalowe na odbywanie 
staży i praktyk zawodowych. 
Wykwalifikowana kadra pra-
cowników KSSE podejmie się 
również m.in. prowadzenia za-
jęć specjalistycznych dla stu-
dentów kierunku.

W uroczystym podpisaniu po-
rozumienia wzięli udział dr Ja-
nusz Michałek – prezes KSSE, 

Ewa Stachura-Pordzik – wice-
prezes KSSE oraz Joanna Ci-
sek-Dąbrowska. Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowi-
cach reprezentowali prorektor 
prof. Sławomir Smyczek oraz 
prodziekan i kurator kierun-
ku Zarządzanie prof. Izabela 
Sztangret.

W ramach współpracy w mi-
nionym semestrze studenci 
mieli okazję uczestniczyć w cy-
klu szkoleń pt. „Megatrendy 
w światowej gospodarce i za-
rządzaniu”. Cykl obejmował 
sześć wykładów online, połą-
czonych z dyskusją z praktyka-
mi, realizowanych przez plat-
formę ZOOM. Można o tym 
przeczytać na kolejnych stro-
nach „Forum”.

Agnieszka Jałowiczor 
źródło: Szkoła Studiów I i II stopnia

3 grudnia 2020 roku w siedzibie 
KSSE podpisane zostało porozu-
mienie pomiędzy Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach 
i Katowicką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną. Porozumienie dotyczy 
przede wszystkim objęcia patrona-
tem kierunku Zarządzanie, które 
pozwoli naszym studentom m.in. 
uczestniczyć w interesujących 
spotkaniach z praktykami oraz 
w programach staży i praktyk.
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Signing an agreement with the 
Katowice Special Economic Zone

The Katowice Special Econom-
ic Zone was established in 
1996 with the aim to support 
and accelerate the restructur-
ing processes as well as cre-
ate new jobs in the region. In 
addition to its statutory activ-
ities, the Katowice SEZ also 
provides other services to sup-
port entities operating in the 
zone and its surroundings. The 
Zone covers the area of the 

Silesian Province and 6 coun-
ties of the Opolskie Province. 
It is currently home to more 
than 390 enterprises which to-
gether have invested approxi-
mately 36 billion PLN and cre-
ated 80,000 jobs.

The agreement is concerned 
with the Katowice SEZ’s pa-
tronage of the Management 
degree course, the SEZ’s con-
tribution to assuring high qual-
ity of teaching, establishing 
program needs arising from 
changes taking place in the 
economic environment and ad-
justing the needs to the job 
market requirements, prepar-
ing and reviewing course de-
velopment strategies, and part-
nership in implementing prac-
tice-oriented degree courses.

Students will be invited to at-
tend meetings with business 
practitioners and participate in 
placement and internship pro-
grams. Companies, on the oth-
er hand, will make their prem-
ises and facilities available to 
students participating in the 
programs. Among other things, 
qualified staff members will 
also conduct specialized class-
es for Management students.

The agreement was official-
ly signed in the presence of 
dr Janusz Michałek, President 
of the Katowice SEZ, Ewa Sta-
chura-Pordzik, Vice-president 
of the Katowice SEZ, and Joan-
na Cisek-Dąbrowska. The Uni-
versity of Economics in Ka-
towice was represented by 
Vice-Rector prof. Sławomir 

Smyczek and prof. Izabela Sz-
tangret, Vice-Dean and coordi-
nator of the Management de-
gree course.

As part of the cooperation, in 
the past semester students 
had an opportunity to attend 
a series of training sessions ti-
tled “Megatrends in the world 
economy and management”. 
The series included 6 on-line 
lectures combined with discus-
sions with practitioners, held 
on the ZOOM platform. You 
can read more about the train-
ing sessions on the following 
pages.

Agnieszka Jałowiczor 
source: School of Undergraduate and Graduate Studies

On December 3, 2020, an agree-
ment was signed on the premises 
of the Katowice Special Economic 
Zone between the latter and the 
University of Economics in Katow-
ice. The agreement is primarily 
concerned with the Katowice SEZ’s 
patronage of the Management de-
gree course; among other things, it 
will enable our students to attend 
interesting meetings with busi-
ness practitioners and take part 
in placement and internship pro-
grams.
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Krajowy Plan Sprawiedli-
wej Transformacji
W czerwcu rektor wzięła udział 
w spotkaniu roboczym doty-
czącym trwających prac nad 
Krajowym Planem Sprawie-
dliwej Transformacji. Plan ten 
jest szansą na przyspieszenie 
zmian w miastach i regionach 
związanych z przemysłem gór-
niczym. Celem spotkania, któ-
re odbyło się w Urzędzie Mia-
sta Katowice, było omówie-
nie i wypracowanie zakresu 
kompleksowego projektu ak-
tywności metropolitalnej 
zlokalizowanego w strefie 
akademickiej.

Metropolitalna Rada 
Rozwoju
W związku z przyjęciem w li-
stopadzie 2020 roku no-
welizacji przepisów pra-
wa dotyczących planowania 
strategicznego Górnośląsko-
-Zagłębiowska Metropolia 
uruchomiła proces 
opracowania dokumentu pn. 
Strategia rozwoju Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii 

na lata 2022–2027 z perspek-
tywą do 2035 roku. Do udziału 
w pracach Metropolitalnej Ra-
dy Rozwoju, której powołanie 
planowane jest przez Zarząd 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii na III kwartał 2021 
roku, otrzymała zaproszenie 
również pani rektor. Radę two-
rzyć będzie zespół interdyscy-
plinarny reprezentujący władze 
rządowe i samorządowe, śro-
dowiska naukowe i biznesowe, 
a także instytucje i organizacje 
związane z problematyką miej-
ską i metropolitalną.

Rada programowa Eu-
ropejskiej Stolicy Nauki 
Katowice 2024
Prof. Celina M. Olszak otrzy-
mała zaproszenie do uczest-
nictwa w radzie programo-
wej Europejskiej Stolicy Na-
uki Katowice 2024. Tytuł ten 
przyznawany jest miastom 
szczególnie zaangażowanym 
w rozwój nauki. Ze względu 
na liczne inicjatywy mające 
na celu rozwój naukowy mia-
sta, a także z uwagi na markę 

Agnieszka Put

Z gabinetu 
rektora

Prof. Celina M. Olszak jako rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
uczestniczy w licznych spotkaniach doty-
czących m.in. rozwoju nauki, gospodarki 
oraz nowoczesnych technologii.

fot. / photo: R. K
aźm

ierczak
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Śląskiego Festiwalu Nauki, Ka-
towice mają szansę na powo-
dzenie w staraniach o uzyska-
nie tego tytułu. Zadania rady 
programowej zostały omówio-
ne podczas spotkania, które 
odbyło się 16 czerwca.

Szczyt Cyfrowy ONZ-IGF
W dniach 6–10 grudnia 2021 
roku Polska będzie gospoda-
rzem 16. Światowego Szczy-
tu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. 
Wydarzenie zostanie zorga-
nizowane w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym, 
w Katowicach. Za organiza-
cję Szczytu w Polsce instytu-
cjonalnie odpowiada Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów. 
Celem tegorocznego szczytu 
jest zwiększenie zaangażowa-
nia młodych osób oraz zainte-
resowanie polskiej i zagranicz-
nej młodzieży kwestiami zwią-
zanymi z przestrzenią cyfrową. 
9 czerwca pani rektor uczest-
niczyła w spotkaniu z pełno-
mocnikiem prezesa Rady Mini-
strów ds. europejskiej polityki 
cyfrowej w sprawie współpra-
cy i udziału w 16. edycji Szczy-
tu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. 
Tematem przewodnim spotka-
nia był Internet United, czy-
li wolny, niepodzielny, otwarty 
dla wszystkich użytkowników 
internet.

From 
the Rector’s Office

As the Rector of the University 
of Economics in Katowice, Prof. 

Celina M. Olszak regularly 
participates in meetings 

concerning science, economy and 
modern technologies.

National Just Transition 
Plan
In June, the rector attended 
a working meeting concern-
ing the ongoing development 
of the National Just Transition 
Plan. The National Just Tran-
sition Plan is an opportuni-
ty to facilitate change in coal 
cities and regions. The meet-
ing, held at the Katowice City 
Hall, focused on the discussion 
aiming to define the scope of 
a comprehensive metropolitan 
activity project based in the 
academic sphere.

Metropolitan Develop-
ment Council
Following the adoption of the 
amendments to the law on 

strategic planning in November 
2020, the Górnośląsko-Zagłębi-
owska Metropolia (GZM Me-
tropolis) launched the process 
of formulating the 2022–2027 
Development Strategy for the 
GZM Metropolis. The rector 
was invited to become a mem-
ber of the Metropolitan De-
velopment Council. The Coun-
cil will be established in the 3rd 
quarter of 2021, making up an 
interdisciplinary team repre-
senting state and local authori-
ties, scientific and business cir-
cles, as well as institutions and 
organisations involved with ur-
ban and metropolitan issues.

Program Council of the 
European Capital of Sci-
ence Katowice 2024
Prof. Celina M. Olszak has re-
ceived an invitation to partic-
ipate in the program council 
of the European Capital of Sci-
ence Katowice 2024. The title 
is awarded to cities committed 
to the development of science. 
A variety of initiatives aimed 
at the scientific development 
of the city and the prestige en-
joyed by the Silesian Science 
Festival make Katowice a like-
ly candidate for the title. The 
tasks of the program council 
were discussed at a meeting 
held on 16 June.

UN-IGF Digital Summit
On 6–10 December 2021, Po-
land will host the 16th UN In-
ternet Governance Forum. The 
event will be held at the Inter-
national Congress Center in 
Katowice. The Chancellery of 
the Prime Minister is institu-
tionally responsible for organ-
ising the summit in Poland. 
The aim of this year’s summit 
is to increase young people’s 
involvement and interest in is-
sues related to digital space. 
On 9 June, the rector partici-
pated in a meeting with the 
Plenipotentiary of the Prime 
Minister for European Digital 
Policy on cooperation and par-
ticipation in the 16th edition of 
the UN-IGF Digital Summit. The 
main theme of the meeting 
was the Internet United – the 
free, undivided Internet open 
to all users.
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Studenci mieli okazję wysłu-
chać inspirujących wystąpień 
oraz uczestniczyć w dysku-
sjach z zaproszonymi przez Ka-
towicką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną (KSSE) praktykami. 
Wykład inauguracyjny „Prze-
kształcenia strukturalne w go-
spodarce światowej wywoła-
ne pandemią COVID-19” wy-
głosił prof. Lucjan T. Orłowski 
– profesor ekonomii i finansów 
międzynarodowych, kierownik 

Rafał Rydzewski

Megatrendy w światowej 
gospodarce i zarządzaniu
20 maja zakończył się unikatowy cykl wykładów 
„Megatrendy w światowej gospodarce i zarządza-
niu” skierowany do studentów kierunku Zarządza-
nie. Był to efekt podpisanego 3 grudnia 2020 roku 
porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Katowicach a Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną, która objęła kierunek patronatem.

Materiał wideo będący podsumowa-
niem całego cyklu, a także zapis uro-
czystego otwarcia ostatniego wykładu 
można odnaleźć na stronie Facebooka 
kierunku Zarządzanie: www.facebook.
com/ZarzadzanieUEKatowice/.

Katedry Ekonomii i Finansów 
w Sacred Heart University, Fa-
irfield, Connecticut, USA, któ-
ry jest absolwentem naszego 
uniwersytetu. Pozostałe tema-
ty spotkań, jakie miały miej-
sce w ramach cyklu, to „Rewo-
lucja przemysłowa 4.0”, „Kon-
sultant i trener w organizacji”, 
„Praca zdalna w środowisku 
międzynarodowym”, „Sztucz-
na inteligencja w działaniach 
HR”, „Agile Leadership, czyli 

przywództwo zrównoważo-
ne”, „Megatrendy a rzeczywi-
stość, czyli jak to, co miało wy-
darzyć się za wiele lat, dzieje 
się teraz”.

Szczególnym wydarzeniem by-
ło uroczyste zakończenie cy-
klu, w którym wzięli udział 
prezes KSSE S.A. dr Janusz 

Michałek, wiceprezes KSSE S.A. 
Ewa Stachura-Pordzik, a także 
przedstawiciele władz uczelni 
i kierunku. Studenci uzyskali 
certyfikaty uczestnictwa. 
Padły również deklaracje 
dotyczące kolejnych wspólnych 
przedsięwzięć.
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Megatrends in the 
world economy 
and management
On 20 May 2021, a unique series of lectures entitled 
“Megatrends in the world economy and management”, 
which was aimed at the students of Management, came 
to an end. The lectures followed on from the agreement 
signed on 3 December 2020 by the University of Eco-
nomics in Katowice and Katowice Special Economic 
Zone, which took patronage over this study program.

A video summarizing the entire cycle 
and video coverage of the ceremony 
opening the last lecture can be found 
on the Facebook page of the Manage-
ment program: www.facebook.com/
ZarzadzanieUEKatowice/.

The students had an oppor-
tunity to listen to inspiring 
talks and take part in discus-
sions with the practitioners in-
vited by Katowice Special Eco-
nomic Zone. The inaugural 
lecture “Structural transfor-
mations in the world econo-
my triggered by the COVID-19 
pandemic” was delivered by 
prof. Lucjan T. Orłowski – pro-
fessor of economics and inter-
national finance, the chair of 
the Department of Economics 
and Finance at Sacred Heart 
University, Fairfield, Connect-
icut, USA, who is our univer-
sity’s alumnus. The other lec-
tures dealt with the following 
subjects: Industrial revolution 

4.0; A Consultant and a Train-
er in an organization; Remote 
work in an international envi-
ronment; Artificial Intelligence 
in HR activities; Agile Leader-
ship means Sustainable Lead-
ership; Megatrends and reali-
ty – how is it that what was to 
happen in a few years is hap-
pening now.

The ceremony closing the cycle 
of lectures was attended by 
the president of KSSE S.A., dr 
Janusz Michałek, the vice-pres-
ident of KSSE S.A., Ewa Sta-
chura-Pordzik as well as rep-
resentatives of the university 
and program authorities. The 
students obtained certificates 
of participation. There were al-
so declarations on further joint 
initiatives.
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Na jakość prowadzonych ba-
dań bez wątpienia wpły-
wa możliwość wymiany my-
śli naukowej na forum mię-
dzynarodowym. Dyskusje 
takie inspirują, owocują na-
wiązaniem współpracy, a tak-
że przyczyniają się do trans-
feru wiedzy o nowych kierun-
kach, trendach czy metodach 
badań prowadzonych w da-
nej dyscyplinie. Takie właśnie 
cele przyświecają idei spo-
tkań organizowanych cyklicz-
nie na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach 
w ramach Research Seminar 
Days. Exploring New Frontiers 
in Economics, Finance and 
Management.

w nauce, poszukiwanie syner-
gii wynikającej z różnorodno-
ści podejmowanych proble-
mów badawczych i wykorzy-
stywanych metod zarówno 
przez ekonomistki, jak i eko-
nomistów, a także umożliwie-
nie naukowcom (szczególnie 
kobietom ekonomistkom) za-
prezentowania wyników swo-
ich badań oraz merytorycznej 
dyskusji. Obrady otwierał wy-
kład prof. Daphne Raban z Uni-
wersytetu w Hajfie pt. „Beha-
vioral and data-driven study 
of the value of information”. 
W sesjach równoległych wzię-
ło udział 168 gości z kilkuna-
stu krajów, wygłoszono 45 re-
feratów. Konferencję zakoń-
czyła dyskusja panelowa pt. 
„Women about Economics – 
Economics about Women: In 
the shadow of the COVID-19 
crisis”, w której w roli pane-
listek uczestniczyły: prof. In-
grid Claes (Odisee Universi-
ty of Applied Sciences, Belgia), 
prof. Ana Fava (Uniwersytet 
Federalny ABC, Brazylia), dr Zo-
fia Łapniewska (Uniwersytet 
Jagielloński) oraz prof. Anna 

Julia Włodarczyk, Monika Wieczorek-Kosmala

Pierwszą edycję, zorganizo-
waną 9 marca ubiegłego ro-
ku, zainaugurował panel dys-
kusyjny zatytułowany „Women 
about Economics – Econom-
ics about Women”. Motyw 
przewodni dyskusji został ści-
śle powiązany z obchoda-
mi Dnia Kobiet, a panelistka-
mi były kobiety reprezentujące 
nauki ekonomiczne: prof. In-
grid Claes (Uniwersytet Odisee 
w Belgii), prof. Bożena Ryszaw-
ska (Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu), prof. Małgo-
rzata Dziembała (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach) 
oraz dr Ewa Zawojska (Uniwer-
sytet Warszawski). W ramach 
tej edycji wydarzenia uczel-
nia gościła również prof. Cri-
stinę Florio z Uniwersyte-
tu w Weronie oraz prof. Mar-
ka Matejuna z Uniwersytetu 
Łódzkiego. W kolejnych dwóch 
odsłonach Research Seminar 
Days w 2020 roku swoją wie-
dzą i doświadczeniami z pra-
cownikami i doktorantami na-
szej uczelni podzielili się kolejni 
goście – prof. Diogenis Babo-
ukardos z Uniwersytetu w Es-
sex oraz prof. Jonas Oliveira 
z ISCTE-IUL Business School 
w Lizbonie.

Aktywności w 2021 roku po-
nownie zainaugurowano wy-
darzeniem związanym z ob-
chodami Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. 8 marca odbyła 
się w formie zdalnej konferen-
cja pt. International Women’s 
Day Conference in Economics, 
Finance and Management. Jej 
celami były przede wszyst-
kim: promocja pluralizmu 

The quality of research un-
doubtedly benefits from the 
opportunity to exchange ide-
as on an international scientif-
ic forum. Such discussions in-
spire, lead to cooperation, and 
contribute to the transfer of 
knowledge on new directions, 
trends or methods in research 
conducted in a given disci-
pline. These are the objectives 
of periodic meetings entitled 

Research Seminar Days – Ex-
ploring New Frontiers in Eco-
nomics, Finance and Manage-
ment, held at the University of 
Economics in Katowice

The first edition, organized on 
9 March 2020, was inaugurat-
ed with a panel discussion en-
titled “Women about Econom-
ics – Economics about Wom-
en”. The leading theme of the 

Research Seminar DaysResearch Seminar Days
Exploring New Frontiers in Economics, 
Finance and Management

Odkrywanie nowych granic 
w ekonomii, finansach i zarządzaniu

Zachorowska-Mazurkiewicz 
(Uniwersytet Jagielloński). Dys-
kusję moderowała dr hab. Julia 
Włodarczyk.

Ta edycja Research Seminar 
Days przyniosła także spotka-
nia z prof. Tamerem Elshandi-
dy z Uniwersytetu w Adżma-
nie („How to publish in hi-
ghly ranked journals?”) oraz 
prof. Aleksandrą Fedajev 
z Uniwersytetu w Belgradzie 
(„Functionalities of PROME-
THEE in research”).

W ramach piątej edycji Rese-
arch Seminar Days Prof. Kata-
lin Vargáné Kiss z Széchenyi 
István University w Győr prze-
prowadziła w dniach 10–12 
maja 2021 roku cykl wykła-
dów i seminariów poświęco-
nych tworzeniu tekstów bizne-
sowych i naukowych w języku 
angielskim.

Relacje z wszystkich edycji 
znajdują się na stronie inter-
netowej uczelni. Na kolejnych 
stronach „Forum” szerzej oma-
wiamy tegoroczne spotkania.

freepik.com
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discussion was closely relat-
ed to the celebration of Wom-
en’s Day and the panellists 
were women researchers spe-
cializing in economic sciences: 
prof. Ingrid Claes (Odisee Uni-
versity, Belgium), prof. Bożena 
Ryszawska (Wrocław Universi-
ty of Economics and Business), 
prof. Małgorzata Dziembała 
(University of Economics in Ka-
towice), and dr Ewa Zawojs-
ka (University of Warsaw). This 
edition of Research Seminar 
Days also featured prof. Cris-
tina Florio from the Universi-
ty of Verona and prof. Marek 
Matejun from the University of 
Lodz. In the next two editions 
of Research Seminar Days in 
2020, more guests – prof. Dio-
genis Baboukardos from the 
University of Essex and prof. 
Jonas Oliveira from ISCTE-
IUL Business School in Lisbon 

– shared their knowledge and 
experiences with academics 
and doctoral students of our 
University.

In 2021, the initiative was in-
augurated again with an 
event celebrating Interna-
tional Women’s Day. On 8 
March, the International Wom-
en’s Day Conference in Eco-
nomics, Finance and Manage-
ment was held remotely. The 
main objectives of the con-
ference were to promote plu-
ralism in science, seek syner-
gies resulting from the diver-
sity of research problems and 
methods used by both wom-
en and men economists, and 
enable scientists (especially 
women economists) to pres-
ent their research results and 
engage in academic debates. 
The conference was opened 

with a lecture delivered by 
prof. Daphne Raban, Univer-
sity of Haifa, entitled “Behav-
ioural and data-driven study of 
the value of information”. The 
parallel sessions were attend-
ed by 168 guests from several 
countries and 45 papers were 
presented. The conference 
concluded with a panel dis-
cussion entitled Women about 
Economics – Economics about 
Women: In the shadow of the 
COVID-19 crisis, with the par-
ticipation of the following pan-
ellists: prof. Ingrid Claes, prof. 
Ana Fava (Federal Universi-
ty of ABC in Brazil), dr Zofia 
Łapniewska (Jagiellonian Uni-
versity), and prof. Anna Zach-
orowska-Mazurkiewicz (Jagiel-
lonian University). The discus-
sion was moderated by dr Julia 
Włodarczyk.

This edition of Research Sem-
inar Days also featured the 

meetings with prof. Tamer 
Elshandidy from Ajman Univer-
sity (How to publish in high-
ly ranked journals?) and prof. 
Aleksandra Fedajev from the 
University of Belgrade (Func-
tionalities of PROMETHEE in 
research).

On 10–12 May 2021, as part 
of the 5th edition of Research 
Seminar Days, prof. Katalin 
Vargáné Kiss from Széchenyi 
István University in Győr con-
ducted a series of lectures and 
seminars on writing business 
and scientific texts in English.

The accounts of all the edi-
tions are available on the uni-
versity website. Further in the 
“Forum” we discuss this year’s 
meetings in more detail.

1. edycja / 1st edition (9–11.03.2020)

Prof. Cristina Florio
Uniwersytet w Weronie
Warsztaty: „How to write a professional 
review response?”

Prof. Cristina Florio
University of Verona
Workshop: “How to write a professional 
review response?”

Prof. Marek Matejun
Uniwersytet Łódzki
Warsztaty: „Studium przypadku – istota i możliwości wykorzysta-
nia”, „Specyfika metodyczna badań ankietowych” oraz „Wyzwania 
doboru próby badawczej w naukach o zarządzaniu”

Prof. Marek Matejun
University of Lodz
Workshops: “Studium przypadku – istota i możliwości wykorzysta-
nia”, “Specyfika metodyczna badań ankietowych” and “Wyzwania 
doboru próby badawczej w naukach o zarządzaniu”
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2. edycja / 2nd edition (21.05.2020)

3. edycja / 3rd edition (21.10.2020)

Prof. Diogenis Baboukardos
Uniwersytet w Essex
„The valuation relevance of environmental performance revisited: 
The moderating role of environmental provisions”

Prof. Diogenis Baboukardos
University of Essex
“The valuation relevance of environmental performance revisited: 
The moderating role of environmental provisions”

Prof. Jonas Oliveira
ISCTE Business School, Lizbona
„International patterns and networks in collaborative research pub-
lished in top accounting journals”

Prof. Jonas Oliveira
ISCTE Business School, Lisbon
„International patterns and networks in collaborative research pub-
lished in top accounting journals”

Research Seminar Days
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5. edycja / 5th edition (10–12.05.2021)

Prof. Katalin Vargáné Kiss,
Uniwersytet im. Istvána Széchenyi w Győr
Seria warsztatów: „A Practical Guide to Business Writing 
for Students”, „A Practical Guide to Academic Writing 
for Non-Native Speakers of English”

Prof. Katalin Vargáné Kiss,
Széchenyi István University Győr
Series of workshops: “A Practical Guide to Business 
Writing for Students”, “A Practical Guide to Academic 
Writing for Non-Native Speakers of English”

4. edycja / 4th edition (8–11.03.2021)

Prof. Tamer Elshandidy
Uniwersytet w Adżmanie
„How to publish in highly ranked journals?”

Prof. Tamer Elshandidy
Ajman University
“How to publish in highly ranked journals?”

Prof. Aleksandra Fedajev
Uniwersytet w Belgradzie
„Functionalities of PROMETHEE in research”

Prof. Aleksandra Fedajev
University of Belgrade
“Functionalities of PROMETHEE in research”
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Wykład prof. D. Raban jest dostępny na uczelnianym 
kanale YouTube: / Prof. D. Raban’s lecture can be ac-
cessed on the university’s YouTube channel: 
https://www.youtube.com/watch? v=EKb5sp13ktA .

In the lecture, Prof. Raban dis-
cussed the characteristics of 
the information economy, in 
which goods and services are 
digital and often available for 
free, while the system of mar-
ket forces is significantly cen-
tralised. She outlined the oper-
ationalisation of her research: 
starting from behavioural eco-
nomics, through prospect the-
ory, the endowment effect 

(according to which we as-
sign more value to what we 
possess, including informa-
tion) to the study of willing-
ness to pay and willingness 
to accept payment. The pro-
fessor talked about the ex-
periments she had carried out 
online and pointed out the 
benefits of using big data in 
economic research. Large da-
ta sets scraped from the web 

Julia Włodarczyk

International 
Women’s Day 
Conference in 
Economics, Finance 
and Management

W uroczystym otwarciu konferencji udział 
wzięli m.in. rektor prof. Celina Olszak oraz prorek-
tor ds. edukacji i internacjonalizacji prof. Sławomir 
Smyczek. Następnie prof. Daphne Raban z Uniwer-
sytetu w Hajfie wygłosiła wykład pt. „Behavioral 
and data-driven study of the value of information”.

The formal opening ceremony was attended by prof. 
Celina Olszak, rector, and prof. Sławomir Smyczek, 
vice-rector for education and internationalisation. Prof. 
Daphne Raban, University of Haifa, delivered a lec-
ture entitled “Behavioural and data-driven study of the 
value of information”.

8 marca 2021

8 March 2021

łącznie z informacją), aż do 
badania gotowości do zapła-
ty i gotowości do zaakcepto-
wania płatności. Pani profesor 
opowiedziała o realizowanych 
w trakcie badań eksperymen-
tach online, a także wskaza-
ła na korzyści z wykorzystania 
big data w badaniach ekono-
micznych. Duże zbiory da-
nych zebrane z sieci pozwala-
ją bowiem na obserwację rze-
czywistych zachowań ludzi, 
a poza tym zwykle umożli-
wiają analizę całej populacji 

W swoim wykładzie prof. Ra-
ban omówiła najpierw specy-
fikę gospodarki informacyj-
nej, w której dobra i usługi 
mają postać cyfrową i są czę-
sto dostępne za darmo, na-
tomiast układ sił rynkowych 
jest znacząco scentralizowa-
ny. Następnie zarysowała kie-
runek operacjonalizacji swo-
ich badań: wyjście od ekono-
mii behawioralnej, przez teorię 
perspektywy, efekt posiada-
nia (zgodnie z którym wy-
żej cenimy to, co posiadamy, 
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albo przynajmniej dużej próby, 
co zwiększa trafność zewnętrz-
ną metod opartych na big da-
ta w stosunku do eksperymen-
tów. Z jej badań można wy-
wnioskować m.in., że ludzie 
chcą korzystać z informacji 
(także płatnej), ale niekoniecz-
nie posiadane informacje chcą 
sprzedać – na rynku jest nie-
proporcjonalnie więcej chęt-
nych do zakupu niż sprzedaży 
informacji, które mogą istotnie 
wpłynąć na podejmowane de-
cyzje. Ponadto w praktyce go-
spodarczej za mało oferuje się 
możliwości wnoszenia dobro-
wolnych opłat za korzystanie 
z informacji. Wreszcie część 
osób chętnie dzieli się infor-
macjami za darmo, natomiast 
pieniądz wywołuje efekt wy-
pierania, zmieniający motywa-
cje uczestników gry rynkowej.

Po przerwie obrady mia-
ły miejsce w sesjach rów-
noległych, którym przewod-
niczyły: prof. Joanna Błach, 
prof. Monika Wieczorek-Ko-
smala, prof. Monika Klimon-
towicz oraz prof. Dominika 
Bochańczyk-Kupka. Tematy-
ka poszczególnych bloków by-
ła zróżnicowana i dotyczy-
ła m.in. kobiet na rynku pracy, 
ekonomiki rodziny, edukacji, fi-
nansów, społecznej odpowie-
dzialności biznesu, zarządza-
nia, marketingu, migracji, in-
nowacji, a także pandemii 
COVID-19. W swoich wystąpie-
niach prelegenci często zwra-
cali uwagę na to, że nierówno-
ści dochodowe między kobie-
tami a mężczyznami na tych 
samych stanowiskach utrzy-
mują się w wielu krajach, ko-
biety w znacznie większym 
stopniu odczuły negatywne 
skutki kryzysu pandemicznego 
niż mężczyźni, a skala zagro-
żenia kobiet skutkami kryzysu 
jest ściśle związana ze struktu-
rą ich zatrudnienia.

Wątki te były również obec-
ne w dyskusji panelowej pt. 
„Women about Economics – 
Economics about Women: In 
the shadow of the COVID-19 
crisis” kończącej obrady. 

We wprowadzeniu do dysku-
sji moderatorka, dr hab. Julia 
Włodarczyk, nawiązała do ha-
sła przewodniego obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ko-
biet zaproponowanego przez 
ONZ na rok 2021: „Women in 
leadership: Achieving an equ-
al future in a COVID-19 world”. 
ONZ wyraźnie wskazuje na ro-
lę kobiet w walce z pandemią, 

to one – zarówno jako pracow-
nice ochrony zdrowia, sekto-
ra opieki czy decydentki naj-
wyższego szczebla – często 
znajdują się na linii frontu tej 
walki, chociaż w skali świata 
zarabiają o 11% mniej niż 
mężczyźni na tych samych sta-
nowiskach. Pandemia uwi-
doczniła nieproporcjonalny cię-
żar spoczywający na barkach 
kobiet – nieopłacanych obo-
wiązków opiekuńczych, bez-
robocia, biedy i przemocy do-
mowej. Kobiety pełnią funkcję 
głowy państwa w 22 krajach 
i stanowią niecałe 25% parla-
mentarzystów, a według sza-
cunków ONZ równość płci 
w tym obszarze zostanie osią-
gnięta za ok. 130 lat.

Następnie prof. Ingrid Cla-
es z Uniwersytetu Odisee 
w Belgii podzieliła się swo-
imi spostrzeżeniami na temat 

enable the observation of re-
al human behaviour and they 
usually allow for the analy-
sis of the entire population or 
at least a large sample, which 
increases the external validi-
ty of big data based methods 
as compared to experiments. 
Her research shows, for exam-
ple, that people want to use 
information (including paid in-

formation), but they do not 
necessarily want to sell their 
information – the market com-
prises disproportionately more 
buyers than sellers of informa-
tion that may significantly in-
fluence decision-making pro-
cesses. In addition, voluntary 
payment for information is not 
sufficiently available in busi-
ness practice. Finally, some 
people are willing to share in-
formation for free, while mon-
ey creates a crowding-out ef-
fect, changing the motivations 
of market players.

After the break, the conference 
continued in parallel sessions 
chaired by prof. Joanna Błach, 
prof. Monika Wieczorek-Ko-
smala, prof. Monika Klimon-
towicz and prof. Dominika Bo-
chańczyk-Kupka. The themes 
of particular sessions were 
diverse and concerned, for 

example, women in the labour 
market, family economics, ed-
ucation, finance, corporate so-
cial responsibility, manage-
ment, marketing, migration, 
innovation, as well as the COV-
ID-19 pandemic. In their talks, 
the speakers often pointed out 
that income inequalities be-
tween women and men in the 
same positions prevail in many 

1 Uczestniczki panelu dyskusyjnego „Wo-

men about Economics – Economics about 

Women”, 9.03.2020 (od lewej dr E. Zawojska, 

prof. M. Dziembała i prof. B. Ryszawska) / 

Participants in the panel discussion “Women 

about Economics – Economics about Women” 

9.03.2020 (from left to right dr E. Zawojska, 

prof. M. Dziembała and prof. B. Ryszawska)

2 Panelistki i organizatorki konferencji 2021 / 

Panellists and organizers of the 2021 conference

3 Wystąpienie gościa głównego – prof. Daphne 

Raban / The keynote speaker – prof. Daphne 

Raban
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COVID-19, obowiązków opie-
kuńczych i nierówności płci, 
odnosząc się zarówno do 
kobiet pracujących ogółem,jak 
i na uczelniach. Przytoczyła 
statystyki, zgodnie z którymi 
podczas lockdownu kobie-
ty poświęcały tygodniowo 
średnio rzecz biorąc 13 godzin 
więcej obowiązkom opiekuń-
czym, podczas gdy mężczyźni 
na ogół mieli więcej wolnego 
czasu. Negatywny wpływ obo-
wiązków opiekuńczych na czas 
poświęcony na badania na-
ukowe był znacznie większy 
w grupie kobiet, a w kwietniu 
2020 roku było istotnie mniej 
artykułów przesłanych do czo-
łowych czasopism naukowych 
przez kobiety.

Prof. Ana Fava (Uniwersytet 
Federalny ABC w Brazylii) na-
wiązała do swoich najnow-
szych badań zaprezentowa-
nych w artykule pt. „Women 
Heads of State and Covid-19 
Policy Responses” („Feminist 
Economics” 2021, współau-
torki: Ana Abras i Monica Yu-
kie Kuwahara), których wyni-
ki wskazują na to, że w kra-
jach, gdzie głową państwa jest 
kobieta, było istotnie mniej 
zgonów z powodu COVID-19, 
i kraje te cechowały się szer-
szym zakresem opieki zdro-
wotnej niż te, w których gło-
wą państwa jest mężczyzna, 
a więc były potencjalnie le-
piej przygotowane do wal-
ki z pandemią. Panelistka 

countries, women have been 
affected by the negative con-
sequences of the pandem-
ic crisis much more than men, 
and the scale of the threat to 
women suffering from the ef-
fects of the crisis is closely re-
lated to their employment 
structure.

The same themes emerged 
in the panel discussion enti-
tled Women about Economics 
– Economics about Women: In 
the shadow of the COVID-19 
crisis, which concluded the 
conference. In her introduction 
to the discussion, the modera-
tor, dr Julia Włodarczyk, quot-
ed the motto of 2021 Interna-
tional Women’s Day proposed 
by the UN: Women in leader-
ship: Achieving an equal fu-
ture in a COVID-19 world. The 
UN recognizes and acknowl-
edges the role of women in 
the fight against the pandem-
ic, who, whether as work-
ers in the health and care sec-
tors or as top decision-mak-
ers, are often on the front line, 
even though – in global terms 
– they earn 11% less than 
men in the same positions. 
The pandemic has revealed 
the disproportionate burden 

on women’s shoulders – un-
paid care responsibilities, un-
employment, poverty, and do-
mestic violence. Women serve 
as heads of state in 22 coun-
tries and account for less than 
25% of parliamentarians, and 
the UN estimates that gen-
der equality in this area will be 
achieved in about 130 years.

Prof. Ingrid Claes from Odisee 
University in Belgium shared 
her insights on COVID-19, care 
responsibilities and gender in-
equality, referring both to all 
working women and wom-
en working at universities. 
She quoted statistics showing 
that, during lockdown, wom-
en spent on average 13 hours 
more per week on care re-
sponsibilities, while men gen-
erally had more free time. The 
negative impact of care re-
sponsibilities on time spent 
on research was significantly 
greater in the group of wom-
en, while in April 2020 wom-
en submitted significantly few-
er articles to leading scientif-
ic journals.

Prof. Ana Fava (Federal Univer-
sity of ABC, Brazil) discussed 
her recent research presented 
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opowiedziała również o re-
aliach lockdownu w Brazylii.

Następnie prof. Anna Zacho-
rowska-Mazurkiewicz z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego na-
wiązała do historycznych 
źródeł Międzynarodowego 
Dnia Kobiet, wspominając 
m.in. strajki kobiet pracują-
cych, co traktowano jako sy-
nonim bycia zatrudnioną. Pod-
kreśliła, że obecnie zaczyna 
się zwracać uwagę na czas po-
święcany na pracę opiekuńczą. 
Na całym świecie mężczyźni 
spędzają więcej czasu niż ko-
biety na pracy płatnej, ale du-
żo mniej niż kobiety na nie-
odpłatnej pracy opiekuńczej, 
co daje większe łączne obcią-
żenie pracą (płatną i nieodpłat-
ną) kobiet. W realiach pande-
mii obciążenia te zmieniły się 
jeszcze bardziej na niekorzyść 
kobiet. Dr Zofia Łapniewska – 
również z UJ – dopowiedziała, 

in the article “Women Heads 
of State and Covid-19 Poli-
cy Responses” (Feminist Eco-
nomics, 2021, co-authored by 
Ana Abras and Monica Yuk-
ie Kuwahara), the results of 
which show that countries 
with a woman head of state 
had significantly fewer COV-
ID-19 related deaths and they 
had broader health care cover-
age than countries with a man 
head of state, so they were 
potentially better prepared to 
deal with the pandemic. The 
panellist also talked about the 
realities of lockdown in Brazil.

Next, prof. Anna Zachorows-
ka-Mazurkiewicz, Jagielloni-
an University, pointed to the 
historical origins of Interna-
tional Women’s Day, referring 
to strikes by working women, 
which were treated as synon-
ymous with being employed. 
She emphasized that now we 
are beginning to acknowledge 
the time spent on care work. 
Globally, men spend more time 
on paid work but much less 
time on unpaid care work than 
women, resulting in a high-
er combined (paid and unpaid) 
workload for women. In the 
reality of the pandemic, these 
burdens have changed even 

more to the disadvantage of 
women. Dr Zofia Łapniewska, 
Jagiellonian University, add-
ed that it is not only a ques-
tion of care work, but also of 
a greater emotional burden on 
women. She saw the pandem-
ic as an opportunity to reflect 
on what will happen next and 
what can be done to improve 
the living conditions of wom-
en around the world. The pan-
demic causes the possibility 
and teh necessity to be more 
radical. The panellist proposed 
a broad discussion on issues 
such as the radical reduction 
in working hours, the exten-
sion of parental leave for fa-
thers to three months, decom-
modification of relationships 
that do not need to be real-
ised through the market, dehi-
erarchization, the introduc-
tion of universal basic service 
packages.

The conference attracted 
168 attendees from sever-
al countries and featured 45 
presentations.

że to nie tylko kwestia pracy 
opiekuńczej, ale także więk-
szego obciążenia emocjonal-
nego kobiet i zajęła się kwe-
stią pandemii jako okazją 
do refleksji nad tym, co da-
lej, czyli co można zrobić, że-
by poprawić warunki życia ko-
biet na całym świecie. Pande-
mia sprawia, że można, albo 
i trzeba, być bardziej radykal-
nym. Panelistka zapropono-
wała szeroką dyskusję nad ta-
kimi kwestiami jak np.: rady-
kalne skrócenie czasu pracy, 
wydłużenie urlopu rodziciel-
skiego dla ojców do trzech 
miesięcy, dekomodyfikacja re-
lacji, które nie muszą być re-
alizowane poprzez rynek, de-
hierarchizacja, wprowadze-
nie pakietów powszechnych 
usług podstawowych.

W konferencji udział wzięło 
168 osób z kilkunastu krajów 
i wygłoszono 45 referatów.
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Konferencję poprowadzo-
ną w trybie online otwarła 
prof. Ewa Ziemba. Słowa po-
witalne wypowiedzieli również 
rektor prof. Celina Olszak oraz 
przewodniczący Kolegium Fi-
nansów prof. Andrzej Piosik.

Ponad 100 osób z Polski oraz 
gości z zagranicy uczestniczy-
ło w sesji plenarnej i ośmiu se-
sjach referatowych, podczas 
których zaprezentowano 43 
artykuły naukowe.

W sesji panelowej, poświęco-
nej badaniom w triadzie in-
formatyka–zarządzanie–eko-
nomia, nawiązano do teorii 

czarnego łabędzia i roli ICT 
w identyfikowaniu przy-
szłych zagrożeń. Przedstawio-
no skutki cyfrowej transforma-
cji w kontekście struktury sie-
ci społecznych w modelu pracy 
zdalnej i zgłębiono znaczenie 
metafory „podróż konsumen-
ta” w zrozumieniu doświad-
czenia odbiorcy bazującego 
na przekazie internetowym 
promującym poezję. Sesję pa-
nelową zamknięto omówie-
niem koncepcji obiektowego 
rachunku kosztów opartego 
na inteligentnych algorytmach.

Po sesji panelowej prof. Ewa 
Ziemba poprowadziła panel 

The conference was held on-
line. It was opened by prof. 
Ewa Ziemba, followed by wel-
come addresses delivered by 
prof. Celina Olszak, the rector, 
and prof. Andrzej Piosik, head 
of the College of Finance.

More than 100 delegates from 
Poland and abroad attended 
the plenary session and 8 par-
allel sessions comprising 43 
research paper presentations.

During the panel session, fo-
cused on research in the 

informatics-management-eco-
nomics triad, among the issues 
discussed were the black swan 
theory and the role ICT plays 
in identifying future risks. Ef-
fects of digital transformation 
were addressed in the context 
of social network structure in 
the remote work model; an-
other theme explored was the 
role of the “consumer journey” 
metaphor in understanding 
the experience of audiences 
relying on internet communi-
cations promoting poetry. The 
panel closed with a discussion 

Ewa Ziemba, Jolanta Wartini-Twardowska

V Konferencja 
Naukowa Informatyka 
w Zarządzaniu 
IwZ’2020

5th   Conference on 
Computer Science in 

Management IwZ’2020

W grudniu 2020 roku, podczas konferencji 
IwZ’2020 zorganizowanej przez Katedrę Informatyki 
i Rachunkowości Międzynarodowej (KIiRM), 
dyskutowano o systemach i technologiach 
informacyjnych (ICT) we wspomaganiu zarządzania 
organizacjami biznesowymi i publicznymi oraz 
w transformacji społeczeństwa. Celem konferencji była 
integracja społeczności akademickich zajmujących 
się informatyką ekonomiczną i jej synergią z innymi 
dyscyplinami nauki.

The 5th Conference on Computer Science in Management, 
organized by the Department of Business Informatics 

and International Accounting (KIiRM), was held 
in December 2020. It focused on the application of 

information systems and technologies (ICT) to support 
the management of business and public organizations as 
well as social transformation. The aim of the conference 

was to provide a forum for bringing together academic 
communities engaged in business informatics research 

and its synergy with other scientific disciplines.
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dyskusyjny na temat COVID-19. 
Podjęto próbę udzielenia od-
powiedzi na następujące pyta-
nia: Jak ICT radzą sobie z CO-
VID-19?; Czy COVID-19 stwarza 
nowe szanse, usługi, produk-
ty bądź rynki?; Jak COVID-19 
wpłynie na wykorzystanie ICT 
w zakresie zdobywania wie-
dzy, współpracy naukowej, wy-
miany myśli akademickiej i dy-
daktyki w szkołach wyższych 
oraz dokona w tych obszarach 
transformacji?

W dalszej części konferencji 
odbyły się równoległe sesje re-
feratowe skoncentrowane na: 
sztucznej inteligencji, techni-
kach neuronauki poznawczej, 
zrównoważonym wsparciu 
cloud computing, gamefika-
cji w zwiedzaniu muzeów, wy-
korzystaniu smartfonów i apli-
kacji mobilnych wśród studen-
tów polskich i tureckich oraz 
ryzyku cyfryzacji w zakupach 
online i ocenie krajowego sys-
temu oceny badawczy.

Pierwszy dzień konferencji 
uświetniło uroczyste wręczenie 
nagród w konkursie na najlep-
sze prace licencjackie, magi-
sterskie i doktorskie w dziedzi-
nie informatyki ekonomicznej 
organizowanym przez Nauko-
we Towarzystwo Informatyki 
Ekonomicznej (NTIE). Nagrody 
wręczała prezes NTIE prof. Do-
rota Jelonek.

W drugim dniu konfe-
rencji odbyło się sześć 

sesji referatowych, na których 
przedstawiono 29 artykułów. 
Pierwszy blok z trzema sesja-
mi objął systemy informatycz-
ne zarządzania, wspomaga-
nie szkoleń przez ICT oraz 
zarządzanie projektami infor-
matycznymi. W drugim blo-
ku dyskutowano o usługach 
informatycznych w organiza-
cjach biznesowych, publicz-
nych i społeczeństwie.

Ostatnim punktem programu 
konferencji było przyznanie na-
gród za najlepszy zaprezento-
wany artykuł. Nagrody główne 
ufundowane przez Zachodnio-
pomorski Oddział PTI otrzy-
mali: prof. Urszula Świerczyń-
ska-Kaczor za artykuł pt. „Zna-
czenie metafory ‘podróży 
konsumenta’ w zrozumieniu 
doświadczeń odbiorcy interne-
towego przekazu promujące-
go poezję” (w kategorii najlep-
szy artykuł naukowy); dr Łu-
kasz Wiechetek za artykuł pt. 
„Building interdisciplinary re-
search teams according to the 
requirements of national rese-
arch evaluation system” (w ka-
tegorii wyróżnienie za najlep-
szy artykuł naukowy), Dorota 
Walentek za artykuł pt. „Nowo-
czesne metody szkolenia tele-
pracowników” i Agnieszka Ku-
charska oraz opiekun naukowy 
prof. Katarzyna Rostek za ar-
tykuł pt. „Dojrzałość świadcze-
nia usług IT przez uczelnie pu-
bliczne w Polsce” (w katego-
rii najlepszy artykuł naukowy 
doktoranta).

on the concept of cost object 
accounting based on intelli-
gent algorithms.

After the panel session, prof. 
Ewa Ziemba chaired a discus-
sion panel on COVID-19. The 
participants sought to answer 
the following questions: How 
do ICTs manage with Cov-
id-19? Does Covid-19 create 
new opportunities, services, 
products or markets? How will 
Covid-19 impact the use of 
ICT in knowledge acquisition, 
scientific cooperation, ex-
change of academic ideas and 
teaching in higher education 
institutions? How will Cov-
id-19 transform these areas?

The parallel sessions held lat-
er during the conference fo-
cused on: artificial intelli-
gence, techniques of cogni-
tive neuroscience, support for 
cloud computing, gamifica-
tion in museums, the use of 
smartphones and mobile ap-
plications among Polish and 
Turkish students, digitization 
risks in online shopping, and 
evaluation of the national re-
search assessment system.

The highlight of the first 
day was the presentation of 
awards to the winners of the 
competition for the best bach-
elor’s, master’s and doctor-
al dissertations in the field of 
business informatics, organ-
ized by the Scientific Society 
of Business Informatics (NTIE). 

The awards were presented by 
prof. Dorota Jelonek, president 
of the NTIE.

On the second day of the con-
ference, 29 papers were pre-
sented in six parallel sessions. 
The first thematic block, in-
cluding three sessions, focused 
on management IT systems, 
ICT-supported training and IT 
project management. Issues 
discussed in the second block 
comprised IT services in busi-
ness and public organizations 
and in the society.

The final highlight of the con-
ference was the presentation 
of Best Paper Awards. The 
main awards, sponsored by 
the West Pomeranian Branch 
of the Polish Information Pro-
cessing Society (PIPS), went 
to: prof. Urszula Świerczyńs-
ka-Kaczor, for the paper titled 
Znaczenie metafory ‘podróży 
konsumenta’ w zrozumieniu 
doświadczeń odbiorcy inter-
netowego przekazu promujące-
go poezję [The role of the “con-
sumer journey” metaphor in 
understanding the experience 
of audiences relying on inter-
net communications promoting 
poetry] (in the best research 
paper category), dr Łukasz 
Wiechetek for the paper Build-
ing interdisciplinary research 
teams according to the require-
ments of national research 
evaluation system (special dis-
tinction for the best research 
paper), Dorota Walentek for 
the paper titled Nowocz-
esne metody szkolenia tele-
pracowników [Modern tele-
work training methods], and 
Agnieszka Kucharska togeth-
er with her research super-
visor prof. Katarzyna Rostek 
for the paper Dojrzałość świ-
adczenia usług IT przez uczel-
nie publiczne w Polsce [Matu-
rity of IT service provision by 
public higher education insti-
tutions in Poland] (in the cat-
egory: best doctoral student’s 
research paper).
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W skład zespołu wchodzą by-
li i obecni członkowie Koła Na-
ukowego Modelowania Finan-
sowego „QUANTUM” działają-
cego przy Katedrze Finansów 
Publicznych: Marcin Mrowiec, 
Damian Strzępa, Anna Świtalik 
i Aleksander Piecuch. Jesienią 
uczestnicy GMC zawalczą o ty-
tuł mistrzów świata w zarzą-
dzaniu biznesem.

Konkurs Global Management 
Challenge jest największą 
w Polsce i na świecie symula-
cją biznesową oraz rozbudo-
waną strategiczną grą na ba-
zie grywalizacji. Uczestnikami 

The team is made up of the 
former and current members 
of “QUANTUM” Research-In-
terest Group for Financial 
Modelling operating at the De-
partment of Public Finance: 
Marcin Mrowiec, Damian 
Strzępa, Anna Świtalik and Al-
eksander Piecuch. In autumn, 
the participants of the Global 
Management Challenge (GMC) 
are going to compete for the 
title of the World Champions 
in Business Management.

The Global Management Chal-
lenge competition is the larg-
est business simulation in 
both Poland and the world and 
a complex strategic simula-
tion program based on gami-
fication. GMC attracts manag-
ers, specialists, young talent 
and students of economics, 
who perform the role of a vir-
tual company’s board and 
whose task is to manage the 
company in a way that yields 
the best financial results in the 

symulacji GMC są menedżero-
wie, specjaliści, młode talen-
ty, również studenci kierunków 
o profilu ekonomicznym, któ-
rzy wcielają się w rolę zarzą-
du wirtualnej spółki, a ich za-
daniem jest zarządzanie firmą 
tak, aby osiągnęła najlepszy 
wynik finansowy na wirtual-
nym rynku. Zespoły firmowe 
i studenckie (3–5 osób) rywa-
lizują ze sobą jednocześnie. 
Drużyny podzielone są na gru-
py, w ramach których walczą 
o osiągnięcie jak najlepszego 
wyniku inwestycyjnego. Decy-
zje jednej drużyny mają wpływ 
na konkurentów z grupy, przez 

Marek Kiczka, Aleksander Piecuch

Reprezentacja 
uniwersytetu zwycięża 
w Global Management 
Challenge Poland 2021

University’s 
representatives win 
Global Management 
Challenge Poland 2021

Zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
pod nazwą Hostile Takeover 23 czerwca zwyciężył 
w krajowym etapie konkursu Global Management 
Challenge.

On Wednesday 23 June, the “Hostile Takeover” team 
representing the University of Economics in Katowice 
won the national stage of the Global Management Chal-
lenge competition.

Zwycięska reprezentacja UE w Katowicach w GMC Poland 2021 / fot. A. Piecuch / 

The GMC Poland 2021 winning team of UE Katowice / photo A. Piecuch
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co zachodzi pełna interakcja 
pomiędzy uczestnikami.

W finale GMC Poland 
2020/2021 znalazły się czte-
ry zespoły studenckie (w tym 
dwa z członkami społeczno-
ści Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach: Hostile 
Takeover – 1. miejsce i Grupa 
Produkcyjna – 3. miejsce) oraz 
dwa zespoły firmowe. By wy-
grać, zespół Hostile Takeover 
musiał podejmować bezbłęd-
ne decyzje do ostatnich chwil 
konkursu. Różnice między trze-
ma najlepszymi zespołami były 
minimalne.

Ostatecznie podium ukształto-
wało się następująco:

  1. miejsce – drużyna Hosti-
le Takeover: Marcin Mro-
wiec, Damian Strzępa, An-
na Świtalik i Aleksan-
der Piecuch (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowi-
cach, Finanse i rachunko-
wość – analityk finansowy, 
Informatyka),

  2. miejsce – drużyna OLX 
Eagles: Alicja Karalus, Ma-
teusz Bochat, Jan Kosma-
la, Marcin Przybylski (OLX 
Polska),

  3. miejsce – drużyna Gru-
pa Produkcyjna: Jakub No-
gas, Bartosz Piwko, Alek-
sander Pyta (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowi-
cach, Finanse i rachunko-
wość – analityk finansowy), 
Michał Tiuryn (Uniwersytet 
Gdański).

Projekt organizowany jest 
od 1980 roku w formie ogól-
nokrajowych konkursów online 
w blisko 40 krajach. Na całym 
świecie inicjatywa zgromadziła 
już ponad pół miliona uczest-
ników. W Polsce od 2000 ro-
ku w symulacji GMC uczest-
niczyło już ponad 27 tysię-
cy osób z firm oraz uczelni 
z całej Polski. Organizowane 
przez BIGRAM SA polskie edy-
cje konkursu są jednymi z naj-
większych na świecie.

virtual market. There is no dis-
tinction between corporate 
and student teams (all consist-
ing of 3 to 5 members) – they 
compete against one anoth-
er. The teams are divided into 
groups, where they compete 
for the highest investment 
performance. The decisions 
taken by a team affect their 
competitors in the group, 
which means full interaction 
between the participants.

In the final round of GMC Po-
land 2020/2021 there were 
four student teams (two of 
them included the members 
of the UE Katowice communi-
ty: “Hostile Takeover” – the 1st 
place and “Production Group” 
– the 3rd place) and two cor-
porate teams. In order to win, 
“Hostile Takeover” had to 
make accurate decisions until 
the very last moments of the 
competition. The differences 
between the top three teams 
were minimal.

The podium was taken by:

  1st place “Hostile Takeover” 
team: Marcin Mrowiec, Da-
mian Strzępa, Anna Świta-
lik and Aleksander Piecuch 
(University of Economics in 
Katowice, Finance and Ac-
counting – Financial Analy-
sis, Business Informatics)

  2nd place “OLX Eagles” 
team: Alicja Karalus, Ma-
teusz Bochat, Jan Kosma-
la, Marcin Przybylski (OLX 
Poland)

  3rd place “Production 
Group” team: Jakub Nogas, 
Bartosz Piwko, Aleksander 
Pyta (University of Econom-
ics in Katowice, Finance 
and Accounting, Financial 
Analysis), Michał Tiuryn 
(University of Gdańsk).

The project has been in place 
since 1980 in the form of na-
tional online competitions 
held in nearly 40 countries. All 
over the world, it has gathered 
more than half a million par-
ticipants. In Poland, since its 
inception in 2000, it has at-
tracted over 27 thousand par-
ticipants representing compa-
nies and higher education in-
stitutions from all over Poland. 
The Polish editions of the com-
petition, organized by BIGRAM 
S.A., are among the biggest in 
the world.

Więcej o GMC Poland można znaleźć 
na stronie: gmcpoland.pl oraz w mediach 
społecznościowych.

More information about GMC Poland can be 
found on gmcpoland.pl and in social media.

O międzynarodowym konkursie GMC moż-
na przeczytać również na: www.worldg-
mc.com.

You can read more about the international 
GMC competition on: www.worldgmc.com.

77



We wrześniu 2020 roku Forum 
Teleinformatyki po raz pierw-
szy – ze względu na pandemię 
koronawirusa – zostało zor-
ganizowane w formule online. 
Jak co roku zgromadziło licz-
ne grono naukowców i prakty-
ków. Wzięło w nim udział po-
nad 370 osób. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęli: 
Ministerstwo Cyfryzacji, Na-
rodowy Bank Polski, rektor 
Uniwersytetu Warszawskie-
go, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego i NASK 
Państwowego Instytutu Ba-
dawczego. Ideą Forum jest or-
ganizowanie, oprócz meryto-
rycznych wykładów, ogólno-
polskiego międzyuczelnianego 
konkursu o nazwie Forum Mło-
dych Mistrzów. Uczestnikami 

konkursu są młodzi naukowcy 
– studenci i doktoranci. Do fi-
nału konkursu podczas XXVI 
Forum Teleinformatyki zosta-
ło zakwalifikowanych 28 prac 
z 11 uczelni.

XXVI edycja konkursu Forum 
Młodych Mistrzów zakończy-
ła się sukcesem studentów na-
szej uczelni (zob. szczegóły 
w ramce). Uroczystość wręcze-
nia nagród odbyła się 31 maja 
2021 roku w formule zdalnej.

Edyta Abramek

Młodzi 
Mistrzowie 

wśród 
studentów 

Uniwersytetu 
Ekonomicznego 

w Katowicach

Young 
Champions 
among the 
students 
of the 
University 
of 
Economics 
in Katowice

XXVI Forum Teleinformatyki – System 
informacyjny państwa wobec globalnej 
transformacji cyfrowej – zakończyło się sukcesem 
dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Forum jest najstarszą i zarazem 
największą konferencją informatyczną w Polsce, 
która w 2019 roku obchodziła jubileusz 25-lecia.

The XXVI Teleinformatics Forum – State 
information systems in the face of global 
digital transformation – brought success to 
the students of the University of Economics 
in Katowice. Forum is both the oldest and 
the largest IT conference in Poland; in 2019 
it celebrated its 25th anniversary.

In September 2020, due to the 
COVID-19 pandemic, Telein-
formatics Forum was – for 
the first time – held online. As 
usual, it attracted a large num-
ber of scientists and practi-
tioners – there were about 370 
participants. It was organized 
under the honorary patronage 
of the Ministry of Digitization, 
the National Bank of Poland, 
the Rector of the University of 
Warsaw, the President of the 
Polish Information Processing 
Society and NASK National Re-
search Institute. Forum’s aims 
are twofold: to provide inform-
ative lectures and to organize 
a nationwide, inter-university 

competition called the Forum 
of Young Champions, whose 
participants are young scien-
tists – students and doctor-
al students. 28 works from 11 
higher education institutions 
qualified for the competition 
final during the XXVI Teleinfor-
matics Forum.

The 26th edition of the Forum 
of Young Champions competi-
tion ended with the success of 
our university’s students (de-
tails in the table). The awards 
ceremony took place online on 
31 May 2021.
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Wyróżnienie Rady Programowej Forum 
Teleinformatyki

Tytuł pracy: „Tworzenie koncepcji innowacyjnych rozwiązań 
informatycznych z wykorzystaniem design thinking”

Autor: Tomasz Kubik
Opiekun naukowy: dr Edyta Abramek

Special Award of the National 
Bank of Poland and Distinction 
awarded by the Program Council of 
Teleinformatics Forum

Category: “The best work on the economic 
aspects of informatization”

Title of work: “Labour market analysis 
in the context of new social media jobs”

Author: Katarzyna Zając
Scientific supervisor: dr Edyta Abramek

Distinction awarded by the Program Council of 
Teleinformatics Forum

Title of work: “Creating ideas for innovative IT solutions 
through the application of the design thinking methodology”

Author: Tomasz Kubik
Scientific supervisor: dr Edyta Abramek

Nagroda specjalna Narodowego Banku Polskiego 
oraz wyróżnienie Rady Programowej Forum 
Teleinformatyki

Kategoria: Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych 
informatyzacji

Tytuł pracy: „Analiza rynku pracy w kontekście nowych 
zawodów związanych z mediami społecznościowymi”

Autor: Katarzyna Zając
Opiekun naukowy: dr Edyta Abramek

Katarzyna Zając

Tomasz Kubik

Tegoroczne Forum Teleinformatyki było dla 
mnie bardzo cennym doświadczeniem. Poruszo-
no wiele ciekawych i istotnych problemów doty-
czących globalnej transformacji cyfrowej. Moja 
praca pt. „Analiza rynku pracy w kontekście no-
wych zawodów związanych z mediami społecz-
nościowymi” skupia się na aspektach ekonomicz-
nych informatyzacji. Przedstawia, w jaki spo-
sób firmy wykorzystują media społecznościowe, 
aby osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku 
i usprawnić wewnętrzne procesy.

This year’s Teleinformatics Forum was an invaluable ex-
perience to me. It dealt with a lot of interesting and vi-
tal problems related to the global digital transformation. 
My work entitled “Labour market analysis in the context 
of new social media jobs” focuses on the economic as-
pects of informatization. It shows how companies use so-
cial media to gain a competitive advantage in the mar-
ket and improve their internal processes.

W Forum uczestniczyłem po raz pierwszy – 
zarówno w charakterze uczestnika jednego 
z konkursów, jak i obserwatora. Wystąpie-
nia prelegentów były interesujące, doskona-
le wpasowały się w aktualne potrzeby ryn-
ku technologii informatycznych. Z pewnością 
będę śledził informacje na temat następnych 
edycji Forum!

It was the first time that I had participated in Forum 
– both as a contestant in one of the competitions and 
as an observer. The talks were interesting and per-
fectly fitted the current needs of the IT market. I’m 
sure I will follow the information about the next edi-
tions of Forum!
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Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

ACIIDS 2021 z udziałem 
przedstawicieli uczelni

ACIIDS 2021 with 
representatives of 
UE Katowice

W kwietniu br. odbyła się 13. między-
narodowa konferencja naukowa „Asian 
Conference on Intelligent Information and 
Database Systems 2021” (ACIIDS 2021). 
Konferencja została zorganizowana wspól-
nie przez Politechnikę Wrocławską oraz 
King Mongkut’s Institute of Technology 
w Ladkrabang w Tajlandii.

The 13th international conference 
titled “Asian Conference on Intelligent 
Information and Database Systems 
2021” (ACIIDS 2021) was held in April 
this year. It was organized jointly by 
the Wrocław University of Science and 
Technology and the King Mongkut’s 
Institute of Technology in Ladkrabang, 
Thailand.

Participants of the ACIIDS 2021 conference

source: ACIIDS 2021

Uczestnicy Konferencji ACIIDS 2021

źródło: ACIIDS 2021 
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Tematyka konferencji obejmo-
wała metody uczenia maszy-
nowego i data mining, prze-
twarzanie języka naturalnego, 
systemy sztucznej inteligencji, 
systemy wspomagania decyzji 
i cyberbezpieczeństwo.

Z powodu utrzymującej się 
pandemii SARS-CoV2 przyjęto 
formułę konferencji całkowicie 
zdalną z wykorzystaniem plat-
formy komunikacyjnej Zoom. 
Organizatorzy zapewnili wyso-
ki poziom merytoryczny i orga-
nizacyjny. Wydarzenie cieszy-
ło się sporym zainteresowa-
niem badaczy z całego świata. 
Spośród nadesłanych 291 re-
feratów z 40 krajów do dwóch 

publikacji przyjęto łącznie 104 
artykuły. Z ramienia Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach w konferencji udział 
wzięli: prof. Anna Sołtysik-Pio-
runkiewicz z Katedry Informa-
tyki oraz absolwent studiów 
II stopnia na kierunku Informa-
tyka Patryk Morawiec. Wygło-
sili oni referat pt. „Cloud Ba-
sed Business Process Modeling 
Environment – The Systematic 
Literature Review”, w którym 
opisali możliwości wykorzysta-
nia środowiska chmury obli-
czeniowej do zarządzania pro-
cesami biznesowymi na przy-
kładzie metodycznej analizy 
literatury.

The conference focused on the 
methods of machine learn-
ing and data mining, natu-
ral language processing, arti-
ficial intelligence systems, de-
cision support systems and 
cybersecurity.

Due to the continued SARS-
CoV2 pandemic, the confer-
ence was held entirely online 
through the ZOOM platform. 
It was a high quality event in 
terms of both content and or-
ganization. The conference at-
tracted a lot of interest from 
researchers from all over the 
world. From among 291 pa-
pers submitted by researchers 

from 40 countries, a total of 
104 papers were accepted for 
two publications. The Univer-
sity of Economics in Katow-
ice was represented by prof. 
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz 
from the Department of Infor-
matics, and Patryk Morawiec, 
graduate of the MA program 
in Informatics. They present-
ed a paper titled Cloud Based 
Business Process Modeling En-
vironment – The Systematic Lit-
erature Review, in which they 
discussed the possibilities of 
using the cloud computing en-
vironment in business process 
management, based on a sys-
tematic literature review.

Z artykułem można się zapoznać 
na stronie wydawnictwa Springer / 
The article is available on Springer Link:

https://link.springer.com/chapter 
/10.1007/978‒981‒16‒1685‒3_34.
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Organizowany w murach 
Uniwersytetu Ekono-

micznego w Katowicach tuto-
ring akademicki skierowany 
jest do studentów lubiących 
i przede wszystkim chcą-
cych poszerzać swoją wiedzę 
z określonego zakresu, który 

z powodu ograniczonych ram 
czasowych nie jest w pełni roz-
wijany podczas zajęć. Dodat-
kowo, co jest wartością do-
daną, daje on możliwość in-
nej współpracy – tutor dzięki 
indywidualnemu podejściu 
jest w stanie lepiej odpowie-
dzieć na oczekiwania uczestni-
ka oraz pomóc mu w rozwoju 
zainteresowań.

Academic tutoring pro-
vided at the Universi-

ty of Economics in Katowice 
is aimed at students who like 
and, more importantly, are ea-
ger to expand their knowledge 
of a particular area and thus 
supplement a regular course, 
whose content is limited due 
to time constraints. Its added 
value is the character of the 

relationship between a tutor 
and a tutee: tutoring enables 
a teacher to apply a more in-
dividualized approach and, as 
a result, to meet the program 
participants’ expectations bet-
ter and help them develop 
their specific interests.

One of the critical moments 
in the cooperation between 

Od kryminału 
do tutorialu

From a crime 
story to a tutorial
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Marzena Konopka
studentka kierunku Logistyka / a student of Logistics
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Jednym z ważniejszych mo-
mentów współpracy z tutorem 
jest pierwsze spotkanie, pod-
czas którego dochodzi do wza-
jemnego poznania oraz wy-
mienienia się swoimi oczeki-
waniami, celami, do których 
osiągnięcia dąży się na kolej-
nych spotkaniach.

Podczas mojego udziału w tu-
toringu miałam przyjemność 
współpracować z dr hab. Ali-
cją Winnicką-Wejs, która po-
mogła mi rozszerzyć wiedzę 
z zakresu nowoczesnych me-
tod doboru pracowników. Pod-
stawą naszych dyskusji by-
ły systematycznie przygoto-
wywane eseje, dzięki którym 
stopniowo zagłębiałam się 
w obraną tematykę. Ze wzglę-
du na obecny tok studiów spo-
tkania odbywały się zdalnie 
za pomocą platformy Google 
Meet, co uważam za bardzo 
wygodne.

Reasumując, udział w tu-
toringu akademickim po-
mógł mi w poszerzeniu wie-
dzy, umiejętności pisania prac 
o charakterze naukowym oraz 
w odkryciu na nowo swoich 
kompetencji miękkich. Szcze-
rzę mogę polecić udział w nim 
każdemu, kto jest zaintereso-
wany samorozwojem. Szcze-
gólnie godna polecenia jest 
dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, 
będąca ekspertem w swojej 
dziedzinie.

A skąd tytuł?
Podczas nauki w technikum logistycznym zostałam 
jedną z laureatek pszczyńskiego konkursu na opo-
wiadanie kryminalne. W ramach tutoringu akade-
mickiego uczestniczyłam w tutorialach, przygoto-
wywałam eseje i doskonaliłam warsztat pisarski. 
W przyszłości chcę napisać artykuł naukowy z zakre-
su logistyki.

And where does the title come from?
When I was a student at a logistics technical sec-
ondary school, I was a laureate of a crime short sto-
ry competition held in Pszczyna. The academic tu-
toring program involved participating in tutorials, 
writing essays and developing my writing skills. In 
the future, I would like to write a scientific article on 
the subject of logistics.

a tutor and a tutee is the first 
meeting, when they get to 
know each other, discuss their 
expectations and set goals 
to be pursued at the next 
meetings.

During my tutoring program, 
I had a pleasure to work with 
dr hab. Alicja Winnicka-We-
js, who assisted me in gain-
ing insight into modern meth-
ods of employee selection. Our 
discussions were based on 
the essays I wrote regularly, 
gradually getting acquainted 
with the subject matter. Due 
to the current situation and 

the resulting mode of study, 
the meetings were held on-
line on the Google Meet plat-
form, which I find extremely 
convenient.

To sum up, by participating 
in the academic tutoring pro-
gram I managed to broaden 
my knowledge, improve my 
scientific writing skills and re-
discover my soft skills. I can 
truly recommend the pro-
gram to anybody interested 
in self-development. And I do 
commend dr hab. Alicja Winn-
icka-Wejs, who is a real expert 
in her field, as a tutor.

vectorjuice – w
w

w
.freepik.com
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Centrum Karier i Współpracy 
z Absolwentami jest jednost-
ką organizacyjną uczelni dzia-
łającą na rzecz aktywizacji za-
wodowej jej studentów i ab-
solwentów oraz tworzenia 
trwałych form współpracy uni-
wersytetu z absolwentami i in-
stytucjami rynku pracy.

We współpracy z firmami i in-
nymi podmiotami otoczenia 
społeczno-gospodarczego po-
dejmuje działania takie jak:

  pozyskiwanie i upowszech-
nianie ofert rekrutacyjnych 
(praktyki, praca itp.),

  organizowanie i współ-
organizowanie inicjatyw 
mających na celu rozwój 

In cooperation with business-
es and other actors of the so-
cio-economic environment, it 
undertakes initiatives such as:

  obtaining and disseminat-
ing recruitment offers (in-
ternships, jobs, etc.); 

  organizing and co-organ-
izing events aimed at pro-
fessional development and 
employment activation of 
the University’s students 
and graduates (e.g. projects 

Let’s visit the Careers 
Service and Alumni 
Relations
The Careers Service and Alumni Relations is an organi-
sational unit of the University working towards profes-
sional activation of students and graduates and build-
ing permanent bonds of cooperation between the Uni-
versity, graduates and labour market institutions. 

zawodowy i aktywizację za-
wodową studentów i ab-
solwentów uniwersyte-
tu (w tym m.in.: projekty 
„Akademia Kariery” i „Aka-
demia Biznesu”),

  udostępnianie informacji 
o rynku pracy i możliwo-
ściach podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych stu-
dentom i absolwentom 
uniwersytetu,

  koordynacja i obsługa pro-
gramu lojalnościowego Sys-
tem Przywilejów Absolwen-
ta (SPA).

run as part of the “Career 
Academy” and the “Busi-
ness Academy”); 

  providing information on 
the labour market and pro-
fessional qualification de-
velopment opportunities to 
the University’s students 
and graduates; 

  coordinating and managing 
the loyalty Graduate Dis-
count Scheme (SPA).

Zajrzyjmy do Centrum 
Karier i Współpracy 
z Absolwentami

Monika Kućmierczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Europejskie 
Centrum TMF Group jesienią 2020 roku rozpoczęły 
strategiczną współpracę. Dzięki temu najzdolniejsi stu-
denci i absolwenci uczelni zasilają szeregi firmy i pra-
cują w międzynarodowych zespołach na rzecz najwięk-
szych firm z listy Fortune 500. Współpraca globalnej 
firmy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 
to rezultat m.in. wyjątkowych wyników, jakie osiągają 
absolwenci uczelni w strukturach TMF Group.

84 FORUM_nr 52 / 2021



Twoja Kariera – dostęp do informacji 
z zakresu rozwoju zawodowego i rynku 
pracy

Informacje o bezpłatnych szkoleniach i warszta-
tach z zakresu rozwoju zawodowego oraz wiadomo-
ści z rynku pracy pozyskujemy i udostępniamy na na-
szym FanPage’u Twoja Kariera – UE w Katowicach 
(@TwojaKarieraUE):  
https://www.facebook.com/TwojaKarieraUE.

Zachęcamy do polubienia i obserwowania nas 
na Facebooku.

Szczegóły:  
https://www.ue.katowice.pl/absolwenci/twoja-karie-
ra-rozwoj-zawodowy-i-rynek-pracy.html.

Your Career – access to information on 
professional development and labour 
market opportunities

Information on free training and workshops in the 
field of professional development as well as news 
from the labour market are available and shared 
on our FanPage “Your Career – UE Katowice” 
(@TwoJaKarieraUE):  
https://www.facebook.com/TwojaKarieraUE. 

Join us on our Facebook profile. 

More: 

https://www.ue.katowice.pl/absolwenci/twoja-kari-
era-rozwoj-zawodowy-i-rynek-pracy.html.

Baza ofert rekrutacyjnych

Odwiedź:

https://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/
oferty-rekrutacyjne.html.

Szczegóły dotyczące bezpłatnej publikacji ofert 
rekrutacyjnych:

https://www.ue.katowice.pl/biznes/publikacja-ofert-
-rekrutacyjnych.html.

Job offer database

Visit: 

https://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/
oferty-rekrutacyjne.html. 

More on free job advertising for employers:

https://www.ue.katowice.pl/biznes/publikac-
ja-ofert-rekrutacyjnych.html.

Problemy biznesowe firm i instytucji 
przedmiotem badań w pracach dyplomo-
wych studentów

Celem projektu realizowanego przez studenta jest 
przygotowanie pracy dyplomowej zawierającej roz-
wiązanie konkretnego problemu w organizacji 
(np. opracowanie planu marketingowego, strategii 
rozwoju itd.). Jeśli w firmie lub instytucji macie Pań-
stwo tematy badawcze, które chcielibyście powie-
rzyć studentom naszej uczelni, zapraszamy do stałej 
współpracy w tym zakresie na podstawie stosownej 
umowy. Gwarantujemy profesjonalną opiekę promo-
torów nad powierzonymi projektami.

Szczegóły:  
https://www.ue.katowice.pl/biznes/problemy-bizne-
sowe-przedmiotem-badan-w-pracach-dyplomowych-
-studentow.html.

Business problems of firms and institu-
tions as the subject of research in diplo-
ma theses

A project that a student undertakes to conduct in-
volves writing a diploma thesis presenting a solution 
to a specific problem in an organisation (e.g. a mar-
keting plan, a development strategy, etc.). If you – 
as a firm or an institution – would like to offer a re-
search task to the University’s students, you can take 
advantage of the opportunity to start permanent co-
operation with us under an adequate agreement. We 
guarantee professional assistance provided by super-
visors to commissioned projects.: 

More:  
https://www.ue.katowice.pl/biznes/problemy-bizne-
sowe-przedmiotem-badan-w-pracach-dyplo-
mowych-studentow.html.

KONTAKT:

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

tel. 32 257 73 54, 32 257 70 74

e-mail: ckwa@ue.katowice.pl

CONTACT:

The Careers Service and Alumni Relations

Phone: +48 32 257 73 54, +48 32 257 70 74

e-mail: ckwa@ue.katowice.pl
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Na czym polega Pani praca 
i z jakimi wyzwaniami styka 
się Pani podczas jej wykony-
wania? Jak wygląda Pani typo-
wy i nietypowy dzień pracy?

W moim przypadku nie istnieje 
coś takiego jak typowy dzień 
pracy. Obowiązki, które wyko-
nuję, są różnorodne i każdego 
dnia uczę się nowych rzeczy. 
Oczywiście są również pew-
ne powtarzalne procesy zwią-
zane z zamknięciem miesią-
ca, np. weryfikacja, czy wszyst-
kie księgowania są kompletne 
i poprawne, czy dane wyka-
zane w raportach mają sens 
i jak się prezentują w porów-
naniu do budżetu. Jest też wie-
le nowych tematów związa-
nych z potrzebami raportowy-
mi oraz obowiązki dotyczące 
zarządzania zespołem, koordy-
nowania projektów, wprowa-
dzania nowych narzędzi.

What does your job involve 
and what challenges do you 
encounter at work? What are 
your typical and not so typical 
working days like?

In my case, there is no such 
thing as a typical working day. 
My responsibilities are diverse 
and I learn new things every 
day. Of course, my work al-
so involves repetitive process-
es associated with month-
end closing – such as verifying 
that all accounting is complete 
and correct, that the data pre-
sented in reports make sense 
and how they compare to the 
budget. I also have to deal 
with many new issues related 
to reporting needs and respon-
sibilities involved with man-
aging the team, coordinating 

Studia dały 
mi gruntowną 
wiedzę

I acquired expertise 
and knowledge at 
university

Z Beatą Tomaszewską, kontrolerem finansowym 
na obszar krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz 
Krajów Nordyckich w TMF Group, absolwentką Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku 
Rachunkowość (rok ukończenia studiów 2001), rozma-
wia Monika Kućmierczyk.

Monika Kućmierczyk is talking to Beata 
Tomaszewska, Financial Controller for 
Central and Eastern Europe and Nordic 
Countries in TMF Group, who graduated in 
accounting from the University of Econom-
ics in Katowice (2001).

Jakie cechy i umiejętności 
są szczególnie ważne na Pani 
obecnym stanowisku pracy?

Myślę, że najistotniejsza jest 
zdolność rozwiązywania kilku 
problemów jednocześnie, czyli 
multitasking, oraz umiejętność 
pracy w sytuacjach stresują-
cych, związanych np. z nieprze-
kraczalnym terminem wyko-
nania zadania. Na moim obec-
nym stanowisku ważne jest 
również doświadczenie w ra-
portowaniu finansowym i za-
rządzaniu zespołem.

Czy to jest Pani pierwsza 
praca?

Tak, jest to moja pierwsza pra-
ca. Przygodę z TMF zaczęłam 
na piątym roku studiów.

projects, and implementing 
new tools.

What qualities and skills are 
particularly important in your 
current position? 

I think the most important skill 
is the ability to solve a number 
of problems simultaneously, 
in other words “multitasking”, 
and the ability to work un-
der stress related to, for exam-
ple, a deadline for completing 
a particular task. In my current 
position, experience in finan-
cial reporting and team man-
agement are also important.

Is this your first job?

Yes, it is. I joined TMF in my 
fifth year at university.

86 FORUM_nr 52 / 2021



Czy pięć lat temu przewidywa-
ła Pani, że tak potoczą się Pani 
losy zawodowe?

Pięć lat temu pracowałam 
w Dziale Księgowości odpo-
wiedzialnym za obsługę klien-
tów i absolutnie nie plano-
wałam przejścia do Działu Fi-
nansów Wewnętrznych. Nie 
spodziewałam się również, iż 
moja rola zmieni się z lokalnej 
na tzw. marketową, czyli obej-
mującą wiele krajów.

Czy w Pani przypadku można 
powiedzieć, że udało się połą-
czyć pracę zawodową z pasją?

Zdecydowanie tak. Praca spra-
wiała i nadal sprawia mi przy-
jemność i daje satysfakcję. 
Przez 20 lat pracy w TMF mia-
łam okazję poznać wszelkie 
aspekty obsługi klienta, po-
głębić i wykorzystać w prak-
tyce wiedzę związaną z nali-
czaniem płac, prowadzeniem 
pełnej księgowości klientów, 
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Five years ago, did you expect 
that your career would devel-
op like that?

5 years ago I was working in 
the Accounts Department re-
sponsible for customer service 
and I had absolutely no inten-
tion of moving to Internal Fi-
nance. Nor did I expect that 
my role would change from 
a local one to a so-called mar-
ket one, i.e. covering many 
countries.

Do you feel that you success-
fully combine professional 
work and passion?

Definitely yes. My work has 
given me pleasure and satis-
faction. During my 20 years 
with TMF, I have had the op-
portunity to learn all aspects 
of customer service, devel-
op and use the knowledge re-
lated to payroll, full account-
ing, tax returns and other stat-
utory reports. I learned the 

87



sporządzaniem deklaracji po-
datkowych i innych statu-
towych raportów. Poznałam 
proces przygotowania spra-
wozdania finansowego i ra-
portowania grupowego. Mia-
łam możliwość uczestniczenia 
w spotkaniach z członkami za-
rządu klientów i dyrektorami 
finansowymi. Praca w między-
narodowym środowisku po-
zwala mi pogłębiać znajomość 
języka angielskiego oraz po-
znać wielu interesujących lu-
dzi. Każdy dzień jest ciekawy 
i pełen wyzwań.

Dlaczego wybrała Pani Uni-
wersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach? Czy wybór okazał się 
słuszny?

To był wybór prosty i oczywi-
sty. Od zawsze interesowały 
mnie przedmioty ścisłe, szcze-
gólnie matematyka. Uniwer-
sytet Ekonomiczny oferował 
szereg możliwości, jeśli cho-
dzi o potencjalne miejsca pra-
cy i rozwój kariery. Po pierw-
szym semestrze rachunkowo-
ści wiedziałam, że to właśnie 
z nią związana będzie mo-
ja ścieżka zawodowa. Była dla 
mnie prosta i logiczna, pozwa-
lała na pracę z liczbami. Stu-
dia na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach [wtedy 
jeszcze na Akademii Ekono-
micznej im. Karola Adamiec-
kiego w Katowicach – przyp. 
red.] dały mi bardzo dobre 
przygotowanie teoretyczne 
do zawodu i gruntowną wie-
dzę. To był słuszny wybór.

Czy podczas pracy wykorzystu-
je Pani wiedzę i umiejętności 
zdobyte podczas studiów?

Od pierwszego dnia pracy aż 
do dnia dzisiejszego wykorzy-
stuję wiedzę zdobytą podczas 
studiów, szczególnie z zakre-
su rachunkowości i sprawoz-
dawczości, ale także statysty-
ki i podatków oraz ogólną wie-
dzę ekonomiczną.

Czy obecnie śledzi Pani infor-
macje o uczelni i ofercie skiero-
wanej do absolwentów?

Śledzę, ponieważ prowadzę re-
krutację do swojego zespołu.

Jak szybko znalazła Pani pra-
cę, która spełniła Pani ambicje 
zawodowe? Co najbardziej po-
mogło w zdobyciu tej pracy?

CV wysłane do TMF było 
pierwszym, jakie napisałam. 
Kierunkowe doświadczenie 
oraz bardzo dobra znajomość 
angielskiego zdecydowanie 
pomogły.

Czy uzupełniała Pani swoje 
wykształcenie po ukończeniu 
studiów na UE w Katowicach?

Swoje wykształcenie uzupeł-
niałam głównie szkoleniami, 
w miarę potrzeb, na zajmowa-
nych stanowiskach (szkolenia 
z zarządzania zespołem, zmia-
ny podatkowe, IFRS, kurs bie-
głego rewidenta).

Co Pani zadaniem jest ważne 
podczas wyznaczania i realiza-
cji celów zawodowych, bizne-
sowych itp.?

Najważniejsze jest znalezienie 
pracy, która sprawia nam przy-
jemność i daje satysfakcję oraz 
takiej, gdzie pogłębianie wie-
dzy będzie nam przychodziło 
z łatwością.

Jakie rady dałaby Pani stu-
dentom i absolwentom, któ-
rzy dopiero wkraczają na ry-
nek pracy?

Myślę, że zdobywanie do-
świadczenia zawodowego war-
to rozpocząć jeszcze w czasie 
studiów, aby dać sobie możli-
wość poznania różnych rodza-
jów pracy, co umożliwi wybra-
nie tej, która będzie nam spra-
wiała przyjemność. Warto też 
korzystać z każdej okazji, która 
pozwoli rozszerzyć wiedzę teo-
retyczną o praktykę.

process of preparing financial 
statements and group report-
ing. I had the chance to par-
ticipate in meetings with the 
board members and financial 
directors of our corporate cus-
tomers. Working in an interna-
tional environment helps me 
constantly improve my English 
and meet many interesting 
people. Every day is interesting 
and full of challenges. 

Why did you choose the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice? Was it the right choice?

It was a simple and obvious 
choice. I have always been in-
terested in science subjects, 
especially mathematics. The 
University of Economics of-
fered a number of opportuni-
ties in terms of potential jobs 
and career development. Af-
ter my first semester in the ac-
counting program, I knew this 
was the career I would pursue. 
The path was simple and log-
ical for me and it allowed me 
to work with figures. My stud-
ies at the University of Eco-
nomics in Katowice [then still 
the Karol Adamiecki Academy 
of Economics in Katowice; ed-
itor’s note] equipped me with 
a very good theoretical back-
ground and expertise. It was 
the right choice.

Do you apply the knowledge 
and skills you acquired during 
your studies in your work?

Since the very first day at 
work, I have used the knowl-
edge I acquired during my 
studies, especially in account-
ing and reporting, but also sta-
tistics and taxes as well as 
general economic knowledge.

Do you follow information 
about the University and the 
offer addressed to graduates?

I do, because I am responsi-
ble for the recruitment to my 
team.

How quickly did you find 
a job that fulfilled your career 

ambitions? What helped you 
the most in getting the job? 

The CV I sent to TMF was the 
first CV I had written. Profes-
sion-related experience and 
very good English skills defi-
nitely helped.

Did you pursue further educa-
tion after graduating from the 
UE Katowice? 

I mainly completed training 
as required for the positions 
I held (team management, 
changes in taxation, IFRS, cer-
tified auditor training). 

What do you think is impor-
tant when setting and achiev-
ing your professional and busi-
ness goals?

The most important thing is to 
find a job that gives you pleas-
ure and satisfaction, but also 
lets you enjoy further learning 
and development.

What advice would you give 
to students and graduates 
who are entering the job mar-
ket now?

I think it’s a good idea to start 
gaining work experience while 
you’re still a student, so that 
you can discover what dif-
ferent types of jobs involve 
and choose the one you en-
joy most. You should also take 
every opportunity to enrich 
your theoretical knowledge 
with practice.
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Myśleć o pracy 
w kategoriach 
sensu!

Thinking about 
work in terms of 
meaning!

Wywiad Moniki Kućmierczyk z Jakubem 
Knauerem, pracownikiem Jeronimo Mar-
tins Polska, absolwentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach na kierunku 
Logistyka inżynierska (rok ukończenia 
studiów 2014).

Monika Kućmierczyk in conversation with 
Jakub Knauer, Jeronimo Martins Polska, 
a graduate of the University of Economics 
in Katowice in logistics engineering (gradu-
ation year 2014).

Na czym polega Pana pra-
ca i z jakimi wyzwania-
mi styka się Pan podczas jej 
wykonywania?

Obecnie w zakresie moich 
obowiązków są projekty i za-
dania, których celem jest opty-
malizacja w różnych obszarach 
logistyki. Przykładowo to wie-
le zmian w systemach IT, któ-
re wpływają na codzienną pra-
cę koleżanek i kolegów w ca-
łej Polsce.

Jakie cechy i umiejętności 
są szczególnie ważne na Pana 
obecnym stanowisku pracy?

Z jednej strony w tym kon-
tekście zawodowym istot-
ne są umiejętności analitycz-
ne oraz interpretacja i wizu-
alizacja danych i informacji 
– po prostu trzeba się sku-
pić, „napocić” przy Exce-
lu, a także popracować kon-
cepcyjnie. Z drugiej strony 
to praca z ludźmi – podczas 
codziennych rozmów telefo-
nicznych, spotkań i wideokon-
ferencji w ramach pionu lo-
gistyki, a także z przedstawi-
cielami wielu innych działów. 
Wreszcie – gdy celów, mniej-
szych i większych, jest kilka-
dziesiąt, a w ramach każdego 
z nich jest szereg zadań, wy-
zwaniem jest tę pracę zorga-
nizować, konsekwentnie reali-
zować i uzyskać prawdziwe, 
a nie pozorowane, rezultaty. 
Szczęśliwie mam przyjemność 
pracować z wieloma fajnymi 
ludźmi – to koleżanki i koledzy 

fot. archiwum prywatne / photo from the private archive

What does your job involve 
and what challenges do you 
encounter at work? 

Currently, my responsibili-
ties include projects and tasks 
aimed at optimisation in var-
ious areas of logistics. For ex-
ample, changes in IT systems, 
which affect the daily work of 
my colleagues throughout the 
country. 

What qualities and skills are 
particularly important in your 
current position? 

On the one hand, analytical 
skills and the ability to inter-
pret and visualise data and in-
formation are important – you 
simply have to concentrate 
and “plough on” in Excel, but 
you also need to be able to 
work conceptually. On the oth-
er hand, the job is about work-
ing with people – daily phone 
calls, meetings and video con-
ferences within the logistics 
department, as well as with 
members of many other de-
partments. Last but not least, 
when you face a great number 
of goals, both small and big, 
and each involving a series 
of tasks, you have to manage 
your work and time, be con-
sistent in execution, and deliv-
er genuine, not just make-be-
lieve, outcomes. Fortunate-
ly, I have the pleasure to work 
with many great people – they 
are my colleagues from the 
logistics department, in the 
head office and in the regions, 
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as well as members of other 
departments, such as IT, Sup-
ply Chain, MRP.

Five years ago, did you expect 
that your career would devel-
op like that?

I did not, but I think I did aspire!

I joined Biedronka the same 
year I graduated in logistics from 
the UE Katowice. During the 
first year, I worked in “DC19” – 
which is JMP’s distribution cen-
tre in Ruda Śląska – where I had 
a job in the Planning and Trans-
port Section. My superiors were 
the then section manager and 
the head of the DC. I learnt a lot 
from them both, as well as from 
the whole team. By the way, to-
day I still work mainly in plan-
ning and transport. I then joined 
the central Logistics Depart-
ment in Warsaw and my supe-
riors were the three consecutive 
Logistics Managers. Now, I am 
fortunate to still use the knowl-
edge and skills I learnt working 
under each boss. It takes humil-
ity to recognize the opportuni-
ty to learn, to draw on someone 
else’s experience. This humili-
ty is not at all in contradiction 
with the pursuit of one’s own 
ambitions.

Do you feel that you success-
fully combine professional 
work and passion?

Definitely yes. I encourage 
everyone to think about work 
in terms of meaning – why 
and/or for what reason do I do 
what I do? What is the mean-
ing of my work – for me, for 
the people around me (fam-
ily, colleagues), for society? 
No single right answer to this 
question exists – everyone has 
a chance to find the answer 
that will give them satisfaction 
and motivation to work.

Why did you choose our Uni-
versity, your study program 
and specialization?

I thought I might choose logis-
tics engineering, at that time 

mu satysfakcję i motywację 
do pracy.

Dlaczego wybrał Pan na-
szą uczelnię, kierunek 
i specjalność?

Zachęciły mnie studia logi-
styczne, inżynierskie, ówcze-
śnie na Wydziale Ekonomii. 
Niewiele wiedziałem o logisty-
ce – poza tym, że istnieje.

Czy uważa Pan, że wybór stu-
diów w naszej uczelni to do-
bry wybór?

Uważam, że dobry. Nasza 
uczelnia ma naprawdę wiele 
do zaoferowania. To m.in. du-
ża aktywność kół naukowych 
oraz wiele okazji do uczest-
nictwa w szkoleniach, spo-
tkaniach z biznesem i progra-
mach międzynarodowych. Sam 
z tej oferty korzystałem. Obec-
nie ta oferta dla studentów 
wciąż się poszerza. Bardzo cie-
kawa jest koncepcja tutoringu 
akademickiego, który z pew-
nością pozwala pogłębić wie-
dzę na temat zagadnień in-
teresujących dla studentów. 
My obecnie, jako Klub Absol-
wentów Logistyki i Transpor-
tu, uzupełniamy tę już szeroką 
ofertę także o program mento-
ringu absolwenckiego (http://
mentoring.kalit.pl). Angażuje-
my absolwentów – teraz już 
specjalistów, ekspertów, mene-
dżerów – aby pozostali blisko 
uczelni, wspierali studentów 
w rozwoju. Są motywowani 
satysfakcją, z jaką się to wiąże, 
ale także np. możliwością roz-
woju umiejętności współpra-
cy z pokoleniem wchodzącym 
na rynek pracy. Dla studen-
tów to okazja do poznania do-
świadczonych praktyków, przy-
gotowania się do rozpoczęcia 
kariery, zidentyfikowania swo-
ich mocnych i słabych stron, 
rozwijania praktycznej wiedzy 
i wyobrażeń na temat pracy 
zawodowej.

Czy podczas pracy wykorzystu-
je Pan wiedzę i umiejętności 
zdobyte podczas studiów?

at the Faculty of Econom-
ics. I didn’t know much about 
logistics except that there was 
something like that.

Do you think that studying 
at our University is a good 
decision?

I think it is. Our University re-
ally has a lot to offer. In my 
experience, I particularly val-
ue the academic clubs with 
all their initiatives and the op-
portunities to participate in 
training workshops, meet-
ings with business and inter-
national programmes. I ben-
efited from this offer myself. 
Currently, it is still expanding. 
The concept of academic tu-
toring is very interesting, as 
it certainly helps students ac-
quire knowledge on the issues 
of interest to them. We, as the 
Logistics and Transport Alum-
ni Club, contribute a graduate 
mentoring program to this al-
ready extensive offer (http://
mentoring.kalit.pl). We engage 
graduates – who are now spe-
cialists, experts, managers – 
to stay close to the university 
and support students in their 
development. They are moti-
vated by the satisfaction this 
brings, but also, for example, 
by the opportunity to develop 
skills that foster cooperation 
with the new generation en-
tering the labour market. Stu-
dents, on the other hand, have 
an opportunity to meet expe-
rienced practitioners, prepare 
for the start of their career, 
identify their strengths and 
weaknesses, develop practi-
cal knowledge and learn about 
their future profession.

Do you apply the knowledge 
and skills you acquired during 
your studies in your work?

I think so. Studying gives you 
a lot of opportunities. The im-
portant thing is to be aware 
of how these opportunities – 
the ones we took advantage 
of – contributed to our compe-
tences. This is something you 
can easily fail to see. We do 

z pionu logistyki, w centra-
li i w regionach, a także przed-
stawiciele wielu innych dzia-
łów, np. IT, Łańcucha Dostaw, 
MRP.

Czy pięć lat temu przewidywał 
Pan, że tak potoczą się Pana 
losy zawodowe?

Nie przewidywałem, chociaż 
chyba aspirowałem!

Pracę w Biedronce zacząłem 
w tym samym roku, w któ-
rym odebrałem dyplom ukoń-
czenia studiów logistycznych 
na UE w Katowicach. Pierw-
szy rok pracowałem w DC19 – 
czyli centrum dystrybucyjnym 
JMP w Rudzie Śląskiej, w Sekcji 
Planowania i Transportu. Mo-
imi przełożonymi byli ówcze-
sny kierownik sekcji i dyrek-
tor DC. Od nich obydwu, a tak-
że od całego zespołu, wiele 
się nauczyłem. Dziś, notabene, 
wciąż pracuję głównie w ob-
szarze planowania i transpor-
tu. Następnie rozpocząłem 
pracę w centralnym Dziale Lo-
gistyki w Warszawie, a mo-
imi przełożonymi byli trzej 
kolejni dyrektorzy logistyki. 
Dziś mam szczęście korzystać 
wciąż z tej wiedzy i umiejętno-
ści, których nabyłem w pracy 
z każdym szefem. Trzeba mieć 
w sobie pokorę, aby dostrze-
gać sposobność do nauki, czer-
pać z czyjegoś doświadczenia. 
Taka pokora zupełnie nie stoi 
w sprzeczności z dążeniem 
do realizacji własnych ambicji.

Czy w Pana przypadku można 
powiedzieć, że udało się połą-
czyć pracę zawodową z pasją?

Zdecydowanie tak. Serdecz-
nie zachęcam wszystkich, 
aby myśleć o pracy w katego-
riach sensu – dlaczego i/lub 
po co robię to, co robię? Ja-
kie jest znaczenie mojej pra-
cy – dla mnie, dla ludzi wo-
kół (rodziny, współpracow-
ników), dla społeczeństwa? 
Nie ma na to pytanie jednej 
ani jedynej dobrej odpowie-
dzi – każdy ma możliwość zna-
lezienia takiej, która zapewni 
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Myślę, że tak. Studia dają du-
żo możliwości. Istotne jest, aby 
być świadomym tego, w ja-
ki sposób te możliwości, któ-
re wykorzystaliśmy, wpłynęły 
na nasze kompetencje. Łatwo 
to przeoczyć. Robimy coś, dzia-
łamy, rozwijamy się, a umyka 
nam to… Dwa lata później je-
steśmy inną osobą – np. bar-
dziej komunikatywną, lepiej 
zarządzającą zadaniami i ra-
dzącą sobie ze stresem – a nie 
doceniamy tego.

Nawet najbardziej imprezowy 
ERASMUS czy inna wymiana 
międzynarodowa uczy budo-
wania relacji i swobody w śro-
dowisku międzynarodowym. 
Nawet średnio aktywne koło 
naukowe czy organizacja stu-
dencka, przy średnim zaan-
gażowaniu studenta, uczą or-
ganizacji i planowania pracy 
przy większym zakresie obo-
wiązków, uczą pracy w zespo-
le, a może nawet kierowania 
zespołem. Na te nabyte kom-
petencje należy być wyczulo-
nym i doceniać je. Sam w trak-
cie studiów uczestniczyłem 
we właśnie takim imprezowym 
ERASMUSie, ale byłem także 
bardzo zaangażowany w prace 
koła naukowego, które rozwi-
nęło swoją działalność dzięki 

naszym staraniom. W tam-
tym czasie zainicjowaliśmy 
np. pierwszą edycję ogólno-
polskiego konkursu dla szkół 
średnich, Liga Młodych Logi-
styków, który w tym roku ob-
chodzi jubileusz 10-lecia. Jako 
Naukowe Koło Logistyki roz-
poczęliśmy także współpracę 
z portalem LOG4.pl, realizując 
część analityczną do badania 
rynku wózków widłowych (wy-
dawnictwo Widlak List, przy 
którym koło pracuje do dziś). 
Zaprojektowaliśmy i prowadzi-
liśmy dla uczniów i studentów 
autorskie warsztaty symula-
cyjne „Szczupła transformacja 
produkcji”. Występowaliśmy 
na konferencjach z referata-
mi, publikowaliśmy artykuły 
i opracowania, zapraszaliśmy 
firmy na uczelnię w ramach cy-
klu szkoleń „Logistyka. Teoria 
vs praktyka”.

Każde z tych doświadczeń 
ma swoją wartość i swój 
udział w moim rozwoju. Umie-
jętność organizacji i plano-
wania pracy, prezentacji, wy-
szukiwania, analizy i opraco-
wania danych, determinacja 
w dążeniu do celów, współpra-
ca w zespołach – wielu z tych 
rzeczy można się nauczyć tak-
że na zajęciach, lecz trzeba 

something, we act, we grow – 
and we miss it… two years later 
we are a different person – for 
example, more communicative, 
able to manage tasks and deal 
with stress better – but we are 
unable to appreciate it.

Even the most party-packed 
ERASMUS or other interna-
tional exchange helps you de-
velop relationship building 
skills and the ability to work 
well with others in an inter-
national environment. Even 
a moderately active academ-
ic club or student organisation, 
with average student involve-
ment, teaches time manage-
ment and planning with heav-
ier workload, teamwork and 
perhaps even team leader-
ship. We should recognize and 
value these competences. My 
ERASMUS exchange was fun, 
but I was also actively involved 
in an academic club, which 
thrived thanks to our efforts. 
We initiated, for example, the 
first edition of a nationwide 
secondary school competition, 
the League of Young Logisti-
cians, which celebrates its 10th 
anniversary this year. As the 
Logistics Academic Club, we al-
so started cooperation with 
the LOG4.pl portal, performing 

the analytical part of the study 
on the forklift truck market 
(the publication “Forklift List”, 
with which the club is still in-
volved). We designed and ran 
our own simulation workshop 
“Lean Manufacturing Transfor-
mation” for secondary school 
and university students. We 
had presentations at confer-
ences, published articles and 
studies, and invited companies 
to the university as part of the 
“Logistics. Theory vs Practice” 
training series.

Each of these experiences has 
its value and played a role in 
my development. Organiza-
tion and planning skills, pre-
senting, data search, analysis 
and processing, as well as de-
termination to achieve goals 
and teamwork. Many of these 
things can also be learned dur-
ing classes – but you have to 
spot the opportunity to seize it.

Were you professionally ac-
tive during your studies? Did 
it help you in the job market 
and, if so, how?

I was very active when I was 
doing a degree course in logis-
tics engineering – you could 
say that I made up for the 
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tę sposobność najpierw do-
strzec, aby ją wykorzystać.

Czy podczas studiów wykazy-
wał się Pan aktywnością za-
wodową? Czy pomogło to Pa-
nu na rynku pracy, jeśli tak, 
to w jaki sposób?

W trakcie inżynierskich stu-
diów logistycznych byłem bar-
dzo aktywny – można powie-
dzieć, że nadrabiałem trzy 
dosyć rozrywkowe lata wcze-
śniejszych studiów na kierun-
ku Socjologia (na których, ską-
dinąd, także nauczyłem się 
wiele, a perspektywa socjolo-
giczna jest mi wciąż bliska). 
Natomiast aktywność realizo-
wałem głównie w ramach Na-
ukowego Koła Logistyki DIA-
LOG. Co więcej, na rozmo-
wie kwalifikacyjnej do JMP 
opowiadałem głównie wła-
śnie o doświadczeniu zdoby-
tym podczas różnych inicja-
tyw realizowanych w orga-
nizacji studenckiej. W mojej 
ocenie zatem ważne jest, aby 
nie lekceważyć żadnych swo-
ich doświadczeń i rozpozna-
wać ich wpływ na rozwój swo-
ich kompetencji. W trakcie stu-
diów angażować się, a wraz 
z zaangażowaniem zbierać do-
świadczenia. Następnie – in-
wentaryzować te doświad-
czenia. Co znaczy inwentary-
zować? Po prostu zrobić listę, 
budować historię osiągnięć 
i aktywności! Listę inicjatyw 
i listę nabytych kompetencji. 
To pozwoli nie tylko docenić 
efekty tego zaangażowania, 
ale także przekonująco opo-
wiedzieć o nich na rozmowie 
kwalifikacyjnej.

Wspominał Pan o dość po-
pularnej wymianie między-
narodowej, jaką jest ERA-
SMUS. Mógłby Pan powiedzieć 
o niej coś więcej? W jakim kra-
ju przebywał Pan podczas wy-
miany? Może były jeszcze ja-
kieś inne programy, w których 
brał Pan udział?

Tak, uczestniczyłem w pro-
gramie ERASMUS. Przez je-
den semestr studiowałem 

na Uniwersytecie Széchenyi 
István w Győr na Węgrzech. 
Tuż pod koniec studiów mia-
łem także okazję uczestniczyć 
w międzynarodowym progra-
mie Prime Networking Euro-
week Conference zwieńczo-
nym kilkudniowym pobytem 
w Szwecji.

Czy obecnie śledzi Pan infor-
macje o naszej uczelni i ofercie 
skierowanej do absolwentów?

Tak, i sam wciąż jestem blisko 
uczelni. Jestem członkiem rady 
programowej kierunku Logisty-
ka inżynierska. Mam przyjem-
ność współtworzyć Klub Absol-
wentów Logistyki i Transportu 
(http://kalit.pl). Współpracuje-
my z organizacjami studenc-
kimi, z uczelnią, integrujemy 
środowisko absolwenckie. Po-
śród inicjatyw, które realizuje-
my, jest m.in. Panel Ekspercki 
(http://panelekspercki.kalit.pl) 
– to wydarzenie biznesowo-
-towarzyskie i spotkanie ab-
solwentów, ale także integru-
jące społeczność absolwenc-
ką, studencką i akademicką. 
Blisko współpracujemy z Ko-
łem Naukowym Logistyki DIA-
LOG, m.in. przy organizacji 
ogólnopolskich konkursów: 
Uniwersyteckiej Ligi Logisty-
ków dla studentów oraz Li-
gi Młodych Logistyków dla 
uczniów techników.

Zdobył Pan pracę tuż po stu-
diach. Co Pana zdaniem jest 
ważne podczas wyznaczania 
i realizacji celów zawodowych, 
biznesowych itp.?

…i celów osobistych! W ob-
szarach, które są równie waż-
ne – zdrowie, związek i rodzi-
na, duchowość. Jest oczywi-
ście mnóstwo czynników, które 
są istotne podczas realizacji 
celów. Mnie osobiście towarzy-
szy kilka praktyk, które staram 
się realizować. Po pierwsze 
identyfikuję priorytety i znaj-
duję sens ich realizacji. Po dru-
gie staram się pogodzić wiel-
ką wizję celu z małym planem 
działań – małymi krokami pro-
wadzącymi do celu. To istotne 

three rather entertaining years 
of my earlier course in sociol-
ogy (during which, by the way, 
I also learned a lot and I still 
value the sociological perspec-
tive). However, I was active 
mainly in the DIALOG Logistics 
Academic Club. What is more, 
during the interview with JMP, 
I talked a lot about the expe-
rience gained while working 
with a variety of initiatives in 
the student organisation. In 
my opinion, it is important not 
to ignore any of your experi-
ences, but to recognise their 
impact on the development 
of your competences. While 
at university, get involved and 
gather experiences. Then, 
take stock of these experienc-
es. What does it mean – just 
make a list, build a track re-
cord of achievements and ac-
tivities! A list of initiatives and 
a list of acquired competenc-
es. This will allow you not on-
ly to appreciate the effects of 
your involvement, but also to 
talk about them convincingly 
at a job interview.

You mentioned the popular in-
ternational exchange program 
of ERASMUS. Could you elab-
orate? Which country did you 
go to for the exchange? Did 
you participate in any other 
programs?

Yes, I participated in the ERAS-
MUS program. I did one se-
mester at the Széchenyi István 
University in Győr, Hungary. 
Right at the end of my stud-
ies I also had the chance to 
participate in the internation-
al Prime Networking Euroweek 
Conference, which ended with 
a short visit to Sweden.

Do you follow information 
about the University and the 
offer addressed to graduates?

Yes, and I am still close to 
the university. I am a mem-
ber of the program board of 
the “Logistics Engineering” de-
gree course. I have the pleas-
ure of co-founding the Logis-
tics and Transport Alumni Club 

(http://kalit.pl). We cooper-
ate with the student organ-
isations and the university, 
we also integrate the alumni 
community. Our initiatives in-
clude the Expert Panel  
(http://panelekspercki.kalit.pl) 
– a business and social event, 
a meeting of graduates, in-
tegrating the community of 
graduates, students and ac-
ademics. We work close-
ly with the NKL DIALOG Ac-
ademic Club, e.g. in organis-
ing nationwide competitions: 
the University League of Log-
isticians for students and the 
League of Young Logisticians 
for secondary technical school 
students.

You got a job right after grad-
uation. What do you think is 
important when setting and 
achieving your professional 
and business goals?

…and personal goals! In the 
areas that are equally im-
portant – health, relation-
ships and family, spirituality. 
Of course, a lot of factors are 
important when you’re striv-
ing to achieve your goals. Per-
sonally, I have a few practic-
es that I apply. First, I define 
priorities and find meaning in 
pursuing them. Second, I try 
to reconcile the great vision of 
the goal with an action plan – 
a series of small steps leading 
to the goal. This is especial-
ly important when the pursuit 
of a goal requires a change in 
your behaviour – then small 
repetitive steps can be more 
effective than the paralys-
ing idea of a great goal. Final-
ly, I monitor progress – I make 
myself deliver.

What advice would you give 
to students and graduates 
who are entering the job mar-
ket now?

I would recommend that they 
should foster enthusiasm and 
passion for what they do. That 
they should see work not on-
ly as a way of earning a living, 
but also as an opportunity to 
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Wywiady z absolwentami

Jesteś absolwentem naszej uczelni?

Zachęcamy do udzielenia wywiadu i przekazania swoich 
doświadczeń!

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami publikuje wy-
wiady z absolwentami. Celem tego przedsięwzięcia jest przed-
stawienie sylwetek osób pracujących na różnych stanowiskach, 
w różnych firmach i instytucjach. Wierzymy, że doświadczenia 
zawodowe naszych absolwentów pozwolą studentom uniwer-
sytetu bardziej świadomie poruszać się na rynku pracy.

Szczegóły: https://www.ue.katowice.pl/absolwenci/wywi-
ady-z-absolwentami.html.

Interviews with alumni

Are you a graduate of our University?

We would like to invite you for an interview to share your 
experiences!

The Careers Service and Alumni Relations publishes inter-
views with graduates. The project aims to present the pro-
files of professionals working in a variety of positions, compa-
nies and institutions. We believe that work experiences of our 
alumni will help the University’s students prepare to enter the 
labour market.

More information: https://www.ue.katowice.pl/absolwen-
ci/wywiady-z-absolwentami.html.

grow, expand their knowledge, 
and be intellectually active. 
Not only that… they should al-
so seek meaning in their work. 
Work is one of the areas in 
which we can make our mod-
est, individual mark on our im-
mediate and social environ-
ment. Meaningful work can 
bring a sense of belonging, 
both to your team and to the 
whole company. Our profes-
sional activity can also boost 
our self-esteem and even de-
fine our identity. At work, we 
grow and pursue our ambi-
tions. We are in charge with-
in the scope of our responsi-
bility, taking ownership of our 
own piece of reality. I choose 
to think of work in this way.

I would also advise students 
to be open to new experiences 
and challenges. Not only at the 
beginning of your career. Of 
course, if you have your dream 
area of specialisation, pursue 

it. But don’t close yourselves 
to what you don’t know. Don’t 
think of yourselves: “This and 
only this is what I do”. This 
is an insular, silo approach to 
your own competences. Re-
member that challenges are 
everywhere, analytics are 
everywhere, projects and opti-
misations are everywhere, you 
work with people everywhere.

Finally, I would recognize the 
importance of soft skills. These 
are the competences which – 
even if we lack specific knowl-
edge – let us adopt our role 
and face new challenges, ac-
quire information effective-
ly, develop new skills, work in 
teams, solve problems.

szczególnie w przypadku, gdy 
realizacja celu wymaga zmia-
ny swojego sposobu zachowa-
nia – wtedy powtarzanie ma-
łych kroków może się okazać 
skuteczniejsze niż rozwijanie 
wyobrażenia o wielkim, parali-
żującym celu. I wreszcie, moni-
toruję postęp – sam od siebie 
egzekwuję realizację.

Jakie rady dałby Pan studen-
tom i absolwentom, którzy 
dopiero wkraczają na rynek 
pracy?

Zasugerowałbym, aby starali 
się kształtować w sobie entu-
zjazm i pasję do tego, co robią. 
Aby dostrzegali w pracy nie 
tylko sposób na zarobek, ale 
także sposobność do doskona-
lenia się, poszerzania wiedzy, 
do aktywności intelektualnej. 
Nie tylko… także aby odnaleź-
li w pracy jakieś poczucie sen-
su. Praca to jeden z obszarów, 
w których realizujemy swój 
skromny, jednostkowy wpływ 
na najbliższe i społeczne oto-
czenie. Wraz z poczuciem sen-
su i znaczenia pracy może 
przyjść także poczucie przyna-
leżności zarówno do najbliż-
szego zespołu, jak i do firmy. 
Nasza aktywność zawodowa 
może być także czynnikiem po-
czucia własnej wartości, a na-
wet konstytuuje naszą tożsa-
mość. W pracy rozwijamy się, 
realizujemy ambicje. Gospoda-
rujemy w zakresie własnej od-
powiedzialności, odpowiadając 

za swój fragment rzeczywisto-
ści. Sam lubię myśleć o pracy 
właśnie w ten sposób.

Zasugerowałbym także stu-
dentom, aby byli otwarci 
na nowe doświadczenia i wy-
zwania. Nie tylko na począt-
ku kariery. Oczywiście, je-
śli macie swój wymarzony ob-
szar specjalizacji, realizujcie się 
w nim. Nie zamykajcie się jed-
nak na to, czego nie znacie. 
Nie myślcie o sobie: „Jestem 
od tego i tylko od tego”. To ta-
kie wyspowe, silosowe my-
ślenie o własnych kompeten-
cjach. Pamiętajcie, że wszędzie 
są wyzwania, wszędzie jest 
analityka, wszędzie są projekty 
i optymalizacje, wszędzie pra-
cuje się z ludźmi.

Wreszcie zasugerowałbym, 
aby doceniać znaczenie kom-
petencji miękkich. To te kom-
petencje, które – nawet gdy 
brakuje nam twardej wiedzy – 
pozwalają efektywnie odnaleźć 
się w roli i adaptować do no-
wych wyzwań, skutecznie po-
zyskiwać informacje i rozwi-
jać nowe umiejętności, praco-
wać w zespołach, rozwiązywać 
problemy.

stories – w
w

w
.freepik.com
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Agnieszka Put

Tydzień Otwarty 
Uniwersytetu 

Ekonomicznego 
w Katowicach

Open Week at the University 
of Economics in Katowice

„Połącz się z UE w Katowicach” to hasło tegorocz-
nego Tygodnia Otwartego, podczas którego od 19 
do 23 kwietnia kandydaci mogli spotkać się ze swo-
imi przyszłymi wykładowcami, wziąć udział w re-
krutacyjnym Q&A, ciekawych webinariach w języ-
kach polskim i angielskim, poznać obecnych stu-
dentów i absolwentów uczelni. W tym roku po raz 
pierwszy wydarzenie trwało cały tydzień i odby-
wało się w formule online. W Tygodniu Otwartym 
brało udział ponad 500 gości.

“Connect with the UE Katowice” was the motto of 
this year’s Open Week, during which – from 19 to 23 
April – candidates enjoyed the chance to meet their 
future lecturers, take part in the admissions Q&A, 

participate in interesting webinars in Polish and Eng-
lish, get acquainted with the students and graduates 

of the University. This year, for the first time ever, the 
event lasted a whole week and was held online. The 

Open Week was attended by over 500 guests.

Fot. A. Jałowiczor

Podczas Tygodnia Otwartego 
kandydatów serdecznie przy-
witał prorektor ds. edukacji 
i internacjonalizacji prof. Sła-
womir Smyczek, który pod-
kreślał: „Cieszę się, że rozwa-
żacie podjęcie studiów w na-
szym uniwersytecie – uczelni 
prestiżowej, uczelni z tradycja-
mi, kształcącej wybitnych spe-
cjalistów i przedsiębiorców, 
ale także uczelni o charakterze 
międzynarodowym, otwartej 

na cały świat. (…) Wiem, 
że stajecie przed bardzo waż-
nym i trudnym wyborem doty-
czącym dalszej ścieżki kształ-
cenia. Dlatego chcę podkreślić, 
że Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach to miejsce nie 
tylko nauki na najwyższym po-
ziomie, ale także zdobywania 
cennego doświadczenia, reali-
zowania własnych pasji i na-
wiązywania wartościowych 
przyjaźni. Bo pamiętajcie, 

During the Open Week, the 
candidates were greeted by 
the Vice-Rector for Education 
and Internationalisation, prof. 
Sławomir Smyczek, who said: 
“I am happy that you are con-
sidering studying at our Uni-
versity – a prestigious univer-
sity with traditions, educating 
prominent specialists and en-
trepreneurs, a university with 
international reach, open to 
the whole world. (…) I know 
that you are facing an impor-
tant and difficult decision con-
cerning your further education. 

That is why I want to stress 
that not only does the Univer-
sity of Economics in Katow-
ice provide excellent educa-
tion, but it also gives you an 
opportunity to gain valuable 
experience, realize your pas-
sions and make great friends. 
Remember that a universi-
ty, first and foremost, is peo-
ple. We can appreciate the in-
credible value of building re-
lationships especially now, 
during the pandemic, when 
the teaching process and our 
mutual contacts have changed 
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że uczelnia wyższa to przede 
wszystkim ludzie. Niesamo-
witą wartość budowania rela-
cji dostrzegamy szczególnie te-
raz, w okresie pandemii, kiedy 
to zupełnie zmienił się proces 
kształcenia i nasze wzajemne 
kontakty. Wierzę, że już wkrót-
ce z dumą będziecie mogli 
o sobie powiedzieć, że jeste-
ście studentami Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 
Mam nadzieję, że już nieba-
wem będę mógł spotkać was 
osobiście w murach Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach. A tymczasem trzymam 
za was kciuki na egzaminie 
maturalnym i do zobaczenia 
w naszym uniwersytecie!”.

W programie zaplanowano 
liczne webinaria prezentują-
ce próbkę wiedzy, którą kandy-
daci nabędą podczas studiów 
na wybranym kierunku. Na py-
tania kandydatów odpowia-
dali na czacie menedżerowie 
kierunków po zaplanowanych 
webinariach. Nie zabrakło rów-
nież odpowiedzi dotyczących 
terminów rekrutacji, kryte-
riów rekrutacyjnych czy kom-
pletowania dokumentów pod-
czas specjalnego Q&A. Tydzień 
Otwarty był również doskona-
łą okazją do spotkania z orga-
nizacjami studenckimi i koła-
mi naukowymi. Ostatni dzień 
poświęcony był kierunkom an-
glojęzycznym: International 

completely. I believe that you 
will soon be able to say proud-
ly that you are the students of 
the University of Economics 
in Katowice. I hope that I will 
soon be able to meet you per-
sonally at the University of 
Economics in Katowice. In the 
meantime, I will keep my fin-
gers crossed for you in your fi-
nal exams and see you at our 
University!”

The event program included 
a number of webinars present-
ing a sample of the knowledge 
that candidates will acquire 
while pursuing the chosen de-
gree course. Candidates asked 
questions and listened to the 

answers given by course man-
agers on chat after the webi-
nars. Answers were also pro-
vided to questions regarding 
admissions deadlines, crite-
ria or documents during a spe-
cial Q&A session. The open 
week was also a great oppor-
tunity to find out more about 
student organisations and ac-
ademic clubs. The last day’s 
theme was English-language 
degree courses: International 
Business, E-commerce, Quan-
titative Asset and Risk Man-
agement (ARIMA), Finance and 
Accounting for Business, and 
MERCURI. Ambitious candi-
dates choosing first- or sec-
ond-second cycle studies in 
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Business, E-commerce, Quan-
titative Asset and Risk Mana-
gement (ARIMA), Finance and 
Accounting for Business oraz 
MERCURI. Na ambitnych kan-
dydatów wybierających stu-
dia I lub II stopnia w języku 
angielskim czekały specjalnie 
przygotowane panele dodat-
kowe. Po każdym webinarium 
kandydaci mieli okazję wysłu-
chać prezentacji Biura Współ-
pracy Międzynarodowej doty-
czącej stypendiów zagranicz-
nych oraz wyjazdów w ramach 
programów Erasmus+, CEEPUS 
i innych. Kandydaci pozna-
li bogatą ofertę uczelni part-
nerskich oraz szczegóły doty-
czące stypendiów w ramach 

English were invited to spe-
cial additional panels. After 
each webinar, candidates lis-
tened to a presentation deliv-
ered by the International Co-
operation Office, who talked 
about foreign scholarships and 
Erasmus+, CEEPUS and other 
exchange programs. The can-
didates learnt about the ex-
tensive offer of our partner 
universities and acquired de-
tailed information concern-
ing scholarships within par-
ticular programs. The spe-
cialists from the Admissions 
Office advised on how best to 

poszczególnych programów. 
Specjalistki z Działu Rekruta-
cji podpowiadały, jak najle-
piej przygotować swoją apli-
kację na wymarzony kierunek, 
a także, jakie są możliwe ścież-
ki rekrutacji kandydatów w za-
leżności od ich obywatelstwa 
i posiadanej matury.

Pierwsze Dni Otwarte w for-
mule online pod hasłem „Stu-
diuj w Rybniku już dzisiaj” 
w ramach całomiesięcznego 
wydarzenia „Marzec rybnickiej 
edukacji” zorganizowała także 
rybnicka filia uniwersytetu.

prepare an application for the 
dream degree course and how 
to apply depending on a candi-
date’s citizenship and second-
ary education.

The first Open Days held on-
line under the title “Study in 
Rybnik today” were organ-
ised by the Rybnik Branch of 
the University as part of the 
monthly event “March of Ryb-
nik education.”
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W wydarzeniu uczestniczy-
li marszałek województwa 
śląskiego Jakub Chełstowski 
i władze Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach: rek-
tor prof. Celina M. Olszak, 
prorektorzy prof. Maciej No-
wak, prof. Sławomir Smyczek 
i prof. Robert Wolny oraz za-
stępca kanclerza Małgorzata 
Majeranowska.

Rektor, dziękując marszałko-
wi za dotychczasową współ-
pracę, mówiła: „Dzisiaj w życiu 
zawodowym, gospodarce, spo-
łeczeństwie, a także na uczel-
ni niewiele możemy osiągnąć, 
działając pojedynczo. Tylko 
wzajemne partnerstwo, współ-
praca są podstawą i gwarancją 
realizacji wielu ważnych spraw. 
(…) Wprawdzie współpraca 
uczelni z Urzędem Marszał-
kowskim rozwija się od wie-
lu lat, ale chyba nigdy wcze-
śniej nie miała ona tak ważne-
go i symbolicznego znaczenia. 
Można powiedzieć, że ta umo-
wa to wzajemna współpraca 
w ramach empatii, wrażliwo-
ści, wczuwanie się w potrze-
by osób z niepełnosprawno-
ściami. (…) Na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowi-
cach studiuje rocznie śred-
nio 140 studentów i doktoran-
tów ze szczególnymi potrze-
bami i jest dla nas niezmiernie 
ważne, by te osoby czuły się 
na naszej uczelni jak najle-
piej i by miały równy dostęp 
do wiedzy”.

Następnie marszałek Jakub 
Chełstowski zaznaczył: „Do-
strzegamy potrzeby osób z nie-
pełnosprawnościami. To jest 
mały wielki krok, ale nasze ży-
cie składa się z małych kro-
ków. To jest bardzo ważne, że-
by to środowisko czuło się 
dobrze, żeby te bariery na-
szego życia publicznego, spo-
łecznego, akademickiego usu-
wać i eliminować. To zawsze 
są koszty, dlatego bardzo się 
cieszę, że udało nam się zna-
leźć w budżecie wojewódz-
twa 2 mln na tę dotację ce-
lową”. Marszałek odniósł się 
również do zaplanowanego 
na wrzesień spotkania z rek-
torami uczelni wyższych, pod-
kreślając: „Stawiamy na naukę 
bardzo mocno (…) »Przemysł 
akademicki« (…) może być dla 
Śląska branżą przyszłości, ale 

Marek Kiczka, Agnieszka Put

Dostosowanie 
kampusu do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami – 
podpisanie umowy 
dotacji z Urzędem 
Marszałkowskim

Adapting the campus 
to individuals with 
special needs – a grant 
agreement signed with 
the Marshal Office

10 czerwca br. Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach uroczyście podpisał umowę dotacji celowej 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego, która gwarantuje środki na przebudowę 
i dostosowanie komunikacji między budynkami 
kampusu do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. Podpisanie umowy połączone było z briefin-
giem prasowym. The ceremony was attended 

by the Marshal of the Śląsk-
ie Region, Jakub Chełstowski 
and the authorities of the Uni-
versity of Economics in Ka-
towice: rector prof. Celina M. 
Olszak, vice-rectors prof. Ma-
ciej Nowak, prof. Sławomir 
Smyczek i prof. Robert Wolny 
and deputy chancellor Małgor-
zata Majeranowska.

The rector thanked the mar-
shal for the existing coopera-
tion saying: “today, little can 
be achieved in a profession-
al life, the economy, the socie-
ty and at a university if we act 
single-handedly. Mutual part-
nership and cooperation are 
the only foundation for and 
guarantee of important issues 
being successfully tackled. (…) 
The University and the Mar-
shal Office have been collabo-
rating for many years now yet 
never before has this coopera-
tion had such a significant and 
symbolic dimension. It can be 
said that by signing the agree-
ment we have entered into co-
operation which is rooted in 
empathy, sensitivity and an 
understanding of the needs 
of people with disabilities. (…) 
Every year, about 140 students 
and doctoral students with 

On 10 June 2021, the University of Economics in 
Katowice and the Marshal Office of the Śląskie 
Region signed an agreement under which the 
Marshal Office is to provide an earmarked grant 
for the rebuilding and adaptation of the routes 
between the campus buildings to the needs of 
persons with disabilities. The ceremony was 
accompanied by a press briefing.

special needs study at the Uni-
versity of Economics in Ka-
towice and it is extremely im-
portant to us that they all feel 
comfortable and safe and have 
equal access to knowledge.”

Next, marshal Jakub Cheł-
stowski said: “we see the 
needs of the persons with dis-
abilities. It is a small big step, 
but life consists in taking one 
little step at a time. It is vital 
that the members of this com-
munity feel good, that the bar-
riers in our public, social and 
academic life be removed and 
eliminated. This implies cost, 
so I am happy we have man-
aged to find PLN 2 million in 
our region’s budget for the 
earmarked grant.” The mar-
shal also referred to the meet-
ing with the rectors of high-
er education institutions 
planned for September, stress-
ing “we attach great impor-
tance to science (…) “Academ-
ic industry” (…) can be the in-
dustry of the future for Silesia, 
but only if favourable condi-
tions are created will this in-
dustry of the future be able 
to develop. And it is not only 
about well-qualified academ-
ics but facilities and accessibil-
ity as well. I am really glad this 
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żeby ta branża przyszłości mo-
gła dalej się rozwijać, muszą 
być dobre warunki. Nie cho-
dzi już tylko o tę wysoką ka-
drę intelektualną, ale o zaple-
cze i dostępność. Bardzo się 
cieszę, że zrodziła się taka ini-
cjatywa i doszliśmy do poro-
zumienia bardzo szybko. (…) 
Nie jest to nasze ostatnie sło-
wo co do nauki na Śląsku, 
co do Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Uwa-
żamy, że powinniśmy jako sa-
morząd regionalny wspierać 
bardzo dobrą uczelnię i bę-
dziemy w tym bardzo kon-
sekwentni. Bardzo się cieszę 
na tę współpracę”.

Zakres podpisanej umowy 
obejmuje przebudowę części 
komunikacyjnej budynków A, 
B, C Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach oraz zago-
spodarowanie terenu pomię-
dzy budynkami B i C, zgodnie 
z ustawą o zapewnianiu do-
stępności osobom ze szczegól-
nymi potrzebami. Warto nad-
mienić, iż w ostatnich trzech 
latach uniwersytet poczy-
nił szereg inwestycji mających 
na celu przystosowanie kam-
pusu do osób ze szczególnymi 
potrzebami, m.in.::

  portiernie w budynkach 
uczelni oraz miejsca bez-
pośredniej obsługi wypo-
sażono w pętle indukcyjne 
dla osób niedosłyszących 
(2019),

  zamontowano antyreflek-
syjne pleksi do tabliczek 
przydrzwiowych (2019),

  w ramach modernizacji ba-
senu wydzielono przystoso-
wane sanitariaty i szatnię, 
specjalny przejazd dezyn-
fekcyjny, zakupiono także 
specjalistyczny podnośnik 
basenowy (2020),

  dostosowano wybrane sta-
nowiska komputerowe; 
każde laboratorium kom-
puterowe (25 sal) wyposa-
żono w jedno stanowisko, 
które ma monitor dotyko-
wy (23”), słuchawki z mi-
krofonem oraz podświetla-
ną klawiaturę; rozmiesz-
czenie stanowisk pozwala 
na zastosowanie mobilnej 
pętli indukcyjnej wzmacnia-
jącej głos prowadzącego; 
dodatkowo w czytelni mul-
timedialnej zainstalowa-
no osiem takich stanowisk 
(2020),

  przystosowano wyszcze-
gólnione sanitariaty do po-
trzeb osób z niepełno-
sprawnościami (2020),

  dostosowano istniejące 
windy; w kabinach zosta-
ły zamontowane przyciski 
z napisami w alfabecie Bra-
ille’a, kasety wezwań zosta-
ły obniżone, zamontowano 
poręcze oraz lustra, zasto-
sowano także sygnalizację 
dźwiękową (2020),

  wydzielono trzy dodatkowe 
miejsca parkingowe (2020) 
[docelowo w najbliższej 
przyszłości dostępnych bę-
dzie co najmniej 15 takich 
miejsc],

  wszystkie budynki uczel-
ni wyposażono w specjali-
styczne krzesła schodowe 
do ewakuacji przeciwpoża-
rowej (2021),

  w budynkach CNTI oraz 
A na każdej kondygnacji za-
montowano tyflograficzne 
plany ewakuacyjne (2021).

kind of initiative was born and 
we reached agreement very 
quickly. (…) There are still oth-
er things to be done for educa-
tion in Silesia and the Univer-
sity of Economics in Katowice. 
We believe that it is our role 
as a local government to sup-
port such a good higher edu-
cation institution and we are 
going to persist in doing so. 
I am looking forward to our 
cooperation.”

Under the agreement, the 
communication routes of 
buildings A, B and C of the 
University of Economics in Ka-
towice will be rebuilt and the 
area between buildings B and 
C will be redeveloped in com-
pliance with the law on en-
suring accessibility to persons 
with special needs. It has to 
be mentioned that in the last 
three years the university has 
spent ample funds to adapt 
the campus to individuals with 
special needs, e.g.:

  building access points and 
points of contact were 
equipped with induction 
loops to provide assistance 
to people with hearing loss 
(2019),

  wall signs mounted near 
the doors were covered 
with anti-reflective plexi-
glass (2019),

  during the moderniza-
tion of the swimming pool, 
dedicated sanitary facili-
ties and a changing room 
were built; a pool hoist was 
bought (2020),

  selected computer sta-
tions were adapted; in each 
computer laboratory (25 
rooms) there is 1 comput-
er station with a touch-
screen (23”), headphones, 
a microphone and an illu-
minated keyboard; the lay-
out of the stations allows 
using a portable induc-
tion loop which amplifies 
the teacher’s voice; in addi-
tion, 8 such stations were 
installed in the multimedia 
reading room (2020),

  selected toilet facilities 
were adapted to the needs 
of individuals with disabili-
ties (2020),

  the existing lifts were 
adapted; in the lift cab-
ins, push buttons with the 
Braille code were installed, 
call boxes were lowered, 
handrails and mirrors 
were fixed, voice informa-
tion system was installed 
(2020),

  3 additional parking spaces 
were allocated as disabled 
car parking spaces (2020) 
[the target number of such 
spaces, to be made availa-
ble in the near future, is no 
fewer than 15],

  all university buildings 
were equipped with fire 
evacuation chairs (2021),

  typhlographic evacua-
tion plans were installed 
on each floor of the CNTI 
building and building 
A (2021).
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Jan Kuka
autor projektu statuetki / 
The statuette designer

W autorskim zamyśle forma rzeźby przed-
stawia kogoś nieprzeciętnego w drodze na 
szczyt. Abstrakcyjna kompozycja oparta na 
prostym geście plastycznym, odnoszącym 
do zjawisk formalnych, inspirowanych este-
tyką wykresów spotykanych w opracowa-
niach ekonomicznych. Forma rzeźby pozwa-
la na mnogość interpretacji, dla jednych może 
przedstawiać kogoś wybijającego się z tłumu, 
innym może narzucić skojarzenie z diamen-
tem. W założeniu kompozycja powinna przy-
woływać skojarzenia z jednostką wyjątkową.

The designer’s intention is for the sculpture 
to represent someone exceptional, on their 
way to the top. The abstract composition is 
based on a simple plastic gesture referring to 
formal phenomena, inspired by the esthet-
ics of graphs representing economic data. 
The form of the sculpture allows multiple in-
terpretations; some may interpret it as rep-
resenting someone who stands out from the 
crowd, to others it may trigger associations 
with a diamond. Nonetheless, the composi-
tion is basically intended to invoke the image 
of an exceptional individual.

Wybitni absolwenci 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach

Distinguished Alumni 
of the University of 
Economics in Katowice

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach są integralną, niezwykle 
ważną częścią społeczności akademickiej. 
Z tego względu władze rektorskie, reali-
zując postanowienia strategii uniwersyte-
tu, a także dostrzegając szczególną rolę, 
jaką pełnią absolwenci uczelni, prowadzą 
rozbudowaną politykę proabsolwencką, 
a tym samym inicjują nowe projekty prze-
znaczone dla osób, które ukończyły naszą 
Alma Mater.

Idea uhonorowania wybitnych absol-
wentów i absolwentek uczelni narodzi-
ła się w 2020 roku. Zgodnie z nią co-
rocznie w czasie Święta Uczelni po-
cząwszy od 2022 roku będą wręczane 
statuetki czterem wybitnym absolwentom. 
Jest to jedno z pierwszych wydarzeń 
skierowanych do absolwentów 

W jubileuszowym roku akademic-
kim Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Absolwentów Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach „COLLEGIUM” zaprasza do 
udziału w konkursie „Wybitni absol-
wenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach”.

In the anniversary year, the Univer-
sity of Economics in Katowice and the 
“COLLEGIUM” Association of our 
University’s Alumni invites all past 
graduates to take part in a competition 
for the “Distinguished Alumni of the 
UE Katowice Award”.

The alumni of the University of Econom-
ics in Katowice are an integral, exceptional-
ly important part of our academic commu-
nity. Therefore, in line with the provisions of 
the university’s strategy, and in recognition 
of the prominent role played by the alumni, 
the authorities of the UE Katowice pursue 
a comprehensive pro-alumni policy, thereby 
initiating new projects aimed at people who 
have graduated from our Alma Mater.

The idea to honor the distinguished univer-
sity alumni was born in 2020. It assumes 
that, starting from 2022, the University Day 
celebration will include the presentation of 
four Alumni Award statuettes. The ceremo-
ny will be one of the first events addressed 
to the alumni as part of the anniversary year 
celebration, organized in cooperation with 
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organizowanych w roku 
jubileuszowym we współpracy 
ze Stowarzyszeniem 
Absolwentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
„COLLEGIUM”.

Stowarzyszenie zrzesza osoby, 
które studiowały na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach, a także pracowa-
ły lub pracują na uczelni przez 
co najmniej 10 lat. Cele Sto-
warzyszenia wiążą się w spo-
sób szczególny z umocnie-
niem pozycji absolwentów, 
działalnością w zakresie na-
uki i edukacji, popularyzacją 
dorobku naukowego uczelni 
i absolwentów.

„Chcąc uczcić 85-lecie istnie-
nia Stowarzyszenia, jego Za-
rząd wspólnie z Uniwersyte-
tem Ekonomicznym w Kato-
wicach postanowił, począwszy 
od 2022 roku, przyznawać wy-
bitnym absolwentom/absol-
wentkom wyjątkową statu-
etkę” – podkreśla Piotr Trzą-
ski, prezes Stowarzyszenia 
„COLLEGIUM”.

Autorem projektu statuet-
ki jest Jan Kuka, urodzony 
w 1985 roku w Katowicach. 
Dyplom uzyskał w 2010 roku 
na Wydziale Rzeźby krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych 
w pracowni prof. Bogusza Sal-
wińskiego. Od 2010 roku jest 
pracownikiem krakowskiej 
ASP związanym z Katedrą Pro-
jektowania Architektoniczno-
-Rzeźbiarskiego. W swoim do-
robku ma takie realizacje jak 
pomnik Henryka Sławika i Jó-
zefa Antalla Seniora w Katowi-
cach oraz Panteon-Mauzoleum 
na warszawskich Powązkach 
Wojskowych.

Konkurs przeznaczony jest dla 
osób, które osiągnęły znako-
mite wyniki w minimum jed-
nym obszarze: zawodowym, 
społecznym, naukowym lub 
wschodząca gwiazda – absol-
wentka/absolwent do 35. ro-
ku życia.

the “COLLEGIUM” Associa-
tion of the Alumni of the UE 
Katowice.

The association brings togeth-
er people who have studied at 
the University of Economics 
in Katowice as well as those 
who used to work or have 
been working at the universi-
ty for at least 10 years. The as-
sociation’s goals focus in par-
ticular on strengthening the 
alumni’s position, conduct-
ing research and education-
al activity, disseminating the 
achievements of the university 
and its alumni.

“To mark the Association’s 85th 
anniversary, its Board, togeth-
er with the University of Eco-
nomics in Katowice, have re-
solved to award the most 
distinguished alumni with 
a unique statuette, every year 
starting from 2022” – says Pi-
otr Trząski, president of the 
“COLLEGIUM” Association.

The statuette was designed by 
Jan Kuka, born in 1985 in Ka-
towice. In 2010 he graduat-
ed from the Faculty of Sculp-
ture at the Academy of Fine 
Arts in Cracow, under the su-
pervision of prof. Bogusz Sal-
wiński. Since that year, he has 
been on the faculty of the De-
partment of Architectural and 
Sculptural Design at the Acad-
emy. His work includes the 
statue of Henryk Sławik and 
József Antall Senior in Katow-
ice, and the Mausoleum-Pan-
theon in the Powązki Military 
Cemetery in Warsaw.

The competition is directed at 
the alumni who have achieved 
excellent results in at least one 
of the four areas: profession-
al work, social work, scientif-
ic research, a rising star – an 

Laureatami plebiscytu mogą 
zostać absolwenci studiów I, 
II stopnia lub jednolitych stu-
diów magisterskich w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Kato-
wicach (WSE), Akademii Eko-
nomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach (AE 
Katowice) lub Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach 
(UE w Katowicach) – niezależ-
nie od ich rodzaju i formy.

Laureaci konkursu otrzyma-
ją specjalne statuetki w formie 
rzeźby, dyplomy uznania oraz 
prawo do posługiwania się ty-
tułem „Wybitnego Absolwenta 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach”. Dla laureatów 
przewidziano także pakiet ko-
rzyści, m.in.: pamiątkowy wpis 
do księgi prowadzonej przez 
uniwersytet, specjalną tablicz-
kę w przestrzeni uniwersytetu, 
uczestnictwo w jury kolejnej 
edycji konkursu, a także zapro-
szenie do udziału w projektach 
wizerunkowych, dydaktycz-
nych i naukowych, w ramach 
których sylwetki i dokona-
nia absolwentów będą z dumą 
prezentowane przez uczelnię.

Kandydatów do tytułu mogą 
zgłaszać pełnoletnie osoby fi-
zyczne w liczbie co najmniej 
trzech lub stowarzyszenia, fun-
dacje, inne organizacje spo-
łeczne, przedsiębiorstwa i in-
stytucje publiczne w terminie 
do 31 października danego ro-
ku kalendarzowego.

alumna/alumnus under the 
age of 35.

The award can be won by any 
former student of the under-
graduate, graduate or joint 
bachelor’s-master’s program 
at the Higher School of Eco-
nomics in Katowice (WSE), the 
Karol Adamiecki Academy of 
Economics in Katowice (AE Ka-
towice) or the University of 
Economics in Katowice (UE Ka-
towice) – regardless of the 
type or mode of studies.

The winners will be awarded 
sculpture statuettes, diplomas 
of recognition and the right 
to use the title of a “Distin-
guished Alumnus of the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice”. They will also receive oth-
er benefits, including entries 
in the university’s commem-
orative book, nameplates dis-
played on the university cam-
pus, places on the jury of the 
next year’s competition, an in-
vitation to take part in PR, 
teaching and research projects 
in which the university will 
proudly present its alumni’s 
profiles and achievements.

Candidates for the award can 
be nominated by at least three 
individuals over 18 years of 
age, associations, founda-
tions and other social organi-
zations, enterprises and pub-
lic institutions. The deadline 
for nominations is October 31 
each year.

Więcej informacji: / More information is available at: 
www.ue.katowice.pl/wybitni-absolwenci.
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„Cieszy nas tak wysokie miej-
sce w rankingu najlepszych 
pracodawców zarówno w ze-
stawieniu uczelni, jak i w ogóle 
pracodawców w Polsce. To po-
twierdza, że kierunek, któ-
ry obraliśmy w naszej polityce 
kadrowej od początku kadencji 
2020–2024, przynosi wymier-
ne efekty. To co cieszy najbar-
dziej, to fakt, że zestawienie 
opracowano nie tylko w opar-
ciu o warunki pracy i per-
spektywy rozwoju, ale przede 
wszystkim o opinie samych 
pracowników. W końcu Uni-
wersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach to przede wszyst-
kim ludzie, wspólnota i łą-
czące ją relacje” – komentuje 
prof. Celina M. Olszak, rektor.

Kto jest najlepszym 
pracodawcą w Polsce?
O odpowiedź na to pytanie 
poproszono samych pracowni-
ków. „Ocenili oni swoich pra-
codawców w anonimowej 
ankiecie, dzięki czemu zba-
dana została rzeczywista ja-
kość oferowanych miejsc pra-
cy – a nie wyłącznie sukces 

– “We are happy with such 
a high place in the best em-
ployers ranking, both among 
the tertiary education institu-
tions and all employers in Po-
land. This proves the human 
resources policies adopted at 
the beginning of 2020–2024 
term to bring tangible results. 
The most pleasing is the fact 
that the ranking was com-
piled not only based on the 
working conditions and devel-
opment prospects, but main-
ly on the basis of the employ-
ees’ opinions. The point is, 
the University of Economics 
in Katowice is primarily the 
people, the community and 
the relationships between its 
members” – comments prof. 
Celina M. Olszak, the rector.

Who is the best 
employer in Poland?
The question was answered 
by employees. “They evalu-
ated their employers in an 
anonymous survey, which al-
lowed identifying the quality 

of the workplaces, and not 
just the success of employ-
er branding campaigns. Com-
panies and institutions had no 
means to affect their scores in 
the ranking as it wasn’t pos-
sible for them to e.g. sign up 
to a survey by ordering a paid 
audit. Such an approach guar-
anteed unbiased results.” – ex-
plains “Forbes”. The key fac-
tors behind the success of 
the organizations that made 
the final list were determined 
based on nearly 160,000 opin-
ions the respondents gave 
about several statements de-
scribing their employers’ ac-
tivity in 7 areas, including im-
age and growth, development 
and prospects, relationships 
between employees, manage-
ment, remuneration, work-
ing conditions and equipment, 
sustainable development and 
workload. The ranking was 
compiled in partnership with 
Statista, the company co-cre-
ating the world’s leading “Best 
Employers” rankings.

Marek Kiczka

Our University ranked by 
“Forbes” as one of the 
best employers in Poland

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
uplasował się na podium, zajmując 3. miejsce 
w kraju w rankingu magazynu „Forbes” – „Po-
land’s Best Employers 2021” w zestawieniu 
branżowym „szkolnictwo wyższe i nauka” oraz 
43. miejsce w kraju w pełnym zestawieniu. 
To pierwsza, opublikowana pod koniec marca, 
edycja zestawienia przygotowana przez ten 
polski miesięcznik gospodarczy.

The University of Economics in Katowice made the 
podium, taking the 3rd place in the “Forbes” magazine 
ranking – “Poland’s Best Employers 2021” in the cat-
egory “higher education and research” and 43rd place 
among all employers. Published at the end of March, 
it is the first edition of the ranking compiled by the 
Polish business monthly.

przeprowadzanych kampanii 
employer brandingowych. Fir-
my nie były w stanie wpłynąć 
na ocenę uzyskaną w rankin-
gu, ponieważ nie można by-
ło na przykład zgłosić swojego 
udziału poprzez zamówienie 
usługi płatnego audytu. Gwa-
rantowało to całkowitą nie-
zależność wyników badania” 
– podaje „Forbes”. Kluczowe 
czynniki wpływające na suk-
ces podmiotów, które znalazły 
się w zestawieniu, zostały zi-
dentyfikowane na podstawie 
wyrażonych przez responden-
tów blisko 160 tysięcy opi-
nii na temat kilkudziesięciu 
stwierdzeń opisujących dzia-
łalność ich pracodawców 
w siedmiu obszarach obejmu-
jących: wizerunek i wzrost, 
rozwój i perspektywy, relacje 
między pracownikami i zarzą-
dzanie, płace, warunki pracy 
i sprzęt, zrównoważony roz-
wój, obciążenie pracą. Partne-
rem merytorycznym rankin-
gu jest Statista, firma współ-
tworząca najbardziej znane 
rankingi „Best Employers” 
na świecie.

Więcej informacji nt. rankingu oraz pełną 
listę najlepszych pracodawców w Polsce moż-
na znaleźć w artykule „Praca w tych firmach 
to 300 radość. Ranking Poland’s Best Employ-
ers 2021” w wydaniu „Forbesa” nr 4/2021. 

More information about the ranking and the 
full list of the best employers in Poland can be 
found in the article “Work for these compa-
nies is pure joy. Poland’s Best Employers 2021 
ranking” published in Forbes issue 4/2021.
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Nasz uniwersytet jednym 
z najlepszych pracodawców 
w Polsce w rankingu „Forbesa”



study, work, earn

Oferta dydaktyczna w języku angielskim
Study offer in English
Studia I stopnia (licencjackie)
Bachelor’s Degree Programs

/ Finance and Accounting for Business
/ International Business

Studia II stopnia (magisterskie) 
Master’s Degree Programs

/ E-commerce
/ Finance and Accounting for Business
/ Quantitative Asset and Risk Management
/ International Business
/ European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

Studia podyplomowe
Post-graduate programs

/ Academy of Business Management 3.0
/ Business English
/ English for Business, Law and Administration

Studiuj po angielsku na UE w Katowicach
Study in English at the University of Economics in Katowice

Bart omiej Lisicki
Utrata warto ci aktywów a wycena 
rynkowa spó ek publicznych – przyk ad 
Gie dy Papierów Warto ciowych 
w Warszawie

Agnieszka Dziubi ska (red.)
Zachowania strategiczne przedsi -
biorstw w warunkach rynków wy ania-
j cych si

Karolina Szymaniec-Mlicka, Maria W grzyn
Zarz dzanie ryzykiem w organizacji 
publicznej. Studium szpitali publicznych

Justyna Brzezi ska
Zastosowanie analizy klas ukrytych 
w badaniach ekonomicznych

PODR CZNIKI:
Emilia Jerzak, Krzysztof Koz owski, Bartosz 
Kucio, Damian Lis, Ewa P aczek
Logistyka w nietypowych zastosowa-
niach

Anna Kuzior, Ma gorzata Rówi ska-Král
Podstawy rachunkowo ci  nansowej. 
Podr cznik dydaktyczny

Aleksandra Ferens, Ewelina Papaj-Wlis ocka
Procedury zamkni  rocznych w teorii 
i praktyce

Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna Poniatow-
ska, Ma gorzata Rówi ska-Král
Rachunkowo  podatkowa. Zbiór zada

Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwi ska-Ka-
nia (red.)
Rachunkowo . Zbiór zada  rekomendo-
wany dla studentów Wydzia u Ekonomii,
Zarz dzania, Informatyki i Komunikacji. 
Wyd. II popr. i uzup.

Barbara Danowska-Prokop, Renata P ciak, 
Urszula Zagóra-Jonszta
Wyk ady z historii my li ekonomicznej. 
Cz  2. Nurt subiektywno-marginalistyczny

Tadeusz Trzaskalik
Zadania testowe z bada  operacyjnych 
z rozwi zaniami i pytania

Tadeusz Trzaskalik (red.)
Zadania z bada  operacyjnych. Cz  I i II

Donata Kopa ska-Bródka (red.)
Zastosowanie metod ilo ciowych w logistyce. 
Cz  I

ZAPOWIEDZI/COMING SOON:
Artur Walasik (red.)
Gospodarka wspó dzielenia. Rynki – 
instytucje – organizacje

Julia W odarczyk, Tomasz Ingram (red.)
Innowacje w gospodarce cyfrowej

Anna Lipka
Pracownicy wiedzy na rynku pracy 
kreatywnej. Przyk ad ilustratorów

Jacek Pietrucha
Rozwój  nansowy a wzrost gospodarczy. 
Metaanaliza

Ewelina Papaj-Wlis ocka
Uwarunkowania ujawnie  informacji nie-
 nansowych w Polsce – teoria i praktyka

Pełna oferta i szczegółowe opisy publikacji pre-
zentowane są na stronie internetowej Wydawnic-
twa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
w zakładce Oferta wydawnicza.

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

M ONOGRAFIE:

Anna Kwiecie , Aleksandra Noco  (red.)
Biznes w kulturze – kultura w bizne-
sie. Funkcjonowanie sektora kultury 
w dobie pandemii koronawirusa

Joanna Palonka
Doskonalenie wykorzystania da-
nych w organizacjach non pro  t

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna S -
czewska-Piotrowska (red.)
Internacjonalne relacje we wspó -
czesnym wiecie

Urszula Swad ba, Stanis aw Swad ba
Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich 
gospodarka a praca, aktywno  za-
wodowa i przedsi biorczo  m ode-
go pokolenia. Analiza porównawcza

Aleksandra Fudala-Bara ska
Kulturotwórcza rola Telewizji Kato-
wice. Cykliczne programy kultural-
ne w latach 1957–2016

Zbigniew Widera (red.)
Media w procesie tworzenia i reali-
zacji polityki regionalnej w woje-
wództwie l skim

Dominika Polko-Zaj c
Metody porównywania populacji 
w badaniach ekonomicznych

Andrzej Bajdak, Zbigniew Spyra (red.)
Nowe  media i technologie w komuni-
kacji marketingowej – wybrane ob-
szary zastosowa

Gra yna Trzpiot, Jacek Szo tysek
Postpandemiczne miasta – zagro enia 
i szanse

Ewa Ziemba, Anna Karma ska (red.)
Transformacja cyfrowa organizacji 
i spo ecze stw

Katarzyna Bratnicka-My liwiec, Monika 
Kulikowska-Pawlak (red.)
Trendy w badaniu przedsi biorczo ci

Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek (red.)
Trzydzie ci lat transformacji

Bart omiej Lisicki
Utrata warto ci aktywów a wycena 
rynkowa spó ek publicznych – przyk ad r
Gie dy Papierów Warto ciowych
w Warszawiew

Agnieszka Dziubi ska (red.)A
Zachowania strategiczne przedsi -Z
biorstw w warunkach rynków wy ania-
j cych sij

Karolina Szymaniec-Mlicka, Maria W grzyn
Zarz dzanie ryzykiem w organizacjiZ
publicznej. Studium szpitali publicznychp

Justyna Brzezi skaJ
Zastosowanie analizy klas ukrytych Z
w badaniach ekonomicznychw

PODR CZNIKI:
Emilia Jerzazak,k Krzysztof Koz owski, Bartosz 
Kucio, Damian Ln Lis, Ewa P aczek
Logistyka w nietypowych zastosowa-L
niachn

Anna Kuzior, Ma gorzata RówRó i ska-KrálA
Podstawy rachunkowo ci  nansowej.P
Podr cznik dydaktycznyP

Aleksandra Ferens, Ewelina Papaj-WliWlis os ckaA
Procedury zamkni  rocznych w teorii P
i praktycei

Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna Poniatow-
ska, Ma gorzata Rówi ska-Král
Rachunkowo  podatkowa. Zbiór zadaR

Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwi ska-Ka-
niani  (red.)n
Rachunkowo . Zbiór zada  rekomendo-R
wany dla studentów Wydzia u Ekonomii,w
Zarz dzania, Informatyki i Komunikacji.Z
Wyd. II popr. i uzup.

Barbara Danowska-Prokop, Renata P ciak, 
Urszula Zagóra-Jonszta
Wyk ady z historii my li ekonomicznej.
Cz  2. Nurt subiektywno-marginalistyczny

Tadeusz Trzaskalik
Zadania testowe z bada  operacyjnych Z
z rozwi zaniami i pytania

Tadeusz Trzaskalik (red.)
Zadania z bada  operacyjnych. Cz  I i IIZ

Donata Kopa ska-Bródka (red.)
Zastosowanie metod ilo ciowych w logistyce.Z
Cz  I

ZAPOWIEDZI/COMING SOON:
Artur Walasik (red.)
Gospodarka wspó dzielenia. Rynki – 
instytucje – organizacje

Julia W odarczyk, Tomasz Ingram (red.)
Innowacje w gospodarce cyfrowejI

Anna Lipka
Pracownicy wiedzy na rynku pracy P
kreatywnej. Przyk ad ilustratorów

Jacek Pietrucha
Rozwój  nansowy a wzrost gospodarczy. R
MetaanalizaM

EweE lina Papaj-Wlis ocka
Uwarunkowania ujawnie  informacji nie-
 nansowych w Polsce – teoria i praktyka

Pełna oferta i szczegółowe opisy publikacji pre-
zentowane są na stronie internetowej Wydawnic-
twa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
w zakładce Oferta wydawnicza.

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

M ONOGRAFIE:M

Anna Kwiecie , Aleksandra Noco  (red.)A
Biznes w kulturze – kultura w bizne-B
sie. Funkcjonowanie sektora kulturys
w dobie pandemii koronawirusaw

Joanna PalonkaJ
Doskonalenie wykorzystania da-D
nych w organizacjach non pro  tn

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna S -M
czewska-Piotrowska (red.)
Internacjonalne relacje we wspó -I
czesnym wiecie

Urszula SSwadw ba, Stanis aw Swad ba
Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ichK
gospodarka a praca, aktywno  za-g
wodowa i przedsi biorczo  m ode-w
go pokolenia. Analiza porównawczag

Aleksandra Fudala-Bara skakaA
Kulturotwórcza rola Telewizji Kato-K
wice. Cykliczne programy kultural-w
ne w latach 1957–2016n

Zbigniew Widera (red.)Z
Media w procesie tworzenia i reali-M
zacji polityki regionalnej w woje-z
wództwie l skimw

Dominika Polko-Zaj c
Metody porównywania populacjiM
w badaniach ekonomicznychw

Andrzezej Bj ajdak, Zbigniew Spyra (red.)A
Nowe  media i technologie w komuni-N
kacji marketingowej – wybrane ob-k
szary zastosowas

Gra yna Trzpiot, Jacecek Sk zo tysek
Postpandemiczne miasta – zagro eniaP
i szansei

Ewa Ziemba, Anna Karma ska (re(red.)
Transformacja cyfrowa organizacji 
i spo ecze stwi

Katarzyna Bratnicka-My liwiec, Monika
KuKulikowska-Pawlak (red.)
Trendy w badaniu przedsi biorczo ci

Jacek Pietrutrucha, Jolanta Pasionek (red.)J
Trzydzie ci lat transformacji

Nowości 
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach
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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:
study programs

/ Gospodarka cyfrowa
Digital economy

/ Gospodarka miejska i nieruchomości
Urban Economics and Real Estate 

/ Finanse i Ekonomia Biznesu (Rybnik)
Finance and Business Economics (Rybnik)

specjalności:
specializations

/ 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 miejskai nieruchomości
Real Estate in the field of Urban Economics and Real Estate

Studia podyplomowe
Post-graduate programs

/ Analiza i modelowanie danych biznesowych
Business data analysis and modeling

/ Audyt Śledczy
Investigative Audit

/ Brand Manager i PR Manager
/ Kadry i Płace z elementami HR

HR and Payroll with elements of HR
/ Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów 

informatycznych
National accounting standards with the use of IT systems

/ Master of Business Administration in Corporate Governance
/ Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem

Professional organization and team management
/ Sprzedaż i obsługa klienta

Sales and customer service
/ Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju
/ Uczenie Maszynowe i Data Science

Machine Learning and Data Science

Nowości
New programs
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