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Do zobaczenia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach!

W końcu możemy tak powiedzieć z pełną odpowiedzialno-
ścią. Po dłuższym czasie nauki i pracy online czy też hybry-
dowej korytarze i sale Uniwersytetu Ekonomicznego ponow-
nie zapełniają się akademicką społecznością. Wielu z nas 
czekało na tę chwilę z utęsknieniem, bo przecież uniwersytet 
to LUDZIE. Nic nie zastąpi osobistego kontaktu, możliwości 
rozmów face to face czy też wspólnego tworzenia projektów. 
Ostatnie lata nas nie rozpieszczały, najpierw pandemia, póź-
niej wybuch wojny na Ukrainie, wszechobecny strach i sza-
lejąca gospodarka. Te przeciwności losu mocno na nas wpły-
nęły. Nauczyły nas natomiast przede wszystkim empatii, tak 
ważnej w codziennym funkcjonowaniu. Mija rok jubileuszo-
wy, którego hasłem przewodnim była „Siła w jedności”, bo 
przecież razem możemy więcej. Udało nam się przetrwać 
pandemię, pomimo trudności prężnie działaliśmy, skupiając 
się na naszej społeczności, a przy tym dzieląc się dobrem 
i wspierając obywateli Ukrainy. W naturalny sposób rozpo-
czynamy nowy rok akademicki, którego hasłem przewodnim 
jest jedna z wartości naszej Alma Mater – WRAŻLIWOŚĆ! 
Piękna kontynuacja działań, które rozpoczęły się już wcze-
śniej, ale również potrzeba odnalezienia się w nowej rzeczy-
wistości, być może już łatwiejszej, bo wspólnej, z ogromną 
nadzieją na spokój za naszą wschodnią granicą i na pewno 
z sercem i umysłem otwartym na drugiego człowieka.

Od tego numeru koordynację prac związanych z „Forum” 
przejmuje Centrum Marketingu. Dr Marcin Baron, dotych-
czasowy redaktor naczelny, wysoko postawił poprzeczkę, 
mam jednak nadzieję, że w myśl hasła „w jedności siła” 
damy radę i sprostamy Państwa oczekiwaniom. Chciałam 
również podziękować Marcinowi za pracę nad czasopismem 
i nieocenione wsparcie. Marcinie – dziękuję!

Tyle na wstępie od Redakcji. Teraz, drodzy Czytelnicy, zapra-
szam do lektury obecnego numeru „Forum”. Dosyć obszer-
nego, ale proszę o wyrozumiałość, nie można było inaczej. 
Ostatnie miesiące były bardzo intensywne, działania uniwer-
sytetu skupiały się na możliwości spotkań, debat, kontaktów 
z otoczeniem. Mam nadzieję, że przybliżymy Państwu minio-
ne wydarzenia i zachęcimy do kolejnych aktywności.

Życząc wiele spokoju, radości i wrażliwości w nowym roku 
akademickim, zapraszam do zapoznania się z kolejnym nu-
merem „Forum”.

W imieniu redakcji
Dagmara Piskorz
redaktor naczelna

See you at the University of Economics 
in Katowice!

We can finally and responsibly say so. After a long time of study-
ing and working remotely or in a hybrid form, the corridors and 
halls of our University are once again filled with members of our 
academic community. Many of us have been waiting longingly 
for this moment because, after all, PEOPLE are the foundation 
of every university. Nothing can replace the experience of in-the-
flesh contact, the opportunity to talk face-to-face, or to co-create 
projects as a team. The last few years have not been treating us 
well at all: first, the COVID-19 pandemic, then – the outbreak of 
war in Ukraine, accompanied by the ever-present fear and crum-
bling economies. These adversities have strongly affected us. On 
the other hand, however, they taught us empathy, so critically 
important in our daily functioning. Our University’s 85th anniver-
sary this year is slowly passing under the guiding slogan “Power of 
Unity” because, after all, together we can achieve more. We man-
aged to overcome the pandemic; despite the difficulties faced we 
were continuously operating, focusing on our community, sharing 
with and supporting the citizens of Ukraine. And so, we are begin-
ning this new academic year, under the banner of one of the values 
of our Alma Mater – SENSITIVITY! Let this year be a beautiful 
continuation of activities that we have already begun, with the 
need to find ourselves in this new reality perhaps already made 
easier. Because we are together, with high hopes for peace across 
our eastern border, with an open heart and mind for the Other.

Beginning from this issue, the coordination of Forum-related 
work is now in hands of our University Marketing Center. The 
previous Editor-in-Chief, Marcin Baron, Ph.D., has indeed set the 
bar high, but I hope that in accordance with our guiding slogan 
“Power of Unity” we will manage in meeting your expectations. 
At this point, I would also like to thank Marcin for his work on the 
magazine and his invaluable support. Marcin – thank you!

So much for the introduction on part of the Editors. Now, our 
Dear Readers, I would like to cordially invite you to browse the 
pages of the brand new issue of Forum. A bit voluminous per-
haps, but I ask for your understanding – there was simply no oth-
er way. Against all odds, the last few months have been very busy 
for our University, continuously focused on finding opportunities 
for meetings, debates, and contact with the public. I hope we will 
manage to shed some light on some of the past events, thus fur-
ther encouraging you to undertake brand new initiatives.

Wishing you much peace, joy and sensitivity in this forthcoming 
academic year, I invite you to the next issue of Forum.

On behalf of the Editorial Board,
Dagmara Piskorz
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dent events

 174 Premiera gry Monopoly 
z udziałem UE Katowice / Pre-
miere of the game Monopoly 
with the participation of our 
University

 176 Olimpiada Przedsiębiorczości / 
Entrepreneurship Olympiad

 177 Finał Mostów Ekonomicznych 
/ Final of Economics Bridges

 178 Programy edukacji ekonomicz-
nej dla dzieci, młodzieży i se-
niorów / Economic education 
programs for children, youth 
and seniors

 180 Webinaria dla kandydatów na 
UE Katowice / Webinars for 
the University for the candi-
dates wishing to apply to our 
University
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Każdy nowy rok akademic-
ki skłania do podsumowań, 
uzmysławiania sobie, ja-
cy jesteśmy, ale chyba przede 
wszystkim, jakimi chcemy być 
i dokąd zmierzamy.

Rozpoczynając kadencję dwa 
lata temu, nie przypuszczałam, 
że przyjdzie mi sprawować 
funkcję rektora w tak trudnych 
czasach; czasach pandemii, 
okrutnej wojny w Ukrainie, 
eskalującego kryzysu ener-
getycznego i ekonomicznego. 
Wydawałoby się, że większość 
zasad, jak zarządzać uczelnią, 
które sprawdzają się w warun-
kach w miarę stabilnej sytu-
acji, należy odrzucić.

Every new academic year 
prompts us to look back and 
reflect to realize who we are, 
and, perhaps more important-
ly, who we want to be, and 
where we are heading.

When I began my tenure two 
years ago, I never imagined 
that I would come to serve 
as the Rector in such difficult 
times; times of pandemic, vi-
cious war in Ukraine, escalat-
ing energy and economic cri-
sis. It seemed that most of the 
principles of how to manage 
a university that works well 
in a relatively stable situation 
should have been discarded.

Then I was reminded of a con-
versation with one of my sen-
ior colleagues, who had held 
many important positions and 
roles in his life. Giving me ad-
vice, he said: “if you want to 
be a good Rector and under-
stand your community, you 
need to shed that proverbial 

Przypomniała mi się wtedy 
rozmowa z jednym z moim 
starszych kolegów profesorów, 
który w swoim życiu sprawo-
wał wiele ważnych funkcji oraz 
ról. Udzielając mi rady, powie-
dział: „jeśli chcesz być dobrym 
rektorem, jeśli chcesz rozumieć 
swoją społeczność, musisz 
zrzucić z siebie ten przysłowio-
wy pancerz władzy i emana-
cji siły”. Być może te słowa na 
chwilę mnie lekko zaskoczyły, 
ale ostatecznie przyznałam mu 
rację, ponieważ nasza siła bie-
rze się z wrażliwości i ona na-
daje sens naszym działaniom.

Przewodniego hasła roku ju-
bileuszowego naszej uczel-
ni „Siła w jedności” nie uda-
łoby się zrealizować, gdyby 
nie nasza wrażliwość. Ona bo-
wiem wymaga od nas wyjątko-
wej czujności, empatii, odrzu-
cenia stereotypów i rezygnacji 

armor of power and strength.” 
I may have been taken a lit-
tle aback by these words for 
a moment, but in the end, 
I had to agree with him. Be-
cause our strength comes from 
sensitivity. And this sensitivity 
gives meaning to our actions.

The guiding slogan of our Uni-
versity’s anniversary year, 
“Power of unity” would not 
have been realized if not for 
our sensitivity. Sensitivity re-
quires us to be exceptionally 
vigilant, and empathetic, reject 
stereotypes and refuse to take 
an easy way out. Sensitivity is 
seeing You, Us, and the Other, 
with all the subsequent dilem-
mas, but also joys and success-
es. It is a dialogue and over-
coming of barriers – togeth-
er. It is the ability to accept our 
differences and divergent opin-
ions with respect for the law 
and academic values. Without 
Sensitivity, all our morality is 
left to hang in a vacuum.

Nie ma jedności 
bez wrażliwości. 
Jacy jesteśmy, 
dokąd zmierzamy?

No unity without 
sensitivity. Who are we, 
where are we heading?

Wasze Magnificencje, Wasze Ekscelencje, 
Wysoki Senacie, Drodzy Studenci, 
Doktoranci i Współpracownicy, 
Dostojni Goście.

Your Magnificences, Your Excellencies, 
Honorable Senate, Dear Students, 
Doctoral Students and Associates, 
Distinguished Guests.

Celina M. Olszak 
Rektor / Rector
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z pójścia na skróty. Wrażliwość 
to dostrzeganie Ciebie, Nas 
i Was, z całą gamą rozterek, 
dylematów, ale także radości 
i sukcesów, to dialog i wspólne 
pokonywanie barier, to zdol-
ność do akceptacji naszych 
różnic i odmiennych zdań z po-
szanowaniem prawa oraz war-
tości akademickich. Bez wraż-
liwości cała nasza moralność 
zawiesza się w próżni.

Żyjemy w świecie ocen, ran-
kingów, certyfikatów, mediów 
społecznościowych, zdobywa-
nia „lajków” oraz wszechobec-
nego pozycjonowania i porów-
nywania się. Dla wielu insty-
tucji i ich liderów atrybuty te 
stały się miarą wartości, siły 
i sposobu na funkcjonowanie.

Pytamy się zatem, czy w takim 
świecie jest jeszcze miejsce na 
wrażliwość.

Bez chwili wahania odpowia-
dam, że właśnie teraz, jak chy-
ba nigdy wcześniej, dla ta-
kiej instytucji jak uniwersytet, 
to najlepszy moment na bycie 
wrażliwym – na dostrzeganie 
potrzeb społeczności akade-
mickiej, ale także społeczności 
lokalnej, regionu, kraju, Euro-
py i świata.

Wrażliwość to przecież nie sła-
bość i bezradność, jak mogło-
by się wydawać. To wrażliwość 
niesie nas do przodu. Wrażli-
wość to przed wszystkim:

  odpowiedzialność – odpo-
wiedzialność za losy ludzi, 
ich problemy, zwłaszcza za 
młode pokolenie, za przy-
szłość naszego regionu oraz 
kraju,

  gotowość – chęć i zdol-
ność do przeprowadzania 
zmian społecznych i gospo-
darczych, ustawienie kom-
pasu na poprawę życia lu-
dzi, ich pracy oraz całego 
ekosystemu,

  stałe poszukiwanie – skła-
nianie naszej duszy i umy-
słu do uważnego przyglą-
dania się przede wszyst-
kim temu, co rzadkie 
i nadzwyczajne,

  etyczność – działanie 
w zgodzie z etosem nauki 
i pracy, poszukiwanie za 
wszelką cenę prawdy.

Wrażliwość to także stała pra-
ca nad sobą oraz radość i wia-
ra, że RAZEM stać nas na 
więcej.

Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach w obcho-
dy jubileuszu swego 85-lecia 
wszedł z hasłem „Siła w jedno-
ści”, ale kończy ten rok i wcho-
dzi w kolejne lata z konstata-
cją: „NIE MA JEDNOŚCI BEZ 
WRAŻLIWOŚCI”.

Wrażliwość stanowi jedną 
z sześciu przyjętych w naszym 
„Planie strategicznym do 
2025 roku” wartości. Z pozo-
stałymi, takimi jak: profesjo-
nalizm, innowacyjność, otwar-
tość, współpraca i zaangażo-
wanie, pozwala realizować 
nam naszą misję.

Efektem naszej wrażliwości jest 
uzyskanie przez miasto Kato-
wice tytułu Europejskiego Mia-
sta Nauki. To osiągnięcie cie-
szy i buduje nadzieję na lepszą 
przyszłość. Siedem katowic-
kich uczelni wyższych (Uniwer-
sytet Śląski, Politechnika Ślą-
ska, Śląski Uniwersytet Me-
dyczny, Akademia Wychowania 
Fizycznego im. J. Kukuczki, Aka-
demia Muzyczna, Akademia 
Sztuk Pięknych oraz Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach) 
wraz z władzami miasta i regio-
nu: Marszałkiem Województwa 
Śląskiego, Prezydentem Mia-
sta Katowice, Przewodniczącym 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii mówią jednym i sta-
nowczym głosem: „Chcemy 
zmieniać nasz region poprzez 
naukę, poprzez nowe techno-
logie i nowy przemysł. Chcemy 
być miejscem przyjaznym dla 
ludzi i dla całego ekosystemu”. 
Dlatego mamy w planach m.in. 
rozwijanie Sieciowego Centrum 
Nauki – wspólnych przestrzeni 
do nauki i prowadzenia badań, 
utworzenie Centrum Transfor-
macji Gospodarki oraz rewitali-
zację terenów nad Rawą.

We live in a world of ratings, 
rankings, certifications, social 
media, ‘like’ buttons, and ubiq-
uitous positioning and com-
parison. For many institutions 
and their leaders, these attrib-
utes have become a measure 
of value, strength, and the way 
to operate.

We ask ourselves, then, 
whether there is still room 
for sensitivity in such a world 
we’ve created.

Without any hesitation, I can 
answer – right now, like prob-
ably never before, is the best 
time to be sensitive. Especial-
ly for an institution like a uni-
versity. To see the needs of 
communities not only academ-
ic but also local and regional. 
The needs of our country, Eu-
rope and the world.

Sensitivity, after all, is not 
weakness nor helplessness, as 
it might seem. It is sensitivity 
that carries us forward. Sensi-
tivity is, above all: responsibili-
ty – for the fate of the people, 
especially for the younger ge-
neration, their problems, for 
the future of our region and 
the country,

  readiness – the willingness 
and ability to carry out so-
cial and economic change, 
improve the lives of peo-
ple, their work and our sur-
roundings in general,

  constant inquiry – prompt-
ing ourselves to look care-
fully in awe for the rare and 
extraordinary,

  ethics – acting by following 
the science and work ethos, 
pursuing truth at all costs.

Sensitivity involves constant 
self-improvement and the joy 
and faith that TOGETHER we 
can do more.

The University of Economics in 
Katowice entered its 85th anni-
versary celebrations with the 
slogan “Power of unity,” but 
it ends this year and begins 
the following with a statement 

“THERE IS NO UNITY WITH-
OUT SENSITIVITY”.

Sensitivity is one of the six 
values adopted in our Stra-
tegic Plan for the years 
2018–2025. Together with the 
other values – professional-
ism, innovation, openness, co-
operation and commitment 
– it allows us to realize our 
mission.

The result of our sensitivity is 
the fact that the city of Katow-
ice has been awarded the ti-
tle of the European City of Sci-
ence. This achievement both 
gratifies and promises hope 
for a better future. Seven uni-
versities located in Katowice 
(the University of Silesia in Ka-
towice, Silesian University of 
Technology, Medical University 
of Silesia, the Jerzy Kukuczka 
Academy of Physical Education 
in Katowice, the Karol Szy-
manowski Academy of Music 
in Katowice, the Academy of 
Fine Arts and Design in Katow-
ice and the University of Eco-
nomics in Katowice), together 
with the city and regional au-
thorities, like the Marshal of 
the Silesian Voivodeship, the 
Mayor of Katowice, the Chair 
of the Metropolis GZM, speak 
in one united voice “We want 
to change our region through 
science, through new tech-
nologies and new industry. 
We want to be a place that is 
friendly to people and their 
surroundings”. That is why, 
among other things, we have 
plans to develop a Network 
Science Center – a shared 
space for learning and re-
search – or create an Econom-
ic Transformation Center, or 
revitalize areas along the Ra-
wa River.

I am aware that only by be-
ing united while also remain-
ing sensitive to the problems 
surrounding us and listen-
ing to the voice of experts we 
can responsibly fulfill our mis-
sion and our call. It is there-
fore with great joy that we are 
conferring an honoris causa 
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Mam świadomość, że tyl-
ko zjednoczeni, wsłuchują-
cy się w głos prawdziwych au-
torytetów i ekspertów oraz 
równocześnie wrażliwi na 
problemy naszego otocznia, 
możemy w sposób odpowie-
dzialny wypełniać naszą mi-
sję oraz powołanie. Dlatego 
też dzisiaj z wielką radością 
będziemy wręczać tytuł dok-
tora honoris causa znakomi-
temu polskiemu uczonemu, 
Panu Profesorowi Bogdano-
wi Nogalskiemu – przyjacie-
lowi naszej społeczności aka-
demickiej, osobie wrażliwej 
i troszczącej się o jakość nauki. 
Będziemy także świadkami 
powołania Konwentu Uczel-
ni i przyjęcia w jego poczet 
pierwszych członków – amba-
sadorów uniwersytetu, z któ-
rymi wspólnie chcemy rozwią-
zywać ważne problemy ekono-
miczno-społeczne, dotyczące 
regionu oraz kraju.

W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że do tej pory podpi-
saliśmy już około 200 porozu-
mień o współpracy z firmami, 
organizacjami pozarządowy-
mi, jednostkami samorządu 
oraz innymi instytucjami, tak-
że z tak dużymi podmiotami, 
jak chociażby w ostatnim cza-
sie trójstronne porozumienie 
z Głównym Instytutem Górnic-
twa i Polską Grupą Górniczą.

Ostatni rok był wyjątkowo 
trudny z racji czekającej nas 
ewaluacji. Wykazaliśmy na tym 
polu dużo wrażliwości i etycz-
ności. Nie poszliśmy na skróty, 
nie wykupywaliśmy numerów 
czasopism w pogoni za punk-
tami, nie przeszeregowywali-
śmy naszych pracowników na 
inne stanowiska, aby tylko do-
brze wypaść w świetle obo-
wiązującego algorytmu. Pomi-
mo to zachowaliśmy w swo-
ich flagowych dyscyplinach 
ekonomia i finanse oraz nauki 
o zarządzaniu i jakości wyso-
kie kategorie, pozwalające bez 
przeszkód realizować nasze 
cele strategiczne oraz przepro-
wadzać dalej przewody dok-
torskie i habilitacyjne.

Jako uczelnia podejmujemy 
się tematów badawczych oraz 
grantów, które ukierunkowa-
ne są na potrzeby naszego re-
gionu i kraju. W lipcu i sierpniu 
tego roku staliśmy się człon-
kiem konsorcjów w ramach 
dwóch projektów finansowa-
nych z europejskiego progra-
mu „Horyzont Europa”, doty-
czących zagadnień sprawie-
dliwej transformacji, w tym 
wykluczeń i wyzwań, jakie nie-
sie ze sobą zielona gospodarka 
oraz transformacja energetycz-
na Europy.

Nie sposób pominąć także na-
szych osiągnięć, wyrosłych na 
etosie wrażliwości, w zakresie 
internacjonalizacji i edukacji. 
W ostatnim czasie włożyliśmy 
dużo wysiłku w uzyskanie ko-
lejnej akredytacji międzynaro-
dowej – EFMD – dla kierunku 
International Business. Jeste-
śmy także w trakcie pozyski-
wania międzynarodowej akre-
dytacji AACSB dla całej uczelni.

Realizujemy projekt dydaktycz-
ny w ramach Partnerstwa Stra-
tegicznego Erasmus+, którego 
celem jest wyciągnięcie wnio-
sków z pandemii COVID-19 
i wsparcie rozwoju kompeten-
cji cyfrowych wśród studen-
tów, nauczycieli akademickich 
i pracowników administracji 
uczelni wyższych oraz stworze-
nie sieci współpracy międzyna-
rodowej w tym zakresie.

Zależy nam bardzo na zwięk-
szeniu mobilności naszej spo-
łeczności akademickiej. W mi-
nionym roku stworzyliśmy 
system, którego elementem 
będzie możliwość włącze-
nia do ścieżki kształcenia stu-
dentów części studiów z ofer-
ty różnych uczelni, przede 
wszystkim zagranicznych.

Dokładamy wszelkich starań, 
by kształcić naszych studen-
tów stosownie do potrzeb ryn-
ku pracy, ale także, aby uni-
wersytet był dobrym miej-
scem do pracy. Ten fakt już 
kolejny raz został dostrze-
żony w rankingu magazynu 

title on an outstanding Polish 
scientist, Professor Bogdan 
Nogalski – a friend of our aca-
demic community, a sensitive 
person concerned with the 
quality of science. We are also 
witnessing the establishment 
of the University’s Assembly 
and the admission of the first 
members into its ranks – am-
bassadors of our University, 
with whom we want to jointly 
solve important economic and 
social issues affecting our re-
gion and the country.

At this point, it is worth men-
tioning that to date we have 
already signed about 200 co-
operation agreements with 
companies, NGOs, local gov-
ernment units and other in-
stitutions. The list includes 
such large entities s the re-
cent three-party agreement 
with the Główny Instytut Gór-
nictwa (GIG, Central Min-
ing Institute) and Polska Gru-
pa Górnicza S.A (Polish Min-
ing Group).

Last year was particularly dif-
ficult due to the pending eval-
uation. We displayed a lot of 
sensitivity and ethics in this 
matter. We did not take any 
shortcuts, we did not let the 
pursuit of points affect us, 
we did not reassign our staff 
to other positions just to per-
form well in light of the cur-
rent algorithm. Despite this, 
we have retained high cat-
egories in our representa-
tive disciplines of economics 
and finance and management 
and quality sciences. This al-
lows us to pursue our strate-
gic goals unhindered and con-
tinue conducting doctoral and 
postdoctoral studies.

As a University, we undertake 
research topics and grants 
that target the needs of our 
region and the country. In Ju-
ly and August of this year, we 
became a member of con-
sortia in two projects fund-
ed by the Horizon Europe pro-
gram on issues of just trans-
formation, concerning the 

exclusions and challeng-
es posed by the green econ-
omy and Europe’s energy 
transition.

It is also impossible to over-
look our achievements in in-
ternationalization and educa-
tion, grown out of our sensi-
tivity. We have recently made 
a major effort to obtain an-
other international accredita-
tion, EFMD, for the Internation-
al Business study program. We 
are also in the process of ob-
taining AACSB international 
accreditation for our University 
as a whole.

We are implementing a teach-
ing project within the frame-
work of the Erasmus+ Stra-
tegic Partnership, the aim of 
which is to learn from the 
COVID-19 pandemic and sup-
port the development of digi-
tal competencies among stu-
dents, academics and admin-
istrative staff, as well as to 
create a network of interna-
tional cooperation in this field.

We are committed to the in-
crease in mobility of our aca-
demic community. In the past 
year, we have established 
a system that allows the possi-
bility of including some cours-
es on the offer of other univer-
sities, primarily foreign ones, 
during students’ education.

We make every effort to edu-
cate our students according to 
the needs of the labor market, 
but also to make sure our Uni-
versity is a good place to work. 
This fact has once again been 
recognized in Forbes maga-
zine’s ranking, “Poland’s Best 
Employers 2022”. Similar to 
last year, we ranked third in 
the country on the “Education 
and Research” industry list.

All of these, achieved through 
our collective sensitivity, can 
be supplemented by another 
long list of activities of staff, 
students and doctoral stu-
dents, developed in connec-
tion with the war in Ukraine. 
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„Forbes” – „Poland’s Best Em-
ployers 2022”. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, zajęliśmy 
trzecie miejsce w kraju w ze-
stawieniu branżowym „Szkol-
nictwo i badania naukowe”.

Wspomniane osiągnięcia, zbu-
dowane dzięki naszej wspólnej 
wrażliwości, można uzupełnić 
o długą listę działań pracowni-
ków, studentów i doktorantów, 
rozwijanych w związku z ata-
kiem wojennym na Ukrainę. 
Wspólnie z władzami miasta 
Katowice zawarliśmy umo-
wę na udostępnienie naszych 
dwóch budynków na potrze-
by ponad 400 osób z Ukrainy, 
głównie matek i dzieci. W ra-
mach uczelnianego progra-
mu wsparcia „Solidarni z Ukra-
iną” organizowaliśmy przeróż-
ne zbiórki i akcje pomocowe, 
a także naukę języka polskie-
go i angielskiego. Przeorgani-
zowaliśmy infrastrukturę in-
formatyczną naszej uczelni, 
tak aby była ona dostępna dla 
uchodźców z Ukrainy. Przyję-
liśmy do naszej społeczności 
pierwszych pracowników na-
ukowych, administracyjnych 
oraz studentów z tego kraju.

Pomimo trudnych czasów 
oraz ograniczeń finansowych 
wprowadziliśmy wiele regula-
cji i rozwiązań zapewniających 
pracownikom poczucie bezpie-
czeństwa i stabilności oraz ak-
ceptacji (nowy regulamin wy-
nagradzania, polityka kadro-
wa, regulamin pracy, powstał 
także pierwszy Raport Społecz-
nej Odpowiedzialności Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach oraz Plan Równo-
ści Płci).

Wrażliwość to także wrażli-
wość na obiekty, obrazy, które 
nas otaczają. Marzy mi się zie-
lony kampus z dostępem do 
Rawy, zagospodarowanie prze-
strzeni po dawnym budynku D, 
powstanie nowych miejsc, któ-
re zachęcałyby do wspólnych 
spotkań i dyskusji.

Cieszy mnie bardzo, że w koń-
cu, po długich negocjacjach 

i przejściu wielu trudności, 
udało nam się wejść w etap 
realizacji inwestycji związa-
nej z przebudową kampusu 
pod kątem dostosowania do 
osób ze szczególnymi potrze-
bami oraz montażem wind ze-
wnętrznych w budynkach B i C 
z dofinansowania z dotacji ce-
lowej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego.

Podczas swojego wystąpienia 
chciałabym odnieść się tak-
że do naszych nowych studen-
tów i doktorantów. Rozpoczy-
nacie studia w niezwykłych 
czasach. Najbliższe lata będą 
najważniejsze w waszym roz-
woju intelektualnym. One was 
uformują i wyznaczą warto-
ści, które będą was prowadzi-
ły przez życie. Wasze pokole-
nie będzie musiało się mierzyć 
z kryzysami i zmianami, które 
będą wyjątkowo trudne. Mu-
sicie być do tego przygotowa-
ni zarówno intelektualnie, jak 
i moralnie, ale powinniście być 
także wrażliwi.

Kończąc, chciałabym podkre-
ślić raz jeszcze, że Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowi-
cach jest instytucją, dla któ-
rej największą wartością jest 
człowiek. Jest instytucją, któ-
ra z wielką wrażliwością trosz-
czy się o jego rozwój. Troszczy 
się także o społeczność lokalną 
oraz losy regionu i kraju.

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim osobom za ten niesamo-
wity, piękny akt wrażliwości, 
którym obdarzyliście naszą Al-
ma Mater. Dziękuję pracowni-
kom uczelni, naszym studen-
tom i doktorantom, ale tak-
że naszym interesariuszom, 
władzom miasta oraz regio-
nu. Wierzę, że dzięki Pań-
stwa wrażliwości stać nas 
na więcej i spokojnie patrzę 
w przyszłość.

Celina M.  Olszak
rektor

Together with the authorities 
of the city of Katowice, 
we have agreed to make two 
university buildings available 
for more than 400 people from 
Ukraine, mainly mothers and 
children. As part of the Univer-
sity’s “Solidarity with Ukraine” 
support program, we organ-
ized various fundraisers and 
aid, along with Polish and Eng-
lish language classes. We reor-
ganized our University’s IT in-
frastructure to make it accessi-
ble to Ukrainian refugees. We 
have welcomed into our com-
munity our first academic and 
administrative staff members 
from Ukraine and numerous 
Ukrainian students.

Despite difficult times and fi-
nancial constraints, we have 
introduced numerous regula-
tions and solutions to provide 
staff with a sense of security, 
stability and acceptance (new 
Salary Regulations, Staff Poli-
cy, Work Regulations, the first 
Report on Social Responsibility 
of the University of Economics 
in Katowice and the Gender 
Equality Plan).

Sensitivity is also connected to 
objects and images surround-
ing us. I dream of green campus 
with access to the Rawa River, 
further development of space 
left after the former D building, 
the creation of new places that 
would encourage shared meet-
ings and discussions.

I am delighted that after pro-
longed negotiations and over-
coming numerous difficulties, 
we are finally able to begin 
the reconstruction of the cam-
pus and adapt it to the require-
ments of people with special 
needs and can afford the pur-
chase of elevators, thanks to the 
grant of the Office of the Mar-
shal of the Silesian Voivodeship 
for this very purpose.

Right now, I would also like di-
rectly address to our new stu-
dents and doctoral students. 
You are beginning your stud-
ies in extraordinary times. The 

following years will be the 
most important in your in-
tellectual development. They 
will shape you and determine 
the values that will guide you 
throughout your life. Your 
generation will have to face 
crises and changes that are 
exceedingly difficult. You must 
be prepared for this both intel-
lectually and morally – but you 
should also remain sensitive.

In conclusion, I would like to 
emphasize once again that 
the University of Economics 
in Katowice is an institution 
for which people are of the 
greatest value. Our institu-
tion cares greatly about every 
person’s development. It also 
cares about the local commu-
nity and the fate of our region 
and the country.

My sincere thanks to all of you 
for this wonderful act of sensi-
tivity that you have bestowed 
on our Alma Mater. I want to 
thank the staff of our Univer-
sity, our students and doctoral 
students, and also our stake-
holders, the city and region-
al authorities. I believe that 
thanks to your sensitivity we 
can do more, and I look confi-
dently toward the future.

Celina M. Olszak 
Rector

Prof. dr hab. inż. 
Celina M. Olszak, 
JM Rektor / Prof. 
Celina M. Olszak, 
Ph.D., D.Sc., Rector

fot. / photo: Patrycja Mazurek 9



Rok 2021 był ostatnim rokiem 
składającym się na okres, za 
który działalność naukowa na-
szego uniwersytetu była oce-
niana zgodnie z nowymi zasa-
dami, określonymi w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce. Pierwsze trzy 
miesiące roku akademickie-
go 2021/2022 były zatem cza-
sem intensywnej pracy zarów-
no nauczycieli akademickich, 
jak i kadry administracyjnej, 
celem jak najlepszego zapre-
zentowania osiągnięć uczelni 
w ocenianym okresie. Działal-
ność naukowa oceniana była 
ze względu na trzy podstawo-
we kryteria: poziom nauko-
wy lub artystyczny prowadzo-
nej działalności, efekty finan-
sowe badań naukowych i prac 

rozwojowych, wpływ działal-
ności naukowej na funkcjono-
wanie społeczeństwa i gospo-
darki. Nowością było ostatnie 
kryterium. Biorąc pod uwa-
gę liczbę pracowników nauko-
wo-badawczych deklarujących 
prowadzenie badań w dys-
cyplinach, które uniwersytet 
poddawał ewaluacji (ekono-
mia i finanse oraz nauki o za-
rządzaniu i jakości), byliśmy 
zobowiązani do przedstawie-
nia trzech opisów wpływów 
dla każdej z dyscyplin. W przy-
padku dyscypliny ekonomia 
i finanse opisy wpływu zostały 
przygotowane przez: prof. 
dr hab. Janinę Harasim, dr. 
hab. Adama Drobniaka, prof. 
UE, dr Katarzynę Warzechę 
przy współpracy prof. dr hab. 
Zofii Mielęckiej-Kubień. Z kolei 
opisy wpływów dla dyscypli-
ny nauki o zarządzaniu i jako-
ści przygotowali: prof. dr hab. 
Aldona Frączkiewicz-Wron-
ka, dr hab. Grzegorz Głód, prof. 

The year 2021 was the last 
year comprising the period 
for which our University’s ac-
ademic activities were eval-
uated under the new rules 
outlined in the Law on High-
er Education and Science. To 
present the achievements of 
the University in the period 
under assessment best, the 
first three months of the ac-
ademic year 2021/2022 were 
a time of intensive work for 
both academic and adminis-
trative staff. Scientific activi-
ty was evaluated in terms of 
three basic criteria: the scien-
tific or artistic level of the ac-
tivity carried out, the financial 
effects of the research and 
development work, and the 
impact of the activity on the 
functioning of society and the 
economy. The last criterion 
was new. Given the number 

of scientific research staff de-
claring the research in the 
disciplines that the Universi-
ty was evaluating (econom-
ics and finance, and manage-
ment and quality sciences), 
we were required to provide 
three impact descriptions for 
each discipline. For the dis-
cipline of economics and fi-
nance, the impact descrip-
tions were prepared by Pro-
fessor Janina Harasim, Ph.D., 
Professor Adam Drobniak, 
Ph.D., and Katarzyna Warze-
cha, Ph.D., with the coopera-
tion of Professor Zofia Mielęc-
ka-Kubień, Ph.D. The impact 
descriptions on the discipline 
of management and quali-
ty sciences were prepared by 
Professor Aldona Frączkiew-
icz-Wronka, Ph.D., Professor 
Grzegorz Głód, Ph.D., Profes-
sor Wojciech Głód, Ph.D., and 

Maciej Nowak 
Prorektor / Vice-Rector
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UE, i dr hab. Wojciech Głód, 
prof. UE, dr hab. Przemysław 
Zbierowski, prof. UE. Opraco-
wanie opisów wpływów wy-
magało znacznego wysiłku, za 
co w tym miejscu chciałbym 
wszystkim zaangażowanym 
w to osobom, w imieniu ca-
łej społeczności akademickiej 
naszego uniwersytetu, bardzo 
podziękować.

Kolejnym ważnym wydarze-
niem dla naszej uczelni by-
ło przyznanie Katowicom tytu-
łu Europejskiego Miasta Nauki 
w roku 2024. Wiadomość ta 
została ogłoszona przez prof. 
Michaela Matlosza, przewod-
niczącego stowarzyszenia Eu-
roScience, podczas konferen-
cji prasowej, która odbyła się 
w Katowicach 22 grudnia 2021 
roku. Tytuł Europejskiego Mia-
sta Nauki przyznawany jest raz 
na dwa lata. Inicjatywa ma na 
celu zintensyfikowanie trans-
formacji społeczeństwa w kie-
runku społeczeństwa nauki, 
a także upowszechnienie wie-
dzy na temat bogactwa i róż-
norodności europejskiego kraj-
obrazu naukowego. Uwagę 
zwraca się również na rozwój 
europejskich badań bez gra-
nic oraz zwiększenie zaanga-
żowania obywateli i środowi-
ska naukowego w problemy 
lokalne. Więcej informacji na 
temat Miasta Nauki i związa-
nych z tym przedsięwzięć znaj-
dziecie Państwo w aktualnym 
numerze „Forum”, zachęcam 
do lektury.

Rok akademicki 2021/2022 był 
kolejnym okresem wdrażania 
Strategii Rozwoju Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach 2018–2025, był również 
pierwszym rokiem realiza-
cji programów dziedzinowych 
określonych w Planie Strate-
gicznym uchwalonym przez 
Senat UE 1 lipca 2021 roku. 
W ramach zdefiniowanego 
w strategii priorytetu P2 „Na-
uka i badania” rozpoczęto pra-
ce na sformułowaniem Stra-
tegii Naukowej UE. JM Rektor 
UE powołała zespół, które-
go zadaniem jest opracowanie 

tego dokumentu. Prace powin-
ny się zakończyć do końca bie-
żącego roku. Z kolei, realizu-
jąc cel strategiczny „Nowe wa-
runki dla rozwoju kluczowych 
specjalizacji naukowych”, we 
współpracy z pozostałymi czte-
rema publicznymi uczelnia-
mi ekonomicznymi (SGH, UE 
w Krakowie, UE we Wrocławiu, 
UE w Poznaniu) uruchomio-
no konkurs na pierwszą edy-
cję Międzyuczelnianych Gran-
tów Naukowych. Finansowa-
nie przyznano łącznie pięciu 
zespołom. Pracownicy i dokto-
ranci naszej uczelni są zaan-
gażowaniu w realizację trzech 
spośród nich. W najbliższym 
czasie planowane są kolejne 
edycje konkursu.

Jednym z przedsięwzięć roz-
wojowych sformułowanych 
w Strategii Rozwoju jest peł-
ny dostęp na zasadach Open 
Access do wszystkich publika-
cji wydawanych przez naszą 
uczelnię. Ważnym dokumen-
tem z tym związanym jest In-
stytucjonalna Polityka Otwar-
tości, która została wprowa-
dzona Zarządzeniem Rektora 
nr 69/22 z dnia 27 maja br. 
O ile prace publikowane w cza-
sopismach uniwersytetu są 
już od pewnego czasu dostęp-
ne w formie Open Access, o ty-
le monografie do końca ubie-
głego roku były wydawane 
w wersji papierowej lub elek-
tronicznej dostępnej za opłatą. 
W pierwszym półroczu 2022 
roku Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego rozpo-
częło publikowanie w otwar-
tym dostępie monografii na-
ukowych. Czytelnicy otrzymują 
w ten sposób nieograniczo-
ny w czasie i miejscu dostęp 
do publikacji naszych autorów 
całkowicie za darmo w ramach 
repozytorium Śląskiej Bibliote-
ki Cyfrowej.

W ubiegłym roku akademic-
kim Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach uzyskał finanso-
wanie kilku projektów realizo-
wanych w ramach kluczowego 
unijnego programu finansowa-
nia badań i innowacji.

Professor Przemysław Zbiero-
wski, Ph.D. Developing the de-
scriptions required consider-
able effort, for which I would 
like to thank all those involved 
at this point on behalf of our 
entire academic community.

Katowice being awarded the 
title of the European City of 
Science 2024 was another sig-
nificant event for our Univer-
sity. The news was announced 
at a press conference held in 
Katowice on December 22, 
2021, by Professor Michael 
Matlosz, Chair of the EuroSci-
ence Association. The title of 
the European City of Science is 
awarded once every two years. 
The initiative aims to inten-
sify our society’s transforma-
tion into a science society, as 
well as spread awareness of 
the richness and diversity of 
the European scientific world. 
Attention is also given to the 
development of European re-
search conducted without any 
borders and the increased in-
volvement of citizens and the 
scientific community in local 
concerns. For more informa-
tion on the City of Science and 
related projects, I encourage 
you to read the current issue 
of Forum.

The academic year 2021/2022 
was another period of imple-
mentation of the Development 
Strategy of the University of 
Economics in Katowice for the 
years 2018–2025. It was also 
the first year of application of 
the domain programs outlined 
in the Strategic Plan adopted 
by the Senate of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
on July 1, 2021. Formulation of 
our University’s Science Strat-
egy began within the frame-
work of the P2 priority “Sci-
ence and research” defined in 
the Strategy. The Rector of the 
University of Economics in Ka-
towice has appointed a team 
to develop this document. 
The work should be complet-
ed by the end of this year. 
Pursuing the strategic objec-
tive “New conditions for the 

development of key scientific 
specialties”, a competition for 
the first edition of Inter-Uni-
versity Scientific Grants was 
launched in cooperation with 
the other four public econom-
ic universities in Poland (SGH 
Warsaw School of Economics, 
Cracow University of Econom-
ics, Wrocław University of Eco-
nomics and Business, Poznań 
University of Economics and 
Business). Funding was award-
ed to a total of five teams. 
Staff and doctoral students of 
our University are involved in 
the implementation of three 
of the grants. More editions of 
the competition are planned 
for the nearest future.

One of the projects formulat-
ed in our Development Strate-
gy is access to all publications 
released by our University un-
der the Open Access license. 
An important document relat-
ed to this is the Institution-
al Open Access Policy, which 
was introduced by the Rec-
tor’s Order No. 69/22 of May 
27, 2022. While papers pub-
lished in the University’s jour-
nals have been available in 
Open Access format for some 
time now, until the end of last 
year monographs were pub-
lished in printed or electronic 
versions available for a fee. In 
the first half of 2022, the Pub-
lishing House of the Univer-
sity of Economics in Katow-
ice began publishing scientif-
ic papers under Open Access 
license. Readers thus receive 
unlimited time and space ac-
cess to our authors’ publica-
tions completely free of charge 
within the repository of the 
Silesian Digital Library.

In the past academic year, 
the University of Econom-
ics in Katowice received fund-
ing for several projects under 
a key European University re-
search and innovation fund-
ing program. October 1, 2021, 
marked the start of the CALYP-
SO consortium project, which 
aims to develop a platform to 
detect disinformative media 
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1 października 2021 roku roz-
poczęła się realizacja konsor-
cyjnego projektu CALYPSO, 
którego celem jest opracowa-
nie platformy pozwalającej na 
wykrywanie dezinformujących 
kampanii medialnych oraz fake 
newsów w cyfrowych mediach 
lokalnych. Funkcję kierowni-
ka projektu z ramienia naszej 
uczelni pełni prof. dr hab. Jerzy 
Gołuchowski, zaś projekt ko-
ordynowany jest przez lidera – 
Université de Lorraine.

W najbliższym czasie rozpocz-
nie się realizacja dwóch kolej-
nych projektów poświęconych 
wyzwaniom społecznym i fi-
nansowanych w ramach pro-
gramu Horizon Europa: projek-
tu BOLSTER kierowanego przez 
dr. Marcina Barona (liderem 
konsorcjum jest Uniwersytet 
w Tilburgu) oraz projektu DUST, 
którego kierownikiem jest dr 
hab. Adam Drobniak, prof. UE 
(liderem konsorcjum jest Uni-
wersytet Techniczny w Delf-
cie). Oba projekty poświęcone 
są zagadnieniom związanym ze 
sprawiedliwą transformacją.

Miniony rok akademicki pod 
wieloma względami był inten-
sywny, nie zwalnialiśmy tempa, 

staraliśmy się wszystkie zada-
nia realizować jak najlepiej i na 
najwyższym poziomie. Rozpo-
czynający się rok akademicki 
2022/2023 będzie dla nas rów-
nież czasem wzmożonej pracy. 
Przed nami realizacja kolejnych 
przedsięwzięć przewidzianych 
w Planie Strategicznym. Opra-
cowanie Strategii Naukowej UE 
pozwoli na przygotowanie stra-
tegii naukowych wydziałów, 
a także na sformułowanie zin-
tegrowanych zasad tworzenia 
i funkcjonowania Centrów Do-
skonałości Naukowej. Konty-
nuowane będą prace nad uru-
chomieniem uczelnianego re-
pozytorium obiektów i danych 
naukowych. Podjęte zostaną 
również prace nad określeniem 
nowych, bardziej elastycznych 
zasad finansowania badań na-
ukowych ze środków budżeto-
wych uczelni, w tym prac ba-
dawczych realizowanych przez 
naukowców na różnych eta-
pach kariery naukowej. Już nie-
bawem zostanie ogłoszona no-
wa edycja konkursu na interdy-
scyplinarne projekty badawcze 
Beyond Barriers.

Rok 2022 to również począ-
tek kolejnego okresu, za któ-
ry oceniana będzie działal-
ność naukowa uniwersytetu. 
Nie wiemy jeszcze, czy zasa-
dy ewaluacji zostaną w istot-
ny sposób zmodyfikowane. 
Podstawowe reguły pozo-
staną jednak nienaruszone: 
najważniejszym elementem 
wpływającym na ocenę uczel-
ni są osiągnięcia pracowni-
ków zaangażowanych w pra-
ce badawcze. Biorąc pod 
uwagę nasze dotychczasowe 
osiągnięcia, w tym coraz licz-
niejsze publikacje w wysoko 
punktowanych czasopismach 
oraz pozyskiwanie finanso-
wania badań naukowych ze 
środków Unii Europejskiej, li-
czymy, że pozycja uniwersyte-
tu w krajowej i międzynaro-
dowej przestrzeni badawczej 
będzie się stale wzmacniać. 
Z wielką nadzieją na kolej-
ne sukcesy życzę Państwu sa-
tysfakcji w życiu zawodowym 
i prywatnym.

campaigns and fake news in 
local digital media. The func-
tion of the local Project Leader 
on behalf of our University is 
held by Professor Jerzy Goluch-
owski, Ph.D., while the project 
is coordinated by the Project 
Leader Université de Lorraine.

Two more projects dedicat-
ed to social challenges, fund-
ed by Horizon Europe, will be 
launched soon: the BOLSTER 
project, directed by Marcin 
Baron, Ph.D. (the consortium 
leader is Tilburg University), 
and the DUST project directed 
by Prof. Adam Drobniak, Ph.D. 
(the consortium leader is Del-
phi Technical University). Both 
projects are devoted to issues 
related to just transformation.

The past academic year has 
been intense in many ways. 
We have not slowed down, we 
have tried to perform all tasks 
to the best of our ability and 
according to the highest lev-
el possible. The beginning of 
the academic year 2022/2023 
will also be a time of intensi-
fied work. Ahead of us is the 
implementation of further pro-
jects stipulated in the Strate-
gic Plan. The development of 
the Scientific Strategy of the 
University of Economics in Ka-
towice will not only allow the 
preparation of the faculties’ 
strategies, but also the for-
mulation of integrated rules 
for the creation and operation 
of the Center of Research Ex-
cellence. Work will continue 
launching the University’s re-
pository of scientific items and 
data. We will also work on de-
fining new, more flexible rules 
for funding research from our 
University’s budget, including 

research work carried out by 
scientists at different stages 
of their careers. A new edition 
of the Beyond Barriers compe-
tition for interdisciplinary re-
search projects will be also an-
nounced soon.

The year 2022 also marks the 
beginning of another academic 
evaluation period. We do not 
yet know whether the rules of 
evaluation will be significant-
ly modified this time. The ba-
sic rules, however, will remain 
intact, with the most impor-
tant element affecting our Uni-
versity’s evaluation being the 
achievements of staff involved 
in research work. Given our 
achievements to date, includ-
ing an ever-increasing number 
of publications in high-scoring 
journals and the acquisition of 
research funding from the Eu-
ropean Union, we hope that 
our University’s position in the 
national and international re-
search space will continue to 
broaden. With great hope for 
further success, I wish you sat-
isfaction in your professional 
and private lives.

Prof. dr hab.  
Maciej Nowak, 

prorektor ds. nauki  
i rozwoju kadry  

akademickiej  
/  

Prof.  
Maciej Nowak,  

Ph.D. Vice-Rector  
for Science  

and Academic Staff 
Development
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Ubiegły rok akademicki w ob-
szarze dydaktyki, która, zgod-
nie ze Strategią Rozwoju na 
lata 2018–2025 oraz Planem 
Strategicznym na lata 2021–
2025, stanowi jeden z prioryte-
tów dziedzinowych i zarazem 
główny filar działalności na-
szej uczelni, upłynął pod zna-
kiem wdrażania zasad zawar-
tych w nowo przyjętej Polityce 
dydaktycznej. Zreformowa-
ne zostały wszystkie kierunki 
studiów zgodnie z najlepszy-
mi standardami obowiązujący-
mi na wspólnym europejskim 
rynku szkolnictwa wyższego. 
Tworzone według tych zasad 
są także nowe kierunki, będą-
ce odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie rynku zarówno lokalne-
go, jak i międzynarodowego.

Zmiany w programach studiów 
I stopnia obejmowały m.in. 
treści związane z kanonem 

The past academic year was 
marked by the implementation 
of the principles contained 
in the newly adopted Didac-
tics Policy (didactics area), 
which, according to the De-
velopment Strategy for years 
2018–2025 and the Strategic 
Plan for years 2021–2025, is 
one of the field priorities and 
also the main pillar of our Uni-
versity’s activities. All fields of 
study have been reformed fol-
lowing the best standards of 
the common European higher 
education market. In response 
to market demands, both lo-
cal and international, new ma-
jors are also being created un-
der these principles,

wiedzy ekonomicznej w za-
kresie: ekonomii, matematyki, 
statystyki, rachunkowości, fi-
nansów, zarządzania, marke-
tingu. Wprowadzono ponad-
to proseminarium, które ma 
na celu przygotowanie studen-
tów do pisania pracy dyplomo-
wej, oraz utworzono tzw. mo-
bility window poprzez zaplano-
wanie w ramach V semestru 
studiów przedmiotów swo-
bodnego wyboru lub prakty-
ki w celu ułatwienia studen-
tom osiągnięcia efektów ucze-
nia się za granicą i tym samym 
spełnienia w pełni przez na-
szą uczelnię wymogów proce-
su bolońskiego. Wszystkie kie-
runki studiów zostały poddane 
weryfikacji pod kątem reali-
zacji przedmiotów z dziedziny 
nauk humanistycznych lub na-
uk społecznych, przedmiotów 
kształtujących postawy etycz-
ne, a także tych mających na 

Changes to the undergraduate 
programs included content re-
lated to the canon of econom-
ic knowledge in the following 
fields: economics, mathemat-
ics, statistics, accounting, fi-
nance, management, and mar-
keting. In addition, a prosemi-
nar was introduced to prepare 
students for writing their the-
sis. Additionally, a mobility 
window allowing for schedul-
ing free choice electives or in-
ternships within the fifth se-
mester of study was incorpo-
rated to facilitate students’ 
achievement of learning out-
comes abroad and thus ful-
ly meeting the requirements 
of the Bologna process by 

Sławomir Smyczek 
Prorektor / Vice-Rector
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celu wypracowanie umiejęt-
ności wykorzystania narzędzi 
technologii teleinformatycz-
nych we wspomaganiu nauki, 
pracy badawczej oraz organi-
zacji warsztatu pracy, pozwa-
lających aktywnie uczestniczyć 
w życiu społeczeństwa infor-
macyjnego, a także przedmio-
tu, w ramach którego realizo-
wane są zagadnienia ochrony 
własności przemysłowej i pra-
wa autorskiego.

Zmiany w programach studiów 
II stopnia obejmowały w szcze-
gólności wprowadzenie w ra-
mach przedmiotów projek-
tów konsultingowych realizo-
wanych wraz ze strategicznymi 
partnerami biznesowymi da-
nego kierunku. Wszystkie kie-
runki studiów zostały podda-
ne weryfikacji pod kątem reali-
zacji przedmiotów z dziedziny 
nauk humanistycznych lub na-
uk społecznych oraz przed-
miotu związanego ze społecz-
ną odpowiedzialnością bizne-
su. Zmieni się także charakter 
pisanych prac magisterskich, 
które będą miały formę roz-
budowanego artykułu nauko-
wego w przypadku kierunków 
ogólnoakademickich lub prak-
tycznego projektu wdroże-
niowego w przypadku kierun-
ków praktycznych. Dodatkowo 
na kierunkach prowadzonych 
w języku polskim wprowadzo-
no dwa przedmioty swobod-
nego wyboru w języku angiel-
skim, mające na celu uzyska-
nie przez studentów efektu 
uczenia się w zakresie opa-
nowania co najmniej jedne-
go języka obcego na poziomie 
B2+ wraz ze specjalistyczną 

terminologią. Rozszerzenie 
oferty przedmiotów swobod-
nego wyboru w języku angiel-
skim ma także na celu uatrak-
cyjnienie oferty programowej 
dla studentów krótkotermi-
nowych (studiujących w na-
szej uczelni m.in. w ramach 
programu Erasmus+) i ich peł-
ną integrację ze społecznością 
akademicką.

W ramach wdrażania Polity-
ki dydaktycznej została rów-
nież wprowadzona wspólna 
pula przedmiotów swobodne-
go wyboru w ramach kierun-
ków przyporządkowanych do 
poszczególnych dyscyplin dy-
daktycznych, co ma zapew-
nić rozszerzenie palety, z któ-
rej studenci mogą wybierać 
przedmioty.

Zgodnie z Polityką dydaktycz-
ną wszystkie kierunki zawar-
ły porozumienia z kluczowy-
mi partnerami strategicznymi 
ze świata biznesu. Przedsta-
wiciele tych firm zasiadają 
obecnie w radach programo-
wych poszczególnych kierun-
ków i tym samym mają realny, 
istotny wpływ na kształtowa-
nie programów studiów pod 
kątem wymogów stawianych 
przez współczesny rynek pra-
cy. Partnerzy strategiczni ma-
ją także zapewnić studentom 
właściwy merytoryczny poziom 
praktyk zawodowych, jak rów-
nież aktywnie wspierać wykła-
dowców poprzez udział w za-
jęciach dydaktycznych. Ma to 
się przyczynić do realizacji ce-
lu strategicznego zawartego 
w Planie Strategicznym, zwią-
zanego z budowaniem bizne-
sowo zorientowanych progra-
mów kształcenia.

Oprócz Polityki dydaktycznej 
ważnym dokumentem wyty-
czającym kierunki rozwoju dy-
daktyki w naszej uczelni jest 
nowo przyjęty System zapew-
niania i doskonalenia jakości 
kształcenia. Ma on zapewnić 
realizację celu strategicznego 
związanego z wysoką jakością 
i efektywnością procesów dy-
daktycznych. Wprowadzono 

our University. All study pro-
grams have been reviewed for 
the implementation of cours-
es in the humanities or social 
sciences, courses shaping ethi-
cal attitudes, or courses aimed 
at developing skills in the use 
of ICT tools in supporting sci-
ence, research, and organiza-
tion of work. The latter allows 
for active participation in the 
life of the information society. 
Another implemented course 
would deal with issues of in-
dustrial property protection 
and copyright.

Changes to the curricula of the 
graduate study programs in-
cluded in particular the in-
troduction of consulting pro-
jects conducted during courses 
carried out together with the 
strategic business partners of 
the faculty. All study programs 
were revised to include cours-
es in the humanities or social 
sciences and one related to 
corporate social responsibility. 
The nature of written master’s 
theses will also change. In the 
case of general academic pro-
files, the thesis will take the 
form of an extended scientif-
ic article. In the case of practi-
cal profiles – a practical imple-
mentation project. In addition, 
two free choice electives in 
English have been introduced 
for study programs taught in 
Polish. The aim is for the grad-
uates to achieve the learn-
ing effect of at least one for-
eign language at the B2+ level, 
along with specialized termi-
nology. The expansion of the 
offer of free choice electives in 
English is also aimed at mak-
ing the program offer more at-
tractive to short-term students 
(studying at our University un-
der the Erasmus+ program, 
among others) and their full 
integration into the academic 
community.

As part of the implementation 
of the Didactic Policy, a com-
mon pool of free choice elec-
tives was also introduced 
within the study programs 
assigned to each didactic 

discipline to ensure an expand-
ed subject choice.

Following the Didactic Poli-
cy, all study programs have en-
tered into agreements with 
key strategic partners from 
the business world. Repre-
sentatives of these companies 
are now part of the curricu-
lum councils of individual pro-
grams. Due to their involve-
ment, they have a genuine in-
fluence on shaping the study 
programs in terms of the re-
quirements of the modern la-
bor market. Strategic partners 
are also expected to provide 
students with the right level of 
professional practice, as well 
as actively support lecturers 
through participation in class-
es. This is done to contribute 
to the strategic objective in the 
Strategic Plan related to build-
ing business-oriented educa-
tional programs.

In addition to the Didactic Pol-
icy, the newly adopted System 
for Ensuring and Improving Ed-
ucational Quality is another 
important document guiding 
the development of didactics 
at our University. It is intend-
ed to ensure the implemen-
tation of the strategic objec-
tive related to the high quality 
and efficiency of didactic pro-
cesses. New teaching evalua-
tion questionnaires have been 
introduced, which allow stu-
dents not only to evaluate the 
academic teacher (their theo-
retical preparation or the way 
they conduct classes), but al-
so to express their opinion 
about the subject itself and 
the study conditions. Through 
the modern Sphinx quality re-
search program currently in 
use, work is currently under-
way to make it possible for ac-
ademic teachers to respond to 
the opinions and evaluations 
given by students. Under de-
velopment are also principles 
and tools for surveying the ex-
pectations of students entering 
university, the attractiveness 
of study programs as evaluat-
ed by graduates, the processes 
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nowe kwestionariusze oce-
ny zajęć dydaktycznych, które 
pozwalają nie tylko na ocenę 
przez studentów samego na-
uczyciela akademickiego, jego 
przygotowania merytoryczne-
go czy sposobu prowadzenia 
zajęć, ale także na wyrażenie 
opinii o samym przedmiocie 
oraz warunkach studiowania. 
Aktualnie trwają prace, by po-
przez wykorzystywany obec-
nie nowoczesny program do 
badań jakości Sphinx możliwe 
było ustosunkowanie się na-
uczyciela akademickiego do 
wystawianych przez studen-
tów opinii i ocen. Trwają także 
prace nad stworzeniem zasad 
i narzędzi do badania ocze-
kiwań studentów rozpoczy-
nających studia, oceny atrak-
cyjności kierunków studiów 
dokonywanej przez absolwen-
tów, badania procesów towa-
rzyszących kształceniu stu-
dentów, jak również nowe-
go podejścia do oceny samych 
kierunków studiów. W tym 
miejscu warto podkreślić, że 
nadrzędnym celem nowego 
Systemu jakości nie jest kon-
trola poszczególnych obszarów 
działalności uczelni, ale za-
szczepienie w całej społeczno-
ści akademickiej idei samodo-
skonalenia się i rozwoju.

Wyzwania w obszarze dydak-
tyki, przed jakimi stoi Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowi-
cach, mogą być zrealizowa-
ne tylko przy zaangażowaniu 
całej społeczności akademic-
kiej. Szczególną rolę odgry-
wają w tym zakresie kurato-
rzy i menedżerowie kierunków, 
którzy cały czas dbają o wdra-
żanie strategii dydaktycznej 
opartej na 4U: unaukowieniu, 
upraktycznieniu, unowocze-
śnieniu i umiędzynarodowie-
niu wszystkich kierunków stu-
diów. W związku z tym podjęte 
zostały prace nad modyfika-
cją systemu zarządzania kie-
runkami, gdzie konieczne jest 
w większym stopniu wsparcie 
i wzmocnienie roli kuratorów 
i menedżerów jako zarządzają-
cych poszczególnymi kierunka-
mi studiów.

Jednym z najistotniejszych 
priorytetów horyzontalnych 
zawartych w Strategii Rozwo-
ju i Planie Strategicznym jest 
internacjonalizacja obejmują-
ca wszystkie wymiary naszej 
działalności. Ostatni rok w tym 
obszarze upłynął pod znakiem 
pozyskiwania i realizacji pro-
jektów międzynarodowych. 
Uzyskano dofinansowanie na 
realizację 13 międzynarodo-
wych projektów dydaktycznych 
na łączną kwotę 3 013 991 eu-
ro. Otrzymaliśmy kartę ECHE – 
akredytację Komisji Europej-
skiej na lata 2021–2027, któ-
rej posiadanie jest warunkiem, 
jaki muszą spełnić wszystkie 
instytucje szkolnictwa wyż-
szego z państw biorących 
udział w programie, które pra-
gną uczestniczyć w realizo-
wanych w ramach programu 
projektach Erasmus+. Zorga-
nizowano także sześć między-
narodowych wydarzeń edu-
kacyjnych, w tym tygodnie 
międzynarodowe, kursy inten-
sywne oraz warsztaty z udzia-
łem zagranicznych studentów, 
wykładowców i pracowników 
administracyjnych.

Z kolei w ramach działającego 
w naszej uczelni Welcome Po-
int pozyskano środki z projek-
tów NAWA na ponad 1 mln zł 
na realizację działań na rzecz 
umiędzynarodowienia. Finan-
sowanie przez Ministerstwo 
Nauki i Edukacji w ramach pro-
gramu „Społeczna Odpowie-
dzialność Nauki” uzyskał rów-
nież projekt „Ekonomia bez 
granic”. Ponadto pozyskano fi-
nansowanie dla sześciu zagra-
nicznych wykładowców, tzw. 
visiting professors, w ramach 
programu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii „Metro-
politalny Fundusz Wspierania 
Nauki”. Wspomniany Welcome 
Point stał się także miejscem 
koordynacji inicjatyw w ra-
mach powołanego Zespołu ds. 
Wsparcia „Solidarni z Ukra-
iną”. Pozyskano również środki 
w ramach projektu NAWA „So-
lidarni z Ukrainą” na wspar-
cie doktorantów oraz organi-
zację kursów językowych dla 

surrounding education, and 
new approaches to evaluating 
study programs themselves. At 
this point, it is worth empha-
sizing that the primary goal of 
the new Quality System is not 
to control individual areas of 
the University’s activities but 
to instill in the entire academic 
community the idea of self-im-
provement and development.

The challenges in the area of 
didactics facing the Universi-
ty of Economics in Katowice 
can only be realized with the 
involvement of the entire ac-
ademic community. A special 
role in this regard is played 
by the curators and manag-
ers of the faculties, who are 
constantly making sure that 
the didactic strategy based on 
the “4U” is implemented in 
all fields of study: unaukow-
ienie, upraktycznienie, unow-
ocześnienie & umiędzynar-
odowienie (4xM’s: modern-
ization, more science, more 
practice, more international-
ization). In this regard, work 
has been undertaken to mod-
ify the system of faculty man-
agement, where it is neces-
sary to provide more support 
and strengthen the role of cu-
rators and managers as ad-
ministrators of specific study 
programs.

One of the most important 
horizontal priorities includ-
ed in the Development Strate-
gy and Strategic Plan is inter-
nationalization covering all di-
mensions of our activities. The 
past year has been marked by 
the acquisition and implemen-
tation of international projects 
in this area. Funding was ob-
tained for the implementa-
tion of 13 international teach-
ing projects for a total of EUR 

3,013,991. We received the 
ECHE card, an accreditation 
from the European Commis-
sion for the 2021–2027 peri-
od, the possession of which 
is a condition to be met by 
all higher education institu-
tions from participating coun-
tries that wish to participate in 
Erasmus+ projects implement-
ed under the program. Six in-
ternational educational events 
were also organized, including 
international weeks, intensive 
courses and workshops with 
foreign students, lecturers and 
administrative staff.

What is more, Welcome Point 
operating at our University ob-
tained funds from NAWA pro-
jects for more than 1 million 
PLN for the implementation of 
internationalization activities. 
Funding from the Ministry of 
Science and Education with-
in the framework of the “So-
cial Responsibility of Science” 
program was also obtained 
for the “Economics without 
borders” project. In addition, 
funding was obtained for six 
foreign lecturers (visiting pro-
fessors) within the framework 
of the Metropolis GZM pro-
gram “Metropolitan Fund for 
Support of Science”. Our Wel-
come Point has also become 
a place for coordinating initi-
atives within the framework 
of the established “Solidarity 
with Ukraine” Support Team. 
Funds have also been obtained 
within the framework of the 
NAWA project “Solidarity with 
Ukraine” for supporting doc-
toral students and organizing 
language courses for students. 
It is worth remembering that 
the Welcome Point is primar-
ily a place for the integration 
of Polish and foreign members 
of the academic community. 
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studentów. Warto pamiętać, 
że Welcome Point to przede 
wszystkim miejsce integracji 
polskich i zagranicznych człon-
ków społeczności akademic-
kiej. Służą temu m.in. takie 
programy jak UniBuddy, a tak-
że cykliczne spotkania inte-
gracyjne World Cafe oraz Ty-
godnie Integracyjne i Wioski 
Globalne.

Niezwykle ważnymi działania-
mi podejmowanymi przez na-
szą uczelnię w zakresie in-
ternacjonalizacji były prace 
w obszarze akredytacji mię-
dzynarodowych. Trwają prace 
nad systematycznym wdraża-
niem rekomendacji zawartych 
w raporcie dołączonym do po-
zyskanej już międzynarodo-
wej akredytacji CEEMAN. Na-
leży także podkreślić, jak wiele 
pracy włożyliśmy w ostat-
nim czasie w uzyskanie ko-
lejnej akredytacji międzyna-
rodowej – EFMD dla studiów 
magisterskich na kierunku In-
ternational Business. Najpierw 
uzyskaliśmy tzw. eligibility, 
opracowaliśmy raport samo-
oceny SAR oraz szereg doku-
mentów pomocniczych, które 
następnie stały się podstawą 
oceny akredytowanego kierun-
ku w trakcie wirtualnej wizyty 

Programs such as UniBuddy, 
as well as cyclical integration 
meetings World Cafe and Inte-
gration Weeks and Global Vil-
lages also serve this purpose.

In the area of internationaliza-
tion, extremely important ac-
tivities have been undertak-
en by our University when it 
comes to international accred-
itation. Work is underway to 
systematically implement the 
recommendations contained 
in the report accompany-
ing the already obtained CEE-
MAN international accredita-
tion. It should also be empha-
sized how much work we have 
recently put into obtaining an-
other international accredita-
tion, EFMD, for the master’s 
degree program in Internation-
al Business. First, we obtained 
eligibility and developed the 
Self-Assessment Report and 
several supporting documents, 
which then became the ba-
sis for evaluating the accredit-
ed major during the accredita-
tion commission’s virtual vis-
it in May this year. The process 
of obtaining AACSB accredita-
tion for the entire university is 

also in an advanced stage. We 
have received eligibility in this 
process as well, and the iSER 
Self-Assessment Report is cur-
rently being prepared.

Our ambition is also to partic-
ipate in the network of Euro-
pean Universities, so advanced 
work on the creation of a new 
international consortium is un-
derway, as well as the prepa-
ration of a corresponding ap-
plication to the European 
Commission.

It is virtually impossible to list 
all our current achievements 
and plans. The most important 
ones that have been pointed 
out determine to the broad-
est extent the changes in the 
functioning of the University. 
They have been implemented 
for our University to become, 
as it is in our vision, a ful-
ly-fledged center of the Stu-
dent-Scientific-Business life – 
an entity open for cooperation 
with the environment, creating 
and implementing economic 
and managerial knowledge for 
the development of the region, 
the country and the world.

komisji akredytacyjnej w maju 
br. Zaawansowany jest także 
proces pozyskiwania akredy-
tacji AACSB – dla całej uczelni. 
Również w tym procesie otrzy-
maliśmy eligibility, a obecnie 
przygotowywany jest raport 
samooceny iSER.

Naszą ambicją jest także 
udział w sieci Europejskich 
Uniwersytetów, dlatego też 
trwają zaawansowane prace 
nad stworzeniem nowego mię-
dzynarodowego konsorcjum, 
jak również nad przygotowa-
niem odpowiedniego wniosku 
do Komisji Europejskiej.

Nie sposób wymienić wszyst-
kich osiągnieć i planów. Naj-
ważniejsze, które zosta-
ły wskazane, determinują 
w najszerszym stopniu zmia-
ny w funkcjonowaniu uczelni, 
które z kolei mają przybliżyć 
ją do tego, by – tak jak jest to 
zawarte w naszej wizji – sta-
ła się w pełni centrum życia 
studencko-naukowo-bizneso-
wego i była otwarta na współ-
pracę z otoczeniem, tworzy-
ła i wdrażała wiedzę ekono-
miczną oraz menedżerską na 
rzecz rozwoju regionu, kraju 
i zagranicy.
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spowodował w mojej opi-
nii coś jeszcze – refleksję nad 
naszym życiem. Sprawy, któ-
re wydawały się dotąd waż-
ne, straciły na znaczeniu, a in-
ne, dotychczas mniej istotne, 
zyskały.

W obliczu konfliktu na Ukra-
inie społeczność uniwersyte-
tu w mojej ocenie „zdała eg-
zamin”. Powołany został Ze-
spół ds. Wsparcia „Solidarni 
z Ukrainą” oraz koordyna-
tor ds. wsparcia społeczności 
ukraińskiej. Uniwersytet udo-
stępnił miastu Katowice obiek-
ty po byłych domach studenc-
kich. Wzięliśmy udział w cha-
rytatywnym koncercie „Miasto 
Nauki Ukrainie”. Chór Uniwer-
sytetu wziął udział w koncer-
cie „Muzyka ma moc – Śląskie 
Chóry dla Ukrainy”. Udostęp-
niliśmy przestrzeń z dostępem 
do komputerów i internetu 

Rok akademicki 2021/2022 
był rokiem trudnym, w głów-
nej mierze ze względu na pan-
demię COVID-19 oraz konflikt 
zbrojny na Ukrainie. Staraliśmy 
się dostosowywać do panują-
cych warunków, tak aby dzia-
łania uniwersytetu nie traci-
ły na jakości, a były korzystne 
dla otoczenia. Kolejne fale za-
chorowań ograniczyły możliwo-
ści współpracy z otoczeniem, 
co zmusiło nas do kontynuacji 
spotkań online. Dotyczyło to 
także wielu naszych aktywno-
ści związanych z działalnością 
edukacyjną, takich jak studia 
podyplomowe, szkolenia, EUD, 
UETW. Natomiast wybuch woj-
ny przede wszystkim ukierun-
kował nasze działania w obsza-
rze społecznym. Najważniejsza 
była oczywiście chęć niesie-
nia pomocy przez naszych pra-
cowników i studentów uchodź-
com z Ukrainy. Konflikt ten 

Robert Wolny 
Prorektor / Vice-Rector

The academic year 2021/2022 
was a difficult year, large-
ly due to the COVID-19 pan-
demic and the armed conflict 
in Ukraine. We tried to adapt 
to the situation so that the ac-
tivities and duties performed 
by our University did not di-
minish in quality and remained 
beneficial. Subsequent waves 
of illnesses limited our ability 
to cooperate with the environ-
ment, which forced us to con-
tinue working remotely. This al-
so applied to many of our ed-
ucational activities, such as 
postgraduate studies, training 
courses, Children’s Econom-
ic University or the University 
of Economics of the Third Age. 
On the other hand, the out-
break of war primarily direct-
ed our activities toward the 
social area. The most impor-
tant was, of course, the eager-
ness of our staff and students 
to help refugees from Ukraine. 

In my opinion, the conflict trig-
gered something else – a re-
flection on our lives. Matters 
that seemed important up to 
that point lost their gravity, 
and others, which were previ-
ously considered less relevant, 
became vital.

In the face of the conflict in 
Ukraine, our University com-
munity “passed the test”, in 
my opinion. A “Solidarity with 
Ukraine” Support Team was 
established, as well as the po-
sition of Coordinator for the 
support of the Ukrainian com-
munity. Our University provid-
ed the city of Katowice with 
facilities after the former stu-
dent dormitories. We took part 
in the charity concert “Mias-
to Nauki Ukrainie” (“From the 
City of Science to Ukraine, with 
love”). The University Choir 
took part in the concert “Music 
Has Power – Silesian Choirs for 
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dostosowanych językowo dla 
uchodźców z Ukrainy wraz 
z kącikiem zabaw dla dzieci. 
To tylko kilka z kilkudziesięciu 
przedsięwzięć, które udało się 
zrealizować (więcej na temat 
działań uczelni na rzecz Ukra-
iny można przeczytać w aktu-
alnym numerze „Forum”). Naj-
ważniejszy jest fakt, że była to 
pomoc realna, która zdecydo-
wanie wpłynęła na jakość ży-
cia uchodźców w Polsce. Jak 
już podkreślałem wcześniej, ja-
ko uczelnia zdaliśmy egzamin 
i jestem przekonany, że umoc-
niło to nas i każde kolejne wy-
zwanie będzie dla nas prost-
sze. Udowodniliśmy, że w jed-
ności siła, a chcieć to móc.

Mijający rok akademicki to 
również wiele nowych cieka-
wych wyzwań, wydarzeń i no-
wych kontaktów. W Katowi-
cach i Rybniku otworzyliśmy 
prestiżowe kierunki studiów 
MBA, które już od samego po-
czątku cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Mocno pra-
cowaliśmy nad pozyskaniem 
nowych kontaktów i zbudowa-
niem silnego filaru, jakim jest 
współpraca z przedstawiciela-
mi otoczenia społeczno-gospo-
darczego. Zawarliśmy ponad 
pięćdziesiąt porozumień za-
równo z biznesem, jak i orga-
nizacjami, w tym również do-
tyczących organizacji studiów 

podyplomowych oraz partner-
stwa strategicznego dla kie-
runków studiów I i II stopnia.

Prężnie działa Centrum Ka-
rier i Współpracy z Absolwen-
tami, które pozyskało ponad 
1500 ofert rekrutacyjnych dla 
studentów i absolwentów oraz 
m.in. we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Absolwentów 
w roku jubileuszowym zorga-
nizowało pierwszą edycję kon-
kursu „Wybitni Absolwenci 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach”.

W roku akademickim 
2021/2022 świętowaliśmy 
również jubileusz 15-lecia 
działalności Chóru naszej 
uczelni. Z tej okazji zorganizo-
wane zostały wyjątkowe kon-
certy w sali instytucji kultu-
ry Katowice – Miasto Ogrodów 
oraz w Operze Śląskiej w By-
tomiu. W jubileuszowym roku 
swojej działalności Chór mo-
że poszczycić się również osią-
gnięciami. Złoty Dyplom w ka-
tegorii C oraz Złoty Dyplom 
w kategorii D na V Między-
narodowym Konkursie Chó-
ralnym „Cantu Gaudeamus” 
w Białymstoku to tylko nielicz-
ne z wielu znamienitych suk-
cesów. Aktywności naszego 
Chóru obejmowały również or-
ganizację IV Metropolitalne-
go Festiwalu Chóralnego oraz 

Ukraine”. We provided a space 
with language-adapted com-
puters and Internet access for 
Ukrainian refugees, along with 
a play area for children. These 
are just a few of the numerous 
projects that were successful-
ly implemented (you can read 
more about our support for 
Ukraine in the current issue of 
Forum). The crucial thing is – 
the provided help was tangi-
ble, visibly affecting the quali-
ty of life of Ukrainian refugees 
in Poland. As I have stressed 
earlier, as a community, we 
passed the test. I’m convinced 
that all of this has made us 
stronger, and any future chal-
lenge we may encounter shall 
be easier for us to face. We 
have proved that there is in-
deed power in unity, and that 
to want – is to succeed.

The passing academic year al-
so saw many interesting chal-
lenges, events and new con-
tacts. We opened prestigious 
MBA courses in Katowice and 
Rybnik, which have been very 
popular from the very begin-
ning. We have worked hard to 
acquire new contacts and co-
operate with representatives 
of the socio-economic envi-
ronment. We have conclud-
ed more than fifty agreements 
with both businesses and or-
ganizations. These included 
the organization of postgradu-
ate studies and strategic part-
nerships for undergraduate 
and postgraduate studies.

Careers Service and Alumni 
Relations has obtained more 
than 1,500 recruitment offers 
for students and graduates, 
among other things. Addition-
ally, in cooperation with the 
Alumni Association, they or-
ganized the first edition of the 
“Outstanding Alumni of the 
University of Economics in Ka-
towice” competition.

During the academic year 
2021/2022, we also celebrat-
ed the 15th anniversary of our 
University Choir. On this occa-
sion, exceptional concerts were 

organized in the hall of the Ka-
towice – City of Gardens cul-
tural institution and the Sile-
sian Opera House in Bytom. 
Even during its anniversa-
ry year, the Choir was not at 
rest but was collecting fur-
ther achievements. The Gold-
en Diploma in Category C and 
the Golden Diploma in Cate-
gory D at the 5th Internation-
al Choral Competition “Cantu 
Gaudeamus” in Białystok are 
just a few of the numerous no-
table successes. Our Choir’s ac-
tivities also included the organ-
ization of the 4th Metropolitan 
Choral Festival and participa-
tion in the “Silesian Easter” TV 
program.

This year also marked the cele-
brations of the 45th anniversa-
ry of the Song and Dance En-
semble “Silesianie”. The group 
is our precious cultural ambas-
sador at numerous events and, 
since its inception, can boast 
of numerous achievements on 
the national and internation-
al scale. In the past academ-
ic year, the group organized 
a wonderful New Year’s con-
cert, successfully participated 
in the 25th International Festi-
val of University Folk Song and 
Dance Ensembles in Zwoleń, 
Slovakia, and the 31st Inter-
national Folklore Meetings as 
part of the 59th Beskid Culture 
Week.

An important part of build-
ing relations with our environ-
ment is the continuous devel-
opment of the University of 
Economics of the Third Age 
(UETW). Last year, our UETW 
students took part in the “Trze-
ci Wiek na Start” (Internation-
al Olympiad of the Universities 
of the Third Age “Third Age at 
the Start”), as well as the Na-
tional Conference of Children’s 
Universities in Warsaw (the 
seat of the Polish Parliament) 
and the Silver Silesia Confer-
ence. Our University has also 
established international coop-
eration with France. More in-
formation about the achieve-
ments of the Choir, “Silesianie” 
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udział w programie telewizyj-
nym „Śląska Wielkanoc”.

W tym roku jubileusz 45-lecia 
działalności obchodzi także Ze-
spół Pieśni i Tańca „Silesianie”. 
ZPiT jest swoistą wizytówką 
i ambasadorem uniwersyte-
tu podczas licznie organizowa-
nych wydarzeń, a od momen-
tu powstania może poszczy-
cić się licznymi osiągnięciami 
na arenie krajowej i między-
narodowej. W minionym ro-
ku akademickim zespół zorga-
nizował wspaniały koncert no-
woroczny, a także z sukcesami 
uczestniczył w 25. Międzyna-
rodowym Festiwalu Uniwersy-
teckich Zespołów Pieśni i Tań-
ca Ludowego w Zwoleniu na 
Słowacji oraz 31. Międzynaro-
dowych Spotkaniach Folklory-
stycznych w ramach 59. Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej.

Ważną częścią budowania re-
lacji z otoczeniem jest również 
rozwijanie Uniwersytetu Eko-
nomicznego Trzeciego Wieku. 
W minionym roku słuchacze 
UETW wzięli udział w między-
narodowej olimpiadzie Trzeci 
Wiek na Start, a także w Ogól-
nopolskiej Konferencji Uniwer-
sytetów Dziecięcych w Warsza-
wie (siedziba Sejmu RP) oraz 
w Konferencji Silver Silesia. 
Uniwersytet nawiązał również 
międzynarodową współpra-
cę z Francją. Więcej informa-
cji o dokonaniach Chóru i Sile-
sian oraz UETW można znaleźć 
w bieżącym wydaniu „Forum”.

Uniwersytet rozwija się tak-
że poprzez pomoc osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Cie-
szymy się z uzyskania dofinan-
sowania projektu „UEKat do-
stępny – program wsparcia 
procesu kształcenia dla osób 
ze szczególnymi potrzebami”, 
który jest w fazie realizacji.

Przed nami zapewne intensyw-
ny rok, który, mam nadzieję, 
będzie przebiegał bez żadnych 
perturbacji. Niezmiennie reali-
zujemy zapisy Strategii Roz-
woju UE Katowice i Planu Stra-
tegicznego, które wzmacniają 

pozycję uniwersytetu na ma-
pie naukowej i edukacyjnej na-
szego kraju. Jednym z pierw-
szych i ważniejszych działań 
w nowym roku akademic-
kim jest powołanie Konwen-
tu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Będzie to 
ciało o charakterze opiniodaw-
czo-doradczym rektora w za-
kresie rozwoju Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
i współpracy z praktyką go-
spodarczą. Mam nadzieję, że 
w nadchodzącym roku akade-
mickim podołamy wyzwaniom, 
które przyniesie los, a Uniwer-
sytet Ekonomiczny dalej bę-
dzie się rozwijał.

and UETW you can find in the 
current issue of Forum.

Through its continuous devel-
opment, our University helps 
people with special needs. 
We are pleased to have re-
ceived funding for the project 
“UEKat accessible – program 
to support the educational pro-
cess for people with special 
needs” which is currently being 
implemented.

We certainly have an intensive 
year ahead of us, which I hope 
will pass without any distur-
bances. We are consistently 
implementing the provisions 
of the Development Strategy 
of the University of Economics 

in Katowice and the Strategic 
Plan, both strengthening our 
position on the scientific and 
educational map of our coun-
try. One of the first significant 
activities in this new academ-
ic year is going to be the es-
tablishment of the Council of 
the University of Economics 
in Katowice. The Council will 
serve as a consulting body ad-
vising the Rector on the devel-
opment of our University and 
cooperation with the busi-
ness environment. I very much 
hope that in the coming aca-
demic year we will be able to 
cope with the challenges that 
fate will bring and that the 
University of Economics will 
continue to grow.

fot. / photo: Radosław Kaźmierczak
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Marek Kiczka, Edyta Lachowicz-Santos

W związku z działaniami zbrojnymi pro-
wadzonymi przeciw Ukrainie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach wyraził 
solidarność i zaoferował wsparcie dla 
członków społeczności akademickiej tego 
kraju. Powołany został specjalny Zespół 
ds. Wsparcia „Solidarni z Ukrainą”, 
który opracowuje i wdraża systemowe 
długoterminowe rozwiązania pomocowe 
dla społeczności ukraińskiej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem studentów 
i ich rodzin, kandydatów na studia oraz 
pracowników naukowo-dydaktycznych 
i administracyjnych.

In connection with the military actions 
conducted against Ukraine, the University 
of Economics in Katowice has expressed 
solidarity and offered support to members 
of the academic community of that country. 
A special Support Team “Solidarity with 
Ukraine” has been established to develop 
and implement systemic long-term support 
solutions for the Ukrainian community, 
with a special focus on students and their 
families, university candidates, research 
and administrative staff.

UE Katowice – 
„Solidarni z Ukrainą” – 
wybrane formy 
wsparcia z ostatnich 
siedmiu miesięcy

University of Economics 
in Katowice – 

“Solidarity with 
Ukraine” – selected 

forms of support over 
the past 7 months
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Studenci z Ukrainy od lat sta-
nowią najliczniejszą grupę stu-
dentów zagranicznych w Pol-
sce. W Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach 
studiuje i pracuje obecnie bli-
sko 70 studentów, doktoran-
tów i pracowników naukowo-
-dydaktycznych z tego kraju. 
Nasi naukowcy współpracują 
także z ukraińskimi ekspertami 
i ośrodkami akademickimi.

W ramach działań powołane-
go zespołu opracowywane są 
procedury i udogodnienia uła-
twiające studentom, dokto-
rantom i pracownikom ich ak-
tywność – studencką, nauko-
wą i zawodową. UE Katowice 
ściśle współpracuje przy tym 
z miastem Katowice. Przeja-
wem wsparcia społeczności 
ukraińskiej jest wiele inicjatyw. 
Oto wybrane z nich.

Pomoc psychologiczna, 
prawna i więcej
Będąc uczelnią społecznie 
odpowiedzialną, Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowi-
cach uruchomił szereg dzia-
łań wspierających pokrzyw-
dzonych konfliktem zbrojnym 
praktycznie od samego począt-
ku nieuzasadnionej agresji.

Wyrażając zaniepokojenie dzia-
łaniami zbrojnymi prowadzony-
mi przeciw Ukrainie, troszcząc 
się o bezpieczeństwo człon-
ków społeczności akademic-
kiej, uniwersytet oferuje wspar-
cie psychologów uczelnianych 
poprzez konsultacje telefonicz-
ne i stacjonarne, również w ję-
zykach rosyjskim i angielskim. 
Nagrany został także specjalny 
film – poradnik przy ich współ-
udziale, wraz z prezentacją 

multimedialną do pobrania. 
W filmie poruszone zostały za-
gadnienia dotyczące zachowań 
w sytuacjach trudnych i konflik-
towych, lęku i zaburzeń lęko-
wych, sposobów radzenia sobie 
ze stanami lękowymi, reakcji 
posttraumatycznych i sposobów 
udzielania wsparcia. Członko-
wie społeczności akademickiej 
mogą także skorzystać z po-
mocy Centrum Wsparcia Osób 
ze Szczególnymi Potrzebami, 
jak i darmowej pomocy praw-
nej. Radcy prawni uczelni wspo-
magają studentów z Ukrainy 
oraz ich bliskich w różnych sy-
tuacjach, m.in. z zakresu prawa 
pracy, formalności związanych 
z wynajmem mieszkań czy lega-
lizacją pobytu itp.

Welcome Point
Społeczność ukraińska mo-
że także liczyć na wsparcie 
w uczelnianym Welcome Point, 

czyli centrum obsługi studen-
tów, doktorantów i kadry z za-
granicy, które w myśl powie-
dzenia always welcome jest 
miejscem przyjaznym i do-
stępnym dla całej społeczno-
ści akademickiej i kandydatów 
z zagranicy.

Nieodpłatne udostępnie-
nie obiektów po byłych 
domach studenta
9 marca 2022 roku Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowi-
cach nieodpłatnie udostęp-
nił miastu Katowice obiekty po 
byłych domach studenckich, 
zlokalizowane przy ul. Fran-
ciszkańskiej 8–10 w Katowi-
cach, na potrzeby organizacji 
tymczasowego zakwaterowa-
nia dla około 400 uchodź-
ców z Ukrainy. „Udostępnienie 
dawnych domów studenckich 

For years, students from 
Ukraine have been the most 
numerous group of foreign 
students pursuing higher ed-
ucation in Poland. Almost 
70 students, doctoral stu-
dents, research and teach-
ing staff from this country are 
currently studying or work-
ing at the University of Eco-
nomics in Katowice. Moreo-
ver, our researchers cooperate 
with Ukrainian experts and ac-
ademic centers.

As part of the activities of the 
established Team, procedures 
and arrangements are being 
developed to facilitate the stu-
dent, academic and profes-
sional activities of students, 
doctoral students and the 
staff. In doing so, our Universi-
ty is working closely with the 
City of Katowice. Our greatest 
expression of support for the 
Ukrainian community is man-
ifested through several initia-
tives. The following, listed be-
low, are but a selected few.

Our assistance: psycho-
logical, legal and more
Being a socially responsi-
ble university, the Universi-
ty of Economics in Katowice 
has launched a series of activi-
ties to support survivors of the 
armed conflict right from the 
beginning of this unjustified 
aggression. Voicing our con-
cern over the military action 
against Ukraine, and bearing 
in mind the safety of the aca-
demic community, we would 
like to inform you that the uni-
versity psychologist offers sup-
port through telephone and 
in-person consultations (by 

appointment), which are avail-
able in Polish, Russian and 
English. A special video with 
the guest appearance of the 
survivors was also recorded, 
along with a multimedia pres-
entation available for down-
load. The video covers the is-
sues of how to behave in diffi-
cult or conflict situations, how 
to cope with anxiety, nerv-
ous disorders, post-traumat-
ic reactions, and how to pro-
vide support. Members of the 
academic community can al-
so benefit from the assistance 
of the Support Center for Spe-
cial Needs Students, along 
with free legal help. Legal ad-
visors of our University assist 
our Ukrainian students and 
their relatives through various 
legal situations, such as: labor 
law, formalities related to rent-
ing an apartment or legaliza-
tion of stay, etc.

Welcome Point
As always, you can count 
on help from our Universi-
ty’s “Welcome Point” – a ser-
vice center for internation-
al students, doctoral students 
and staff – which, following its 
motto “always welcome”, pro-
vides a friendly space available 
throughout the entire period 
of study or employment. The 
point offers, among others, ad-
ministrative support and as-
sistance in dealing with every-
day issues.

Providing our former stu-
dent dormitories free of 
charge
On March 9, 2022, the Univer-
sity of Economics in Katow-
ice made the former student 

Obiekty po byłych do-

mach studenckich przy 

ul. Franciszkańskiej 

w Katowicach / Former 

student dormitories lo-

cated at Franciszkańska 

Street in Katowice
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jest wyrazem solidarności na-
szej uczelni z narodem ukra-
ińskim oraz wyrazem sprze-
ciwu wobec militarnej agre-
sji Rosji na Ukrainę i toczącej 
się tam nieuzasadnionej okrut-
nej wojny, która odbiera życie 
wielu ludziom. Nasze środowi-
sko akademickie potępia ten 
akt agresji i równocześnie soli-
daryzuje się z uczelniami z ca-
łej Ukrainy – ich pracownikami 
i studentami. Decyzja o nieod-
płatnym użyczeniu obiektów 
po dawnych akademikach wy-
nika z ludzkiej chęci niesienia 
pomocy uchodźcom z Ukra-
iny. Rozumiemy, jak bardzo 
jest ona teraz potrzebna na-
szym sąsiadom. Przez wiele lat 
w dwóch domach studenckich 
Zaścianku i Sikorce w Katowi-
cach-Ligocie toczyło się życie 
akademickie. Ich działalność 
została zakończona (…) a dzi-
siaj – jak widzimy – te daw-
ne akademiki zaczynają pełnić 
inną rolę. Znajdą w nich dach 
nad głową uchodźcy z Ukra-
iny” – podkreśla rektor prof. dr 
hab. inż. Celina M. Olszak.

Wsparcie nie tylko 
językowe
Od kwietnia br. na terenie 
dwóch akademików prowa-
dzone są nieodpłatne zajęcia 
z języka polskiego dla miesz-
kańców, organizowane przez 
lektorów Centrum Języków Ob-
cych Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Co wię-
cej, UE Katowice zorganizował 
bezpłatne intensywne kur-
sy językowe na poziomie B2 
(15 godzin zajęć tygodniowo) 
dla uczestników posiadających 

status studenta lub doktoran-
ta ukraińskiej uczelni. Otrzy-
mali oni dodatkowo stypendia 
w wysokości 1500 zł miesięcz-
nie. Kurs trwał dwa miesiące, 
od lipca do sierpnia br. W su-
mie w zajęciach uczestniczyło 
24 stypendystów NAWA oraz 
10 wolnych słuchaczy. Zaję-
cia prowadzili również lekto-
rzy z Centrum Języków Obcych. 
Intensywny cykl zajęć z języ-
ka polskiego i angielskiego 
miał na celu wsparcie studen-
tów i doktorantów z Ukrainy 
w szybszej aklimatyzacji w no-
wym otoczeniu i uzyskaniu no-
wych kwalifikacji. Kurs realizo-
wany był jako część projektu 
NAWA „UE Katowice solidarny 
z Ukrainą” w ramach Progra-
mu NAWA „Solidarni z Ukra-
iną”. W projekcie, oprócz kur-
sów językowych, pracownicy 
naukowi UE Katowice obejmu-
ją opieką promotorską dwóch 
doktorantów z Ukrainy, dzięki 
czemu mogą oni kontynuować 
swoją pracę naukowo-badaw-
czą. Wszystkim stypendystom 
zapewniono również opiekę 
psychologiczną i prawną.

Przestrzenie ze stano-
wiskami komputerowy-
mi do pracy „cichej” oraz 
z kącikiem zabaw dla 
dzieci
Uniwersytet zaprosił również 
uchodźców z Ukrainy do ko-
rzystania z dwóch przestrzeni 
ze stanowiskami komputero-
wymi z dostępem do internetu 
i oprogramowania użytkowe-
go. Oba miejsca wyposażone 
są w systemy operacyjne i pa-
kiety biurowe MS Office oraz 

dormitories located at 8–10 
Franciszkańska Street in Ka-
towice available to the City of 
Katowice in order to organ-
ize temporary accommoda-
tion for about 400 refugees 
from Ukraine free of charge. 
“Providing access to the for-
mer student dormitories is an 
expression of our Universi-
ty’s solidarity with the Ukrain-
ian people and our opposition 
to Russia’s military aggression 
against Ukraine and the unjus-
tified cruel war taking many 
lives. Our academic commu-
nity condemns this act of ag-
gression and at the same time 
stands in solidarity with uni-
versities across Ukraine, along 
with the staff and students. 
The decision to lend our for-
mer dormitories free of charge 
to the refugees from Ukraine 
stems from the human desire 
to help. We understand how 
much is currently needed by 
our neighbors. For many years, 
the two student dormitories, 
“Zaścianek” and “Sikorka”, lo-
cated in the Katowice-Ligota 
district hosted academic life. 
Their activities have ceased 
(…) but today, as we can see, 
these former dormitories are 
beginning to play a different 
role. From now on, they will 
provide shelter for the refu-
gees from Ukraine,” empha-
sized Prof. Celina M. Olszak, 
Ph.D., D.Sc., Rector.

Not only language 
support
Since April 2022, free Pol-
ish language classes held at 
the former University dormi-
tories for their new Ukrainian 

residents have been organized 
by the lecturers of the Foreign 
Language Center at the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice. What is more, the Univer-
sity of Economics in Katowice 
also organized free intensive 
language courses at B2 level 
(15 hours of classes per week). 
Participants holding the status 
of a student or a doctoral stu-
dent of a Ukrainian university 
received an additional scholar-
ship of PLN 1,500 per month. 
The course lasted 2 months 
and was conducted between 
July and August 2022. A total 
of 24 NAWA scholarship hold-
ers and 10 auditors participat-
ed in classes that were con-
ducted by lecturers from our 
University’s Foreign Language 
Center. The intensive series of 
classes, divided into Polish and 
English language groups, was 
aimed at supporting Ukraini-
an students and doctoral stu-
dents in smoother transi-
tion and quicker adaptation 
to their new environment, as 
well as allowed them to obtain 
sometimes brand new quali-
fications. The course was im-
plemented as part of NAWA’s 
“Solidarity with Ukraine” pro-
ject. In addition to language 
courses, and as part of the 
project, two doctoral students 
from Ukraine have been under 
the guidance of our Universi-
ty’s academics, kindly provid-
ing their supervision, so that 
the young researchers can 
continue with their scientif-
ic work. Psychological and le-
gal assistance has also been 
provided to all scholarship 
holders.
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extending the deadline of the 
examination period, defer-
ring the deadline for payment 
of tuition fees for part-time 
study, full-time study in Pol-
ish or a foreign language, or 
allowing students of universi-
ties operating on the territory 
of Ukraine who expressed the 
desire to continue their educa-
tion at our University to partic-
ipate in classes of the full-time 
and part-time studies of the 
undergraduate and graduate 
levels as auditors. These reg-
ulations and procedures also 
apply to emergency financial 
aid or need-based scholarship, 
respectively. As recommended 
by the Support Team “Solidari-
ty with Ukraine”, an ordinance 
was also prepared, exempting 
the enrollment fee for candi-
dates, citizens of Ukraine, who 
meet the criteria of the March 
12, 2022 Act. A procedure was 
also developed which confirms 
the completion of studies, 
making it easier for candidates 
for graduate-level studies in 
the academic year 2022/2023 
who do not yet have a gradu-
ation diploma to undergo this 
procedure. Holders of Ukrain-
ian certificates and diplomas 
of graduation were exempted 
from the need to have them 
apostilled in the 2022/2023 
recruitment process.

In terms of assistance to re-
search and teaching staff from 
Ukraine, an internal proce-
dure was developed and im-
plemented for hiring them 

specjalne klawiatury do pra-
cy w językach: polskim, angiel-
skim i ukraińskim. Przestrzeń 
do pracy „cichej” obejmu-
je osiem stanowisk kompute-
rowych i mieści się w Biblio-
tece Specjalistycznej uczel-
ni, zlokalizowanej w Centrum 
Nowoczesnych Technologii In-
formatycznych. By z niej sko-
rzystać, wystarczy przyjść 
w godzinach otwarcia biblio-
teki. Przestrzeń z kącikiem za-
baw dla dzieci i czterema sta-
nowiskami komputerowymi 
mieści się w pokoju nr 121 bu-
dynku A. By z niej skorzystać, 
należy zgłosić się do Welcome 
Point zlokalizowanego w po-
koju nr 112 w tym samym 
budynku.

Wewnętrzne regulacje 
i procedury wspierające
Studentów i pracowników bę-
dących obywatelami Ukrainy 
wsparto także odpowiedni-
mi regulacjami oraz procedu-
rami ułatwiającymi funkcjo-
nowanie w trudnych warun-
kach związanych z konfliktem 
zbrojnym. Wsparcie studentów 
w tym zakresie obejmowało 
m.in. przedłużenie terminu za-
kończenia sesji poprawkowej, 
odroczenie terminu wniesie-
nia opłaty czesnego za kształ-
cenie na studiach niestacjo-
narnych, kształcenie na stu-
diach stacjonarnych w języku 
polskim oraz kształcenie w ję-
zyku obcym przez studentów 
będących obywatelami Ukra-
iny, czy też umożliwienie stu-
dentom uczelni działających 
na terytorium Ukrainy, któ-
rzy wyrażali chęć kontynuowa-
nia kształcenia w UE Katowice, 
uczestnictwa w zajęciach na 
studiach stacjonarnych i nie-
stacjonarnych pierwszego oraz 
drugiego stopnia w charakte-
rze wolnych słuchaczy. Regula-
cje i procedury dotyczyły tak-
że odpowiednio zapomóg czy 
stypendium socjalnego. Zgod-
nie z rekomendacją Zespołu 
ds. Wsparcia „Solidarni z Ukra-
iną” przygotowano także za-
rządzenie w sprawie zwolnie-
nia z opłaty rekrutacyjnej kan-
dydatów – obywateli Ukrainy 

spełniających kryteria ze spec-
ustawy z 12 marca 2022 ro-
ku, opracowano procedurę po-
twierdzania przez UE Katowice 
ukończenia studiów na okre-
ślonym poziomie, ułatwiającą 
kandydatom na studia drugie-
go stopnia w roku akademic-
kim 2022/2023, niedysponu-
jącym dyplomem ukończenia 
studiów, przejście tej proce-
dury. Posiadaczy ukraińskich 
świadectw i dyplomów ukoń-
czenia studiów zwolniono 
z konieczności opatrzenia ich 
apostille w procesie rekrutacji 
2022/2023.

W zakresie pomocy dla pra-
cowników naukowo-dydak-
tycznych z Ukrainy opraco-
wana i wdrożona została 
wewnętrzna procedura doty-
cząca zatrudniania na pod-
stawie umów cywilnopraw-
nych, umożliwiająca włączanie 
ich do istniejących zajęć dy-
daktycznych, realizację autor-
skich wykładów dla studentów 
UE Katowice czy prowadzenie 
przez nich szkoleń podnoszą-
cych kompetencje dydaktycz-
ne pracowników uniwersytetu. 
Zatrudniono też jedną osobę 
z obywatelstwem ukraińskim 
w administracji uczelni. Opra-
cowana i wdrożona została 
również procedura włączania 
naukowców z Ukrainy w pro-
wadzone w uczelni badania – 
w formie staży naukowych. 
Dodatkowo dostosowano we-
wnętrzne procedury zatrud-
niania nauczycieli akademic-
kich z Ukrainy do zapisów tzw. 
specustawy. Opracowana pro-
cedura umożliwia zatrudnia-
nie nauczycieli akademickich 
w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach z pominię-
ciem procedury konkursowej – 
pod warunkiem, że kandydaci 
byli zatrudnieni w charakte-
rze nauczyciela akademickiego 
w Ukrainie w momencie wybu-
chu konfliktu zbrojnego.

Oddolne inicjatywy 
i wsparcie społeczności 
UE Katowice
Studenci i pracownicy chęt-
nie włączają się jako 

Space for “quiet” work 
with a play area for 
children
As part of measures undertak-
en by the University of Eco-
nomics in Katowice in solidar-
ity with Ukraine, our Universi-
ty also invited refugees from 
Ukraine to use two facilities 
equipped with computer work-
stations with Internet access 
and application software. All 
the workstations have operat-
ing systems installed, includ-
ing MS Office, as well as spe-
cial keyboards suitable for use 
while writing in Polish, Eng-
lish and Ukrainian language. 
The quiet workspace (with 8 
computer workstations) is lo-
cated at the University’s Spe-
cialist Library, located in the 
Advanced Information Tech-
nology Center (CNTI). In order 
to use the facility, please, vis-
it during the opening hours of 
the library. The space with chil-
dren’s play area and 4 com-
puter workstations is locat-
ed in room No. 121 of build-
ing A. In order to use it, please, 
visit “Welcome Point” located 
in room No. 112 in the same 
building.

Internal regulations and 
support procedures
Students and staff who are cit-
izens of Ukraine have been al-
so supported with appropriate 
regulations and procedures to 
facilitate functioning in diffi-
cult conditions related to the 
armed conflict. Supporting stu-
dents in this regard included 

Dary dla osób z Ukrainy 

/ Donations for people 

from Ukraine
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wolontariusze w pomoc 
uchodźcom we współpracy 
z miastem Katowice oraz Re-
gionalnym Centrum Wolonta-
riatu, jak również indywidual-
nie (biorąc udział w zbiórkach, 
przyjmując do swoich domów 
uchodźców i in.). 13 marca br. 
Chór Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach włączył 
się także do ogólnopolskiej ak-
cji chóralnej i zorganizował na 
Śląsku muzyczne wydarzenie 
pt. „Muzyka ma moc – Śląskie 
Chóry dla Ukrainy”/«Музика 
має силу – Сілезькі хори для 
України», któremu przyświecał 
jeden cel – okazanie wspar-
cia i solidarności z narodem 
ukraińskim doświadczają-
cym okrutnej napaści zbrojnej. 

W ten dzień na placu przed 
Teatrem Śląskim im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Ka-
towicach licznie zgromadzi-
ły się chóry, aby wspólnie wy-
konać: hymn Polski „Mazurek 
Dąbrowskiego”/Гімн Польщі, 
kompozycję Norberta Blachy 
pt. „Modlitwa o pokój” w języ-
kach polskim i ukraińskim oraz 
hymn Ukrainy/Гімн України. 
Z kolei z inicjatywy studentów 
UE Katowice, we współpra-
cy z nauczycielami akademic-
kimi, uruchomiona została już 
od pierwszych dni konfliktu 
specjalna grupa na Facebooku 
oraz portal – Centrum ogło-
szeń z pomocą dla Ukrainy 
www.ukrainawkontakcie.pl. 
Warto także nadmienić, że 

based on civil law contracts, 
allowing them to join the ex-
isting teaching activities, give 
lectures to our students, or 
conduct training courses to 
improve the teaching compe-
tencies of our University staff. 
One person with Ukrainian cit-
izenship was also employed 
in administration. A proce-
dure for including scientists 
from Ukraine in research con-
ducted at the university in the 
form of scientific internships 
was also developed and im-
plemented. In addition, inter-
nal procedures for hiring aca-
demic teachers from Ukraine 
were adjusted to the provi-
sions of the Law. The devel-
oped procedure makes it pos-
sible to hire academic teachers 
at the University of Economics 
in Katowice without a compe-
tition procedure, provided the 
candidates were employed as 
academic teachers in Ukraine 
at the time of the outbreak of 
the armed conflict.

Grassroots initiatives 
and community support
Students and staff are eager 
to get involved as volunteers 
in helping refugees in cooper-
ation with the City of Katow-
ice and the Regional Volunteer 
Center, as well as individual-
ly (taking part in fund-rais-
ing events, welcoming refu-
gees into their homes, etc.). 
On March 13, the Choir of the 
University of Economics in Ka-
towice also joined the nation-
wide choral campaign and 

organized a musical event in 
Silesia entitled “Music Has 
Power – Silesian Choirs for 
Ukraine”/“Музика має силу – 
Сілезькі хори для України”. 
There was a single goal – to 
show support and solidarity 
with the Ukrainian people ex-
periencing a cruel armed con-
flict. On that day, choirs gath-
ered in large numbers on the 
square in front of the Stanis-
law Wyspianski Silesian Theat-
er in Katowice to perform to-
gether: Poland’s anthem “Ma-
zurek Dąbrowskiego”/Гімн 
Польщі, Norbert Blacha’s com-
position entitled “Prayer for 
Peace” in Polish and Ukrainian, 
and the anthem of Ukraine/
Гімн України.

Our students, on the oth-
er hand, launched a special 
Facebook group, in coopera-
tion with academics, as well 
as a portal, the Announcement 
Center, providing help for 
Ukraine (www.ukrainawkon-
takcie.pl). It is also worth men-
tioning that the Students’ Par-
liament of the Republic of Po-
land (PSRP) organized free 
psychological consultations 
for Ukrainian students. In ad-
dition, one of our foreign stu-
dents from Japan organized 
a campaign to deliver house-
hold appliances to refugees 
and provide workshops on Jap-
anese cooking and food prepa-
ration, aided by fellow volun-
teers from Japan [more in our 
relation “Our Japanese student 
and his support for Ukraine 
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Portal – w zależności od wersji językowej – dostępny jest 
pod adresami / The portal, depending on the language 
version, is available at the following websites:

www.ue.katowice.pl/solidarni-z-ukraina.html (PL)

www.ue.katowice.pl/en/solidarity-with-ukraine.html (EN)

www.ue.katowice.pl/solidarni-z-ukrajinoju.html (UA)

spotted by Japanese TV” on 
page 26 of this edition of Fo-
rum]. As part of the “Solidar-
ity with Ukraine” campaign, 
our University staff also raised 
funds among themselves 
which were later used to buy 
candy for Ukrainian children 
living in the former university’s 
dormitories. More than 3 000 
PLN were collected; packag-
es of sweets were prepared 
for Ukrainian children; a small 
gift to give them some respite 
from their harsh reality of dif-
ficult war experiences. In addi-
tion, members of our academ-
ic community took part in the 
following initiatives, among 
others: the Polish-Ukrainian 
Integration Festival (as a part-
ner), the exhibition held at the 
Scientific Information Centre 
and Academic Library (CINiBA) 
entitled “Wolność – Zgoda – 
Dobro. Solidarni z Ukrainą” 
(“Freedom, peace, goodness. 
Solidarity with Ukraine”) or 
the charity concert “Mias-
to Nauki Ukrainie” (“From the 

Parlament Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej (PSRP) zor-
ganizował bezpłatne konsul-
tacje psychologiczne dla stu-
dentów z Ukrainy. Nie można 
zapomnieć również o studen-
cie UE Katowice pochodzącym 
z Japonii, który zorganizował 
akcję dostarczania sprzętów 
AGD uchodźcom oraz warsz-
taty z gotowania i przygoto-
wywania potraw, w tym sushi, 
przez wolontariuszy z Japo-
nii [więcej o tym można prze-
czytać w artykule pt.: „Japoń-
ski student UE Katowice i jego 
wsparcie dla Ukrainy zauwa-
żone przez japońską telewizję” 
na stronie 26 „Forum”]. W ra-
mach akcji „Solidarni z Ukra-
iną” pracownicy UE Katowi-
ce wyszli również z inicjatywą 
koleżeńskiej zbiórki gotów-
ki, która została przeznaczo-
na na zakup słodyczy dla ukra-
ińskich dzieci mieszkających 
w Ligocie, w dawnych akade-
mikach uczelni. Zbiórka or-
ganizowana na terenie Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach skierowana by-
ła do pracowników. W jej ra-
mach zebrano ponad 3 tys. zł, 
za które przygotowano pacz-
ki ze słodyczami dla ukraiń-
skich dzieci, dzięki czemu choć 
na chwilę mogły oderwać się 
od trudnych przeżyć związa-
nych z wojną. Oprócz tego 

City of Science to Ukraine, 
with love”) as part of the con-
sortium of the European City 
of Science Katowice 2024 unit-
ing seven public universities.

Special information por-
tal “Solidarity with 
Ukraine” in Polish, 
Ukrainian and English
The University of Economics 
in Katowice has also created 
a special portal within the uni-
versity’s website called “Sol-
idarity with Ukraine” in Pol-
ish, Ukrainian and English 
language versions, where es-
sential information on aid is 
posted on an ongoing basis 
(including our University’s ac-
tivities and information from 
local government units and 
those cooperating with the lo-
cal government). Regular email 
exchange is also conducted, 
including information on initia-
tives, activities focused on pro-
viding aid or inquiries about 
the needs of the Ukrainian 
community.

członkowie społeczności UE 
Katowice wzięli udział m.in.: 
w Polsko-Ukraińskim Festynie 
Integracyjnym – w roli partne-
ra, w wystawie odbywającej 
się w CINiB-ie „Wolność – Zgo-
da – Dobro. Solidarni z Ukra-
iną” czy charytatywnym kon-
cercie „Miasto Nauki Ukrainie” 
w ramach konsorcjum Euro-
pejskiego Miasta Nauki Kato-
wice 2024, zrzeszającego sie-
dem uczelni publicznych.

Specjalny portal in-
formacyjny „Solidarni 
z Ukrainą” w językach: 
polskim, ukraińskim 
i angielskim
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach utworzył tak-
że specjalny portal w ra-
mach uczelnianego serwi-
su www pod nazwą „Solidarni 
z Ukrainą” w językach: pol-
skim, ukraińskim i angielskim, 
gdzie na bieżąco umieszcza-
ne są najważniejsze informa-
cje pomocowe (w tym działa-
nia UE Katowice oraz informa-
cje jednostek samorządowych 
i współpracujących z samorzą-
dem). Prowadzony jest rów-
nież regularny mailing, m.in. 
w sprawie podejmowanych 
inicjatyw, działań pomocowych 
czy zapytań dotyczących po-
trzeb społeczności ukraińskiej.

Briefing prasowy 

z udziałem władz 

miasta Katowice oraz 

władz uczelni w spra-
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Yugo Azuma z Japonii, stu-
dent kierunku Finance and Ac-
counting for Business i am-
basador Fundacji WWN, wraz 
ze swoją narzeczoną Martą 
otworzyli dla ukraińskich ro-
dzin nie tylko swoje mieszka-
nie, ale przede wszystkim swo-
je serca. Po agresji Rosji na 
Ukrainę przyjęli pod swój dach 
sześć osób. Znając ich potrze-
by, Yugo poprosił znajomych 
z Japonii o wsparcie, a jego 
prośba błyskawicznie i nie-
spodziewanie rozprzestrzeni-
ła się w japońskich mediach 
społecznościowych.

Nie minęło kilka dni, a z Japo-
nii zaczęły napływać wiadomo-
ści i oferty pomocy uchodźcom 
z Ukrainy, w tym finansowej 
i rzeczowej. Odzew przerósł 
oczekiwania Yugo i Marty, więc 
poprosili zaprzyjaźnioną Fun-
dację WWN o profesjonal-
ną pomoc w organizacji dal-
szego wsparcia, skierowanego 
głównie do ukraińskich dzie-
ci uciekających wraz z rodzi-
nami z Ukrainy. Dzięki rosną-
cej liczbie wspierających Yu-
go i Marta mogli dostarczać 
żywność i zaopatrzenie do 

Marek Kiczka

Japoński student 
UE Katowice i jego 
wsparcie dla Ukrainy 
zauważone przez 
japońską telewizję

Our Japanese student 
and his support for 
Ukraine spotted by 

Japanese TV
Jedna z największych japońskich stacji 
telewizyjnych NHK World w programie 
„Sharing the Future” wyemitowała re-
portaż pt. „Connecting Ukraine, Poland, 
and Japan” o Yugo Azumie, studencie 
kierunku Finance and Accounting for 
Business na UE Katowice, który w ra-
mach wolontariatu wspiera ukraińskie 
rodziny pokrzywdzone przez wojnę. 
Premiera reportażu miała miejsce 
1 czerwca br., a materiał można oglądać 
do początku czerwca 2023 roku.

Wsparcia „Solidarni z Ukra-
iną”, a działalnością studen-
tów zainteresowała się jedna 
z największych japońskich sta-
cji telewizyjnych NHK World, 
która kilkakrotnie wyemito-
wała reportaż o ich zaangażo-
waniu i wsparciu dla ukraiń-
skich rodzin przebywających 
w Polsce. Wspólne oglądanie 
premiery transmisji programu 
„Sharing the Future” w NHK-
-World TV z reportażem „Con-
necting Ukraine, Poland, and 
Japan” odbyło się 1 czerwca 
br. w uniwersyteckim Welcome 

Point, a zaproszono na nie 
wszystkich zainteresowa-
nych członków społeczności 
akademickiej.

Reportaż można oglądać 
na żądanie (bezpłatnie) do 
początku czerwca 2023 roku 
na stronie internetowej pro-
gramu pod adresem: https://
www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/
tv/sharing/

potrzebujących rodzin w Kato-
wicach. Na tym jednak pomoc 
się nie skończyła.

W związku z trwającą i prze-
dłużającą się wojną, przy 
wsparciu organizacji pozarzą-
dowej, tworzą ośrodek dzien-
nej opieki nad dziećmi, któ-
ry ma pomóc ukraińskim 
matkom w uzyskaniu samo-
dzielności na uchodźstwie. Yu-
go i Marta zorganizowali także 
przylot wolontariuszy z Japonii, 
w tym przedsiębiorców, wraz 
z pomocą rzeczową. Wzięli oni 
także udział w warsztatach ku-
linarnych z japońskimi potra-
wami, m.in. zorganizowanych 
w ramach pikniku integracyj-
nego na terenie obiektów po 
byłych akademikach w Ligo-
cie, które Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach udostęp-
nił miastu Katowice na potrze-
by zakwaterowania około 400 
osób z Ukrainy.

Emisja reportażu 
w japońskiej telewizji 
NHK World
Yugo i Martę wsparli tak-
że przedstawiciele powołane-
go na UE Katowice Zespołu ds. 
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One of Japan’s largest television 
stations, NHK World, aired a docu-
mentary titled “Connecting Ukraine, 
Poland, and Japan” starring Yugo 
Azuma, a student majoring in Fi-
nance and Accounting for Business 
at the University of Economics in 
Katowice, who is volunteering to sup-
port Ukrainian families affected by 
the war. The documentary, shown in 
“Sharing the Future” program sec-
tion, premiered on June 1, 2022, with 
the material available for view until 
early June 2023.

asked Fundacja WWN, a foundation 
they have been on friendly terms 
with, for professional help in organ-
izing further support, mainly aimed 
at Ukrainian children fleeing with 
their families from Ukraine. Thanks 
to the growing number of support-
ers, Yugo and Marta were able to de-
liver food and supplies to families in 
need in the Katowice area. However, 
their support did not end there.

Due to the ongoing and prolonged 
war, with the support of a non-gov-
ernmental organization, Yugo and 
Marta are now creating a daycare 
center to help Ukrainian moth-
ers become self-reliant during their 
time of displacement. Yugo and 
Marta also organized the arrival of 
volunteers from Japan, including 
businessmen, along with material 
relief. They also took part in a Japa-
nese cuisine cooking workshop held 
as part of an integration picnic on 
the premises of the former universi-
ty dormitories in the Ligota district, 
which the University of Economics 
in Katowice has made available to 
the city of Katowice to accommo-
date over 400 people from Ukraine 
seeking shelter from war.

Documentary broadcast 
on Japanese NHK World TV 
channel
Yugo and Marta were additional-
ly supported by representatives of 
the “Solidarity with Ukraine” Sup-
port Team established at our Uni-
versity. Yugo’s activities attracted 
the interest of one of Japan’s larg-
est television stations, NHK World, 
which aired the documentary on his 
and Marta’s involvement and sup-
port for Ukrainian families stay-
ing in Poland several times. Joint 
viewing of the premiere of “Shar-
ing the Future” program on NHK-
World TV broadcasting the “Con-
necting Ukraine, Poland, and Japan” 
documentary was held on June 1 at 
our University’s Welcome Point, to 
which all interested members of the 
academic community were invited.

The report can be viewed on-de-
mand (free of charge) until early 
June 2023 on the program’s web-
site at: https://www3.nhk.or.jp/
nhkworld/en/tv/sharing/

Więcej informacji / More information:

Bezpośredni link do materiału wi-
deo z reportażem / Direct link to 
the documentary video: https://
www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/
sharing/20220601/2098004/

Yugo Azuma from Japan, a stu-
dent majoring in Finance and 
Accounting for Business and 
an ambassador for the Fun-
dacja WWN, together with his 
fiancée Marta, not only have 
opened the doors of their 
apartment to Ukrainian fami-
lies but also, more important-
ly – their hearts. After Russia’s 
invasion of Ukraine, they took 

six people under their roof. 
Knowing the needs of his 
guests, Yugo asked his friends 
in Japan for support, and his 
request spread instantly and 
quite unexpectedly on Japa-
nese social media.

Not a few days had passed and 
notes and offers to help ref-
ugees from Ukraine, includ-
ing financial and material as-
sistance, started to flow from 
over Japan. The response ex-
ceeded both Yugo’s and Mar-
ta’s expectations, so they 
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Marek Kiczka

Plan Równości Płci 2022–2025 – fragmenty wstępu

„(…) Powstały dzięki pracy Zespołu ds. Równości Płci dokument 
przedstawia rekomendacje i rozwiązania służące: zwiększeniu świa-
domości na temat postaw równościowych i promowania pozytyw-
nych praktyk (Cel 1), wspieraniu karier pracowników i osób uczących 
się (Cel 2), promowaniu zrównoważonej reprezentacji płci (Cel 3), 
wspieraniu równowagi między pracą zawodową, studiowaniem i ży-
ciem rodzinnym (Cel 4).

Całość została poprzedzona diagnozą obecnego stanu uczelni w per-
spektywie płci. W tym celu przeprowadzono badania z wykorzysta-
niem kwestionariusza ankiety online. Przebadano zatrudnionych 
i osoby uczące się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
w aspekcie postrzegania i zdolności do rozwiązywania zjawisk proble-
mowych dotyczących równego traktowania i dyskryminacji, molesto-
wania seksualnego czy mobbingu (w przypadku osób zatrudnionych). 
Dokonano także analizy istniejących wewnętrznych uregulowań 
prawnych pod kątem dostosowania ich do przyjętych kierunków dzia-
łania, wynikających tak z zapisów Strategii Rozwoju, opracowywanej 
Strategii Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jak i kodeksów etycz-
nych przyjętych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Ta swoista polityka równościowa ma służyć kreowaniu dobrego 
i komfortowego środowiska pracy i studiowania. By to uzyskać, zi-
dentyfikowanym w obszarze równości płci celom przypisano szczegó-
łowe zadania, jednostki odpowiedzialne za ich realizację w wyznaczo-
nych terminach oraz mierniki sukcesu. Ich osiągnięcie przybliży Uni-
wersytet i całą społeczność akademicką do stworzenia warunków dla 
budowania wspólnoty opartej na zaufaniu, wzajemności, inkluzywno-
ści, otwartości na różnorodność, szacunku i akceptacji bez względu 
na płeć lub inne cechy oraz podmiotowość każdego człowieka”.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (Ra-
port SOU) za lata 2019–2020 – fragmenty wstępu

„(…) Raport przedstawia informacje o działalności naszej Uczel-
ni w trzech aspektach: etyczności działania, zaangażowa-
nia społecznego oraz zrównoważonego rozwoju, uwzględnia-
jąc współczesne wymogi środowiskowe, społeczne i zarządcze, 
określane akronimem ESG (ang. Environmental, Social, Gover-
nance), które stawiane są dzisiaj przez społeczeństwo wszyst-
kim organizacjom. Ujmuje także trudny dla całej społeczności 
akademickiej okres, w którym zmagaliśmy się z wyzwaniami 
związanymi z pandemią i musieliśmy w sposób odpowiedzialny 
podołać wyzwaniom kontynuowania kształcenia oraz realizo-
wania badań w nowej, w pełni zdalnej, formie.

Powstały dokument, dzięki pracy powołanego Zespołu ds. SOU 
współpracującego z wszystkimi interesariuszami Uczelni, przed-
stawia zarazem diagnozę dojrzałości naszego Uniwersytetu 
w obszarze społecznej odpowiedzialności, jak i rekomendacje 
służące ciągłemu doskonaleniu w tym aspekcie. Jest to bowiem 
proces, który pragniemy wspólnie z Państwem śledzić, publi-
kując kolejne raporty społeczne. Wysiłek włożony w opracowa-
nie pierwszego z nich przysłuży się także przygotowaniu Strate-
gii Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Potwierdza to, jak ogromną wagę przypisujemy 
tej aktywności uniwersyteckiej.

Mając poczucie roli, jaką Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach pełni w regionie, kraju i na arenie międzynarodowej, pro-
wadząc badania naukowe oraz kształcąc kadrę o wysokich 
kwalifikacjach, pragniemy naszą postawą świadczyć, że przyję-
te zobowiązania traktujemy w sposób odpowiedzialny”.

W duchu społecznej 
odpowiedzialności: pierwszy 

Raport SOU za lata 2019–2020 
oraz Plan Równości Płci na 

lata 2022–2025
W minionym roku akademickim powstały dwa niezwykle ważne 
dla społeczności akademickiej opracowania, będące potwierdze-
niem roli, jaką pełni uniwersytet, oraz wyznaczonych kierunków 
działania, jakie od lat wyznacza sobie cała społeczność akade-
micka. Zostały one zidentyfikowane już w Misji UE Katowice, 
w myśl której „(…) tworzymy społeczność opartą na wspólnych 
wartościach i zaufaniu, umożliwiamy wyrównywanie szans i prze-
ciwdziałamy wszelkim formom wykluczenia” i znalazły odzwier-
ciedlenie w przyjętej w lipcu 2021 roku aktualizacji Strategii Roz-
woju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018–2025 
(priorytet horyzontalny: PH3 Społeczna odpowiedzialność).

Zachęcając do lektury pełnych opracowań, przytaczamy treści pochodzące 
ze wstępów rektor prof. Celiny M. Olszak do obu dokumentów:
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Gender Equality Plan for years 2022–2025 – excerpts 
from the introduction

“(…) The document, created thanks to the work of the Gender Equali-
ty Team, presents recommendations and solutions for: raising aware-
ness of equality attitudes and promoting positive practices (Goal 1), 
supporting the careers of staff and students (Goal 2), promoting bal-
anced gender representation (Goal 3), and supporting balance be-
tween work, study and family life (Goal 4).

The whole process was preceded by a diagnosis of the current state 
of our University from a perspective of gender. For this purpose, re-
search was conducted using an online questionnaire. Both staff and 
students at the University of Economics in Katowice were surveyed in 
terms of their perception and ability to solve problematic phenomena 
concerning equal treatment and discrimination, sexual harassment 
or bullying (in the case of staff). The existing internal regulations 
were also analyzed in terms of adjusting them to the newly adopt-
ed course of action, resulting both from the provisions of the Devel-
opment Strategy of the University of Economics in Katowice, the Uni-
versity Social Responsibility Strategy (under development), and the 
Code of Ethics adopted at the University of Economics in Katowice.

This equality policy is intended to create a safe and comfortable 
working and studying environment. To achieve this, the goals identi-
fied in the area of gender equality have been ascribed specific tasks, 
units responsible for their implementation within set time limits, and 
measures of overall success. Their achievement will bring the Univer-
sity and our entire academic community closer to creating conditions 
for building a community based on trust, mutuality, inclusiveness, 
openness to diversity, respect and acceptance – regardless of gender, 
other traits or subjectivity of every individual.”

University Social Responsibility Report (USR 
Report) for years 2019–2020 – excerpts from the 
introduction

“(…) The following Report presents information on the activities 
of our University in three aspects: ethical operation, social com-
mitment and sustainable development, taking into account con-
temporary environmental, social and governance requirements, 
referred to by the acronym ESG (Environmental, Social, Govern-
ance), which society places on all such organizations. This Re-
port also records a demanding period for the entire academic 
community as we have struggled with the challenges of the pan-
demic and had to responsibly address the need for continuous 
education and research pursuits in a new, fully remote format.

Thanks to the work of the established USR Team working with 
all the University stakeholders, the following document pre-
sents both a self-diagnosis of our University’s maturity in the 
area of social responsibility and recommendations for continu-
ous improvement in this aspect. It is indeed a process that we 
wish to continuously and collectively oversee as we publish fu-
ture social reports. The effort spent on developing this very first 
Report will also contribute to the development of the Social Re-
sponsibility Strategy of the University of Economics in Katow-
ice. This reaffirms the vital importance we attribute to this par-
ticular sphere.

Having a clear sense of the regional, national and international 
role of the University of Economics in Katowice as a place con-
ducting scientific research and educating highly qualified per-
sonnel, we wish to testify with our actions that we treat the as-
sumed obligations in a responsible manner.”

The spirit of social responsibility: 
the first University Social 
Responsibility Report for years 
2019–2020 and Gender Equality 
Plan for years 2022–2025
In the past academic year, two essential studies for the aca-
demic community were created, confirming the role the uni-
versity plays and the designated courses of action the entire 
academic community has been setting for years. They have 
already been identified in our University’s mission, accord-
ing to which “(…) we create a community based on shared 
values and trust, enable equal opportunities and counteract 
all forms of exclusion,” reflected in the update of Develop-
ment Strategy of the University of Economics in Katowice for 
years 2018–2025, adopted in July 2021 (horizontal priority: 
PH3 Social responsibility).

Encouraging you to read the full content of the documents, we cite parts 
from the introductions provided to both documents by Rector of the Uni-
versity of Economics in Katowice Professor Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc.:
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Paweł Kadłubiak, kanclerz, kierownik projektu
Paweł Kadłubiak, Chancellor, Project LeaderUniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach uzyskał 
dofinansowanie realizacji 

projektu „UEKat dostępny 
– program wsparcia procesu 

kształcenia dla osób ze 
szczególnymi potrzebami”

University of Economics in 
Katowice received funding for the 

implementation of the project 
“UEKat accessible – program to 
support the educational process 

for people with special needs”

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach został beneficjentem 

konkursu zorganizowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

pt. „Uczelnia dostępna III” nr 
POWR.03.5.00-IP.08-00-DOS/21, 
w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

The University of Economics in 
Katowice has become a beneficiary of the 

competition organized by the National 
Center for Research and Development 
entitled “Accessible University III” No. 

POWR.03.5.00-IP.08-00-DOS/21, 
under the Operational Program 

Knowledge Education Development for 
the years 2014–2020.

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach został bene-
ficjentem konkursu zorgani-
zowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju pt. 
„Uczelnia dostępna III” nr PO-
WR.03.5.00-IP.08-00-DOS/21, 
w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014–2020.

Konkurs obejmował wspar-
ciem zmiany organizacyj-
ne i podnoszenie świadomo-
ści i kompetencji kadry uczelni 
z zakresu niepełnosprawno-
ści poprzez realizację działań 
mających na celu zapewnie-
nie przez uczelnię dostępności 
komunikacyjnej, administro-
wanych stron internetowych, 

The competition involves sup-
port for organizational chang-
es and raising awareness and 
competence of the universi-
ty staff in the field of disa-
bility. Such changes can be 
made possible through imple-
menting activities improving 

accessibility for students with 
disabilities, especially through 
websites, IT tools, modifi-
cations to educational pro-
cedures and programs, or 
changes to the architecture.
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narzędzi informatycznych, pro-
cedur kształcenia w kształ-
ceniu na poziomie wyższym, 
wprowadzenie do programów 
kształcenia modyfikacji zapew-
niających ich dostępność dla 
studentów z niepełnosprawno-
ściami oraz działań z zakresu 
dostępności architektonicznej.

Działania realizowane w pro-
jekcie muszą prowadzić do 
osiągnięcia modelu uczelni do-
stępnej, właściwego dla da-
nego podmiotu ze względu 
na potrzeby osób z niepełno-
sprawnościami. Działania, ja-
kie wnioskodawca mógł prze-
widzieć w projekcie, zależały 
od ścieżki, którą wybrał – mini 
lub midi. Uniwersytet we wnio-
sku konkursowym zapropono-
wał te z obszaru modelu midi. 
Ścieżka midi, określona regu-
laminem konkursu, ma zapew-
nić uczelni osiągnięcie znacz-
nego wzrostu dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi w stosunku do poziomu mi-
nimalnego poprzez zwiększe-
nie dostępności wewnętrznych 
procesów, w szczególności re-
krutacji, kształcenia i działal-
ności naukowej, a także upo-
wszechnienie rozwiązań za-
pewniających dostępność 
w jednostkach organizacyj-
nych, w których nadal wystę-
pują braki.

Wniosek o dofinansowa-
nie projektu „UEKat do-
stępny – program wspar-
cia procesu kształcenia dla 
osób ze szczególnymi po-
trzebami” (sygnatura: PO-
WR.03.05.00-00-A031/21) zo-
stał oceniony pozytywnie 
i otrzymał dofinansowanie 
w pełnej wnioskowanej kwocie 
1 647 618,00 zł. Wartość pro-
jektu wynosi 1 698 576,00 zł. 
Działania są współfinansowa-
ne ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie pro-
jektu pomiędzy Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach 
a Narodowym Centrum Ba-
dań i Rozwoju jako Instytucją 

Pośredniczącą dla Osi III Szkol-
nictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014–2020 została zawarta 8 
grudnia 2021 roku.

Głównym celem projektu jest 
likwidacja barier w dostępie do 
studiów oraz wprowadzenie do 
programów nauczania działań 
zapewniających dostępność dla 
studentów z niepełnosprawno-
ściami na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach po-
przez osiągnięcie modelu 
uczelni dostępnej w terminie 
do 30.09.2023 roku.

Projekt „UEKat dostępny” obej-
muje wprowadzenie zmian or-
ganizacyjnych i proceduralnych, 
w szczególności opracowanie 
dokumentów związanych z do-
stępnością uczelni dla osób 
z niepełnosprawnościami, dzia-
łania ukierunkowane na wzrost 
świadomości kadr uczelni w za-
kresie niepełnosprawności, 
zwiększenie dostępności archi-
tektonicznej oraz wdrożenie 
nowych rozwiązań w zakresie 
technologii wspierających.

Zadania w projekcie reali-
zowane są w następujących 
obszarach:

OBSZAR 1 – dostosowanie 
struktury organizacyjnej UEK 
do potrzeb studentów z nie-
pełnosprawnościami – utwo-
rzenie stanowiska koordynato-
ra dostępności. To nowa funk-
cja, wprowadzona przepisami 
Ustawy o zapewnianiu do-
stępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami. Pomimo 
braku ustawowego obowiąz-
ku wyznaczenia koordynato-
ra w uczelni publicznej, zdecy-
dowaliśmy się utworzyć takie 
stanowisko, aby kompetencyj-
nie wzmocnić wszystkie pro-
wadzone przez uniwersytet 
działania w obszarze szeroko 
rozumianej dostępności.

OBSZAR 2 – likwidacja ba-
rier architektonicznych w miej-
scach ważnych dla codzienne-
go funkcjonowania studentów 

The activities carried out must 
lead to the achievement of 
an accessible university mod-
el, appropriate to the needs 
of people with disabilities. De-
pending on the choice (mi-
ni or midi path), the applicant 
could propose specific actions. 
In the application, our Univer-
sity chose the midi model. The 
midi path, as defined by the 
competition regulations, is in-
tended to ensure that, com-
pared to the minimum level, 
the university achieves a sig-
nificant increase in accessibil-
ity for people with disabilities. 
This increase can be achieved 
by improving the accessibili-
ty of internal processes (par-
ticularly recruitment), educa-
tion and scientific activities, as 
well as through the dissemina-
tion of solutions to ensure ac-
cessibility in all organization-
al units.

The application for the pro-
ject “UEKat accessible – pro-
gram to support the educa-
tional process for people with 
special needs” (reference: 
POWR.03.05.00-00-A031/21) 
was evaluated positively and 
received funding in the full 
requested amount of PLN 
1,647,618.00. The value of the 
project is PLN 1,698,576.00. 
The activities are co-financed 
by the European Union under 
the European Social Fund.

The project funding agreement 
between the University of Eco-
nomics in Katowice and the 
National Center for Research 
and Development as an Inter-
mediate Body for Axis III High-
er Education for the Economy 
and Development of the Op-
erational Program Knowledge 
Education Development for 
Years 2014–2020 was conclud-
ed on December 8, 2021.

The main objective of the pro-
ject is to eliminate barriers 
at the University of Econom-
ics in Katowice that students 
with disabilities have to face, 
as well as introduce measures 
to ensure the curricula are 

accessible by achieving the ac-
cessible university model by 
September 30, 2023.

The “UEKat accessible” project 
includes organizational and 
procedural changes. These are 
in particular: the development 
of documents related to the 
accessibility of our University 
for people with disabilities, ac-
tivities aimed at increasing the 
awareness of University staff 
regarding disabilities, the in-
crease in architectural accessi-
bility and the implementation 
of new solutions in the field of 
assisting technologies.

The following are the tasks to 
be carried out in the follow-
ing areas:

AREA 1 – Adaptation of our 
University organizational 
structure to the needs of stu-
dents with disabilities – the 
creation of the position of the 
Accessibility Coordinator. This 
is a new function, introduced 
by the provisions of the Law 
on Ensuring Accessibility for 
People with Special Needs. De-
spite the lack of a statutory 
obligation to appoint a coordi-
nator in a public university, we 
decided to create such a posi-
tion to competently strength-
en all activities carried out 
by the University in the ar-
ea of accessibility in its broad-
est sense.

AREA 2 – removal of architec-
tural barriers in places impor-
tant for the daily functioning 
of students with disabilities. In 
this area, we have committed 
to retrofitting all of the Univer-
sity’s facilities with evacuation 
tyflographic plans. We have 
assumed the installation of 
a Totupoint system; a network 
of special audible markers that 
will help visually impaired stu-
dents navigate the Universi-
ty’s facilities, the installation 
of signs made in Braille, and 
a change in the way fire pro-
tection is implemented to al-
low the corridor doors of the 
segment of building A where 
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Więcej informacji na stronie projektu: 
www.ue.katowice.pl/uekat-dostepny

z niepełnosprawnościami. 
W tym obszarze zobowią-
zaliśmy się do doposażenia 
wszystkich obiektów uczel-
ni w ewakuacyjne plany tyflo-
graficzne. Założyliśmy montaż 
systemu typu Totupoint – sieci 
specjalnych znaczników dźwię-
kowych, które pomogą oso-
bom z niepełnosprawnością 
wzroku w poruszaniu się po 
terenie uczelni, montaż ozna-
czeń wykonanych pismem Bra-
ille’a oraz zmianę sposobu re-
alizacji zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego pozwalającą 
na stałe otwarcie drzwi kory-
tarzowych segmentu budynku 
A, w którym mieści się siedzi-
ba Centrum Wsparcia Osób ze 
Szczególnymi Potrzebami.

OBSZAR 3 – rozwinięcie zaple-
cza technologicznego zapew-
niającego minimalny poziom 
dostępności. W założonej reali-
zacji obszaru mieści się prze-
budowa szablonu graficzne-
go strony internetowej uczelni 
z uwzględnieniem UX i wytycz-
nych WCAG.

OBSZAR 4 – opracowanie pro-
cedur dostępności. Realizacja 
tego obszaru finalnie skutko-
wać będzie przyjęciem zarzą-
dzenia rektora o dostępności 
uczelni, obejmującego wszyst-
kie sześć obszarów dostęp-
ności, po wymodelowanych 
i wprowadzonych stosownych 
zmianach w regulacjach we-
wnętrznych uczelni.

OBSZAR 5 – rodzaje wspar-
cia edukacyjnego – dostoso-
wanie standardów rekruta-
cji oraz kształcenia do potrzeb 
osób z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności. Założono 
wdrożenie zmian w standar-
dach rekrutacji i kształcenia 
oraz dostosowanie materiałów 

informacyjno-rekrutacyjnych 
do standardów dostępności.

OBSZAR 6 – szkolenia podno-
szące świadomość niepełno-
sprawności. Realizację tego 
obszaru rozpoczynamy z no-
wym rokiem akademickim. 
Wraz z uruchomieniem rekru-
tacji na oferowane szkolenia 
serdecznie zapraszam wszyst-
kich pracowników uczelni do 
udziału w nich.

Niezwykle cieszymy się z po-
zyskanego finansowania za-
planowanych działań projek-
towych zbieżnych z planami 
strategicznymi. Ich realiza-
cja, wraz ze wszystkimi inny-
mi działaniami prowadzonymi 
i finansowanymi przez uczel-
nię oraz z pozyskanych dotacji 
celowych i dedykowanych fun-
duszy, znacząco przyczyni się 
do likwidowania barier w do-
stępie do kształcenia na pozio-
mie wyższym. Warto dodać, że 
okres realizacji projektu zbie-
ga się z realizacją naszego za-
mierzenia inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa części komuni-
kacyjnej budynków B, C – do-
stosowanie do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami wraz 
z zagospodarowaniem tere-
nu za budynkami B i C i wyko-
naniem pochylni dojazdowej 
przed budynkiem A Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach”. Roboty budowla-
ne ruszyły pod koniec sierpnia 
2022 roku. W ramach inwesty-
cji zrealizowane zostaną:

  pochylnia dojazdowa przed 
budynkiem A,

  windy zewnętrzne w bu-
dynkach B i C,

  zagospodarowanie i upo-
rządkowanie terenu pomię-
dzy budynkami B i C wraz 
z utworzeniem miejsc par-
kingowych oraz zewnętrz-
nej strefy wypoczynkowej.

Support for Special Needs Stu-
dents is located to be perma-
nently open.

AREA 3 – development of 
technical facilities to ensure 
a basic level of accessibility. 
The assumed realization of the 
area includes the reconstruc-
tion of the graphic layout of 
the University website, taking 
into account UX (User Expe-
rience) and WCAG (Web Con-
tent Accessibility Guidelines) 
guidelines.

AREA 4 – development of ac-
cessibility procedures. Imple-
mentation of this area will ul-
timately result in the adop-
tion of the Rector’s Order on 
the accessibility of the Univer-
sity, covering all six areas af-
ter making appropriate chang-
es to the University’s internal 
regulations.

AREA 5 – types of education-
al support – an adaptation of 
recruitment and education 
standards to the needs of peo-
ple with different types of dis-
abilities. Implementation of 
changes in recruitment, edu-
cation and adaptation of infor-
mation and recruitment mate-
rials to accessibility standards 
is underway.

AREA 6 – disability awareness 
training. We are starting the 
implementation of this area 
with the new academic year. 

With the launch of recruitment 
for the training offered, all uni-
versity employees are cordially 
invited to participate.

We are extremely happy we 
have obtained the funding for 
the project activities that coin-
cide with our strategic plans. 
Their implementation, togeth-
er with all other activities car-
ried out and financed by the 
University, acquired grants and 
dedicated funds will signifi-
cantly contribute to the elimi-
nation of barriers hindering ac-
cess to higher education. It is 
worth mentioning that the pe-
riod of implementation coin-
cides with our investment pro-
ject entitled “Reconstruction of 
the accessible parts of build-
ings B and C – adaptation to 
the needs of people with dis-
abilities, along with the de-
velopment of the area behind 
buildings B and C and the con-
struction of an access ramp in 
front of building A of the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice”. Construction work began 
in late August. The investment 
features:

  access ramp in front of 
building A,

  external elevators in build-
ings B and C,

  cleanup and development 
of the area between build-
ings B and C involving the 
creation of a parking lot 
and an outdoor recreation-
al area.
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Dzięki szkoleniom i warsz-
tatom pracownicy nauko-
wi, naukowo-badawczy 
i dydaktyczni:

  odnajdą się w świecie róż-
norodnych możliwości 
funkcjonowania osób ze 
szczególnymi potrzebami,

  poznają zasady funkcjo-
nowania osób z niepełno-
sprawnością w środowisku 
akademickim,

  nabędą umiejętności pracy 
z osobami z zaburzeniami 
zdrowia psychicznego,

  poznają zasady projekto-
wania uniwersalnego, ada-
ptacji materiałów dydak-
tycznych w wersji standar-
dowej i elektronicznej,

  nabędą umiejętności zwięk-
szania dostępności spotkań 
online i e-learningu.

Dodatkowo dla kadry ad-
ministracyjnej i zarząd-
czej przygotowano szkolenia 
umożliwiające:

  zwiększenie umiejętno-
ści w obszarze komunikacji 
i obsługi osób ze szczegól-
nymi potrzebami,

Through training courses 
and workshops, scientific, re-
search and teaching staff will 
be able to:

  find out more about the di-
verse modes people with 
special needs utilize to 
function,

  learn how people with var-
ious types of disabilities 
function in the academic 
environment,

  acquire necessary skills to 
work with people with var-
ious types of mental health 
conditions,

  learn the principles of uni-
versal design and the ad-
aptation of teaching ma-
terials, both printed and 
electronic,

  acquire skills to increase 
the accessibility of online 
meetings and e-learning.

Jolanta Bernais, Maria GorczyńskaO WRAŻLIWOŚCI 
na szczególne potrzeby

On SENSITIVITY 
special needs

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonuje Uni-
wersytet Ekonomiczny, wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników uczelni, zwiększając jej dostępność dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Właśnie z tego powodu uniwersytet poprzez realizację 
projektu „UEKat dostępny” daje pracownikom możliwość uczestnic-
twa w warsztatach i szkoleniach ukierunkowanych na zdobycie wiedzy 
i umiejętności w tym obszarze.

The dynamically changing environment in which our University op-
erates requires continuous improvement of our staff’s skills. By doing 
so, we strive to provide better accessibility for people with special 
needs. It is for this very reason and through the implementation of 
the “UEKat accessible” project that the University provides our staff 
with the opportunity to participate in workshops and training courses 
aimed at acquiring knowledge and skills related to accessibility.

  poszerzenie wiedzy w ob-
szarze dostępności prze-
strzeni i budynków dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami,

  nabycie umiejętności po-
sługiwania się językiem 
migowym.

Pracownicy uniwersytetu będą 
mogli uczestniczyć w dowolnej 
liczbie wybranych przez siebie 
szkoleń.

Szkolenia i warsztaty podniosą 
jakość już oferowanych zajęć, 
jak i standardy obsługi osób 
ze szczególnymi potrzebami, 
co wpłynie na zwiększenie do-
stępności uczelni.

Additionally, the following 
training courses have been 
prepared for administrative 
and management staff to:

  increase skills in the area 
of communication and ser-
vice to people with special 
needs,

  increase knowledge in 
the area of accessibility of 
buildings and other spac-
es for people with various 
types of disabilities,

  acquire sign language skills.

University staff will be able 
to participate in any num-
ber of training courses of their 
choice.

Both training courses and 
workshops will raise the qual-
ity of classes already offered 
at our University, along with 
standards of service offered 
for people with special needs, 
which will increase the univer-
sity’s accessibility.
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Uniwersytet 
dostępny University 

available

Dostępność to takie projek-
towanie i wytwarzanie dóbr 
i usług (w tym także informa-
tycznych), by były one jed-
nakowo przyjazne i intuicyj-
ne w obsłudze dla osób peł-
nosprawnych, jak i tych ze 
szczególnymi potrzebami.

W Polsce realizowany jest Pro-
gram Dostępność Plus, któ-
ry koncentruje się na dostoso-
waniu przestrzeni publicznej, 
architektury, transportu i pro-
duktów/usług do wymagań 
wszystkich obywateli.

Zmiany związane z dostępno-
ścią obejmują również polskie 
uczelnie. W naszym uniwersy-
tecie od lat podejmowane są 
liczne działania mające na ce-
lu przystosowanie uczelni do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami oraz wyrównanie ich 
szans edukacyjnych.

Obszary działań realizowane 
na UE w Katowicach dla osób 
ze szczególnymi potrzebami:

  pomoc przy rozwiązywa-
niu indywidualnych i sys-
temowych problemów stu-
dentów z niepełnosprawno-
ściami, która udzielana jest 
przez pełnomocnika rek-
tora ds. osób ze szczegól-
nymi potrzebami dr Marię 
Gorczyńską, prof. UE, oraz 
Centrum Wsparcia Osób ze 
Szczególnymi Potrzebami,

Accessibility is the design and 
production of goods and ser-
vices (including IT) in such 
a way that they are equally us-
er-friendly and intuitive for 
people without disabilities and 
those with special needs.

Poland is implementing the 
Accessibility Plus Program, 
which focuses on adapting 
public space, architecture, 
transportation and products/
services to the requirements 
of everyone.

Changes related to accessibil-
ity also include Polish univer-
sities. For years, numerous in-
itiatives have been carried out 
to adapt our University to the 
needs of people with disabili-
ties and to equalize their edu-
cational opportunities.

Areas of activities implement-
ed at the University of Eco-
nomics in Katowice for people 
with special needs include:

  assistance in solving in-
dividual and institutional 
problems of students with 
disabilities, which is provid-
ed by the Rector’s Repre-
sentative for Special Needs 
Students Professor Ma-
ria Gorczyńska, Ph.D., and 
Support for Special Needs 
Students,

Agnieszka Sokołowska-Pikoń

W tym roku po raz pierwszy na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach obchodzony był Światowy 
Dzień Wiedzy o Dostępności, którego celem jest po-
pularyzacja idei dostępności, a także promowanie 
kierunków zmian, jakie w tym obszarze mogą być 
wprowadzane. Idea dostępności odwołuje się do pod-
stawowych, a zarazem najgłębszych zasad humani-
zmu. To troska o potrzeby, godność i swobodny rozwój 
każdego człowieka w jego środowisku naturalnym 
i społecznym, a więc także w środowisku studenckim 
i szerzej – akademickim.

This year, for the very first time, World Accessibility 
Awareness Day was celebrated at the University of 
Economics in Katowice. The aim behind this event is 
to popularize the idea of accessibility, as well as pro-
motion of changes that can be made in this area. The 
notion of accessibility itself refers to the basic and the 
most profound principles of humanism. It is a concern 
for the needs, dignity and free development of every 
human being in their natural and social environment, 
including students and broader academic environment 
as well.

  wsparcie finanso-
we (stypendia dla osób 
z niepełnosprawnością),

  wsparcie psychologiczne,
  zakup sprzętu i oprogra-
mowania specjalistyczne-
go ułatwiającego edukację 
osobom z różnymi dysfunk-
cjami zdrowotnymi,

  stopniowa likwidacja barier 
architektonicznych,

  współpraca z Orga-
nizacją Studentów 
Niepełnosprawnych.

Studentom ze szczególny-
mi potrzebami proponowane 
są rozwiązania, które w żaden 
sposób nie obniżają jakości 
nauczania, ale pomagają w re-
alizacji celu, jakim jest zdoby-
cie wyższego wykształcenia. 
Wsparcie kierowane jest do 
osób z każdym rodzajem nie-
pełnosprawności. Przykłado-
we formy wsparcia to: zamia-
na formy egzaminu/zaliczenia, 
zdawanie egzaminu/zaliczenia 
za pomocą formularzy z do-
stosowaną wielkością czcion-
ki, organizacja dostosowanych 
lektoratów z języków obcych 
oraz zajęć WF, korzystanie 
ze wsparcia tłumacza języka 
migowego.

W tym roku – pierwszym po-
pandemicznym oraz roku wy-
buchu wojny na Ukrainie – 
szczególnie potrzebne okaza-
ło się wsparcie psychologiczne. 

  financial support (schol-
arships for people with 
disabilities),

  psychological support,
  purchase of specialized 
equipment and software to 
facilitate education for peo-
ple with different types of 
disabilities,

  the gradual elimination of 
architectural barriers,

  cooperation with the Or-
ganization of Disabled 
Students of the Universi-
ty of Economics in Katow-
ice (OSN)

Students with special needs 
are offered solutions that in 
no way diminish the quality 
of education, but instead help 
them achieve their goal of ob-
taining higher education. Sup-
port is directed to people with 
any type of disability. Exam-
ples of forms of support in-
clude: changing the form of 
examinations/assessments, 
taking examinations/assess-
ments using forms with adapt-
ed font size, organizing adapt-
ed foreign language classes 
and P.E. classes, or support of 
a sign language interpreter.

This first post-pandemic year 
coinciding with the outbreak 
of war in Ukraine saw a par-
ticular need for psychologi-
cal support. In the first half of 
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Już w pierwszej jego połowie 
z pomocy psychologicznej sko-
rzystało ponad 150 osób, by-
li to zarówno studenci, pra-
cownicy, jak i osoby z Ukrainy. 
Zespół „Solidarni z Ukra-
iną” przygotował film z udzia-
łem psychologów uczelnia-
nych – Moniką Górską oraz 
Marią Rabsztyn. Poruszono 
w nim kwestie zachowań w sy-
tuacjach trudnych i konflikto-
wych oraz problem lęku i spo-
sobów radzenia sobie ze sta-
nami lękowymi.

Uniwersytet podejmuje rów-
nież działania nad dostosowa-
niem budynków oraz ich oto-
czenia do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Najlepiej 
przystosowanym obiektem jest 
budynek A, który z małymi wy-
jątkami jest w pełni dostęp-
ny. Efektem dotychczasowych 
prac są m.in.: automatycznie 
otwierane drzwi, zmodernizo-
wana winda, toalety dla osób 
z niepełnosprawnościami. 
W ramach obecnie prowadzo-
nych prac w budynkach B i C 
zostaną zamontowane windy, 
pojawi się zewnętrzna strefa 
wypoczynkowa oraz zostanie 
zamontowana pochylnia do-
jazdowa przed budynkiem A.

Do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami dostosowa-
ne zostały strony interneto-
we uczelni zgodnie ze standar-
dem WCAG 2.0. Stały się one 
bardziej uporządkowane, przy-
jazne i intuicyjne w obsłudze, 
dzięki czemu zwiększona zo-
stała dostępność oferty eduka-
cyjnej, naukowej i organizacyj-
nej uniwersytetu.

Centrum Wsparcia Osób ze 
Szczególnymi Potrzebami 
wraz z Centrum Informatycz-
nym przygotowało uproszcze-
nie procedur wsparcia prze-
znaczonych dla studentów 
ze szczególnymi potrzeba-
mi (e-formularze), które ma-
ją zostać wprowadzone na 
początku roku akademickie-
go 2022/2023. Powstał rów-
nież elektroniczny formu-
larz zgłoszenia do psychologa 

zapewniający całkowitą ano-
nimowość. Z okazji Światowe-
go Dnia Wiedzy o Dostępności 
została przeprowadzona an-
kieta skierowana do całej spo-
łeczności akademickiej, której 
głównym celem było wywoła-
nie tematu dostępności.

W ramach współpracy pomię-
dzy CWOzSP a Organizacją 
Studentów z Niepełnospraw-
nościami studenci brali udział 
m.in. w: konferencji „Aktywni 
w niepełnosprawności” w Lu-
blinie, warsztatach szkolenio-
wo-integracyjnych w Wiśle, In-
tegracyjnych Mistrzostwach 
Polski AZS w badmintonie, In-
tegracyjnych Mistrzostwach 
Polski AZS w boccii w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim, Inte-
gracyjnych Mistrzostwach Pol-

ski AZS w pływaniu w Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Ze środków uni-
wersytetu dofinansowano pu-
blikację doktoranta w czasopi-
śmie „Humanities and Social 
Sciences Reviews”. W cza-
sie wakacji, dzięki znacz-
nemu wsparciu finansowe-
mu uczelni, kilkoro studen-
tów i doktorantów pojechało 
na obóz Dżamp organizowa-
ny przez Stowarzyszenie TNM 
z Wrocławia.

the year, more than 150 peo-
ple benefited from psycholog-
ical support; both students, 
staff and people from Ukraine. 
The “Solidarity with Ukraine” 
Team prepared a film with the 
participation of our Universi-
ty psychologists Monika Górs-
ka and Maria Rabsztyn. It ad-
dressed issues of behavior in 
difficult or conflict situations, 
as well as the problem of anxi-
ety and how to deal with it.

Our University is also tak-
ing steps to adapt buildings 
and their surroundings to the 
needs of people with disabili-
ties. The best-adapted building 
to date is building A, which, 
with few exceptions, is ful-
ly accessible. It includes au-
tomatically opening doors, an 

upgraded elevator and toilets 
adapted for people with dis-
abilities. As part of the work 
currently underway, elevators 
will be installed in buildings B 
and C, along with an outdoor 
recreational area. An access 
ramp will be installed in front 
of building A.

Additionally, our University 
website has been adapted to 
the needs of people with dis-
abilities following the WCAG 
2.0 (Web Content Accessibility 
Guidelines) standard, and have 

become more user-friendly 
and intuitive, thereby increas-
ing the accessibility of the Uni-
versity’s educational, scientific 
and organizational offers.

In cooperation with IT Center, 
Support for Special Needs Stu-
dents has prepared a simpli-
fication of procedures intend-
ed for students with special 
needs (e-forms), to be intro-
duced at the beginning of the 
academic year 2022/2023. An 
electronic application form for 
a psychologist has also been 
created to ensure complete 
anonymity. On the occasion of 
World Accessibility Awareness 
Day, a survey was conducted 
targeting the entire academ-
ic community with the main 
goal of evoking the topic of 
accessibility.

Thanks to the cooperation be-
tween Support for Special 
Needs Students and the Or-
ganization of Disabled Stu-
dents, our students partici-
pated in the following activi-
ties: the conference “Aktywni 
w niepełnosprawności” (“Ac-
tive with Disability”) in Lublin, 
training and integration work-
shops in Wisła, the Polish Inte-
gration AZS Badminton Cham-
pionships, Polish Integration 
AZS Boccia Championships 
at the University of Zielona 
Góra and the Polish Integra-
tion AZS Swimming Champi-
onships at the Adam Mickie-
wicz University in Poznań. Our 
University’s funds subsidized 
the publication of a doctoral 
student in the Humanities and 
Social Sciences Reviews jour-
nal. During the summer vaca-
tion, thanks to significant fi-
nancial support from the Uni-
versity, several students and 
doctoral students went to the 
Dżamp Camp organized by the 
Twoje Nowe Możliwości (Your 
New Opportunities) Associa-
tion from Wrocław.
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Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach podczas konfe-
rencji reprezentował prorek-
tor ds. nauki i rozwoju kadry 
akademickiej prof. dr hab. Ma-
ciej Nowak. Konferencja praso-
wa odbyła się w Centrum In-
formacji Naukowej i Bibliotece 
Akademickiej.

Tytuł Europejskiego Miasta 
Nauki przyznawany jest raz na 
dwa lata. Po raz pierwszy na-
dano go w 2004 roku. Ideą ini-
cjatywy jest pogłębienie zmian 
towarzyszących transformacji 
społeczeństwa w stronę spo-
łeczeństwa nauki, a także uka-
zanie bogactwa i różnorod-
ności europejskiego krajobra-
zu naukowego. Kluczowe jest 

The University of Economics in 
Katowice was represented at 
the conference by Vice-Rector 
for Science and Academic Staff 
Development Professor Maciej 
Nowak, Ph.D. The press con-
ference was held at the Centre 
for Scientific Information and 
Academic Library (CINiBA).

The title of the European City 
of Science is awarded once 
every two years. It was first 
awarded in 2004. The idea be-
hind the initiative is to deep-
en the changes accompany-
ing the transformation of soci-
ety into a science society, and 
to showcase the richness and 
diversity of the European sci-
entific landscape. Promotion of 
self-improvement, scientific in-
tegration and interest in sci-
ence among younger genera-
tions is another key objective.

Agnieszka Put

Katowice 
z tytułem 

Europejskiego 
Miasta Nauki 

2024
Katowice awarded the 
title of the European 
City of Science 202422 grudnia 2021 roku podczas konfe-

rencji prasowej w Centrum Informacji 
Naukowej i Bibliotece Akademickiej 
przewodniczący EuroScience prof. 
Michael Matlosz oficjalnie ogłosił, że 
Katowice w 2024 roku będą Europej-
skim Miastem Nauki. Konferencja 
odbyła się z udziałem premiera Ma-
teusza Morawieckiego, wiceministra 
edukacji i nauki Wojciecha Murdzka, 
prezydenta Katowic dr. Marcina Kru-
py oraz przedstawicieli śląskich uczel-
ni wyższych.

On December 22, 2021, 
during a press conference 
at the Centre for Scientific 
Information and Aca-
demic Library (CINiBA), 
EuroScience Chairman 
Professor Michael Matlo-
sz, officially announced 
that Katowice is to offi-
cially become a European 
City of Science in 2024. 
The conference was at-
tended by Prime Minister 
Mateusz Morawiecki, 
Deputy Minister of Educa-
tion and Science Wojciech 
Murdzek, Katowice Mayor 
Marcin Krupa, Ph.D, and 
representatives of Silesian 
universities.

także wspieranie samokształ-
cenia, integracji naukowej oraz 
zainteresowania nauką wśród 
młodszych pokoleń.

Katowice są pierwszym mia-
stem w Europie Środkowo-
-Wschodniej, które uzyska-
ło tytuł Europejskiego Miasta 
Nauki. Korzyści, jakie wyni-
kają z przyznania tytułu EMN 
2024, dotyczą m.in. większego 
zainteresowania ze strony na-
ukowców, polityków i przed-
stawicieli mediów z całego 
świata, związane są z szerszy-
mi możliwościami pozyska-
nia środków na rozwój nauki, 
a także ze zwiększeniem atrak-
cyjności turystycznej miasta na 
arenie międzynarodowej. Ty-
tuł Europejskiego Miasta Na-
uki przyczyni się również do 
zwiększenia wpływu uczelni 
na różne sfery życia oraz roz-
poznawalności na światowym 
rynku.

Katowice is the first city in 
Central and Eastern Europe to 
be awarded the title of the Eu-
ropean City of Science. The 
benefits of being awarded the 
title of ECS 2024 include more 
interest from scientists, poli-
ticians and media represent-
atives from around the world, 
increased opportunities to 
raise funds for the develop-
ment of science, as well as an 
increase in the city’s tourism 
attractiveness internationally. 
The title of the European City 
of Science will also contribute 
to the universities’ influence 
on various spheres of life and 
their recognition on the glob-
al market.

City of Science 2024

KATOWICE

Konferencja prasowa z udziałem władz miasta i uczelni 

wyższych / Press conference with the participarion of 

city authorities and universities' authorities
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Briefing prasowy „Zbu-
dujmy Miasto Nauki”
W czerwcu w ramach Świa-
towego Forum Miejskiego 
(World Urban Forum WUF11) 
odbył się briefing prasowy 
„Zbudujmy Miasto Nauki”, 
w którym wziął udział prezy-
dent miasta Katowice dr Mar-
cin Krupa oraz przedstawicie-
le władz uczelni publicznych 
działających w mieście, zrze-
szonych w Konsorcjum Akade-
mickim Katowice – Miasto Na-
uki. Podczas briefingu przed-
stawiona została koncepcja 
stworzenia Sieciowego Cen-
trum Nauki oraz Zielonej Stre-
fy Nauki nad katowicką Ra-
wą. Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach reprezentowała 
rektor prof. dr hab. inż. Celina 
M. Olszak.

W związku z nadanym Kato-
wicom tytułem Europejskiej 
Stolicy Nauki w 2024 roku za-
planowano wiele wydarzeń 
i konferencji, w których uczest-
niczyć będą przedstawiciele 
nauki, polityki i biznesu z ca-
łego świata, a także podjęcie 
przez uczelnie wyższe licznych 
wspólnych inicjatyw inwesty-
cyjnych, w tym utworzenie Sie-
ciowego Centrum Nauki.

„Cieszę się, że od pewnego 
czasu bardzo dużo mówimy 
o nauce, a zwłaszcza roli nauki 
w transformacji miasta i regio-
nu. To jest głos, który nie tyl-
ko wychodzi ze strony społecz-
ności różnych uczelni, w tym 

Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, ale tak-
że ze strony włodarzy miasta. 
Myślę, że ten nasz wspólny 
głos dostrzegła kapituła, któ-
ra przyznała tytuł Europejskie-
go Miasta Nauki Katowicom. 
Na współpracy z pewnością 
skorzysta każda z uczelni, ale 
przede wszystkim skorzysta-
ją także mieszkańcy miasta” – 
podkreślała w czasie briefingu 
rektor prof. dr hab. inż. Celina 
M. Olszak.

Press briefing “Let’s 
Build a City of Science”
Thursday, June 30, 2022, as 
part of the World Urban Fo-
rum WUF11, a press briefing 
“Let’s Build a City of Science” 
was held with the participa-
tion of the Mayor of Katowice 
Marcin Krupa, Ph.D., and rep-
resentatives of public univer-
sities operating in the city, as-
sociated in the Katowice Ac-
ademic Consortium – City 
of Science. During the brief-
ing, the concept of creating 
a Network Science Center and 
a Green Science Zone over 
the Rawa river was present-
ed. The University of Econom-
ics in Katowice was represent-
ed by Rector Professor Celina 
M. Olszak Ph.D., D.Sc.

In celebration of the Europe-
an City of Science title award, 
our city will host a num-
ber of events and conferenc-
es in 2024, attended by repre-
sentatives of science, politics 

and business from around the 
world. The universities will al-
so undertake numerous joint 
initiatives for investment, such 
as the creation of the Network 
Science Center.

“I am glad that for some time 
now we have been talking 
a lot about science, and espe-
cially the role of science in the 
transformation of our city and 
the region. This is a voice not 
only coming from the academ-
ic communities, including the 
University of Economics in Ka-
towice, but also from the city’s 
authorities. I believe that our 
united voice in the matter was 
noticed by the committee that 
awarded the title of the Euro-
pean City of Science to Katow-
ice. The cooperation will cer-
tainly benefit each of the uni-
versities, but above all, the 
city’s residents,” Rector Celina 
M. Olszak emphasized during 
the briefing.

Briefing prasowy „Zbu-

dujmy Miasto Nauki” / 

Press briefing “Let’s

Build a City of Science”
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Ceremonia wręczenia 
Katowicom tytułu 
Europejskiego Miasta 
Nauki 2024
Oficjalna ceremonia wręcze-
nia Katowicom tytułu Euro-
pejskiego Miasta Nauki odby-
ła się w Lejdzie podczas orga-
nizowanego w dniach 13–16 
lipca EuroScience Open Fo-
rum 2022 (ESOF). Wydarze-
nie to stanowiło inaugurację 
przyjęcia przez Katowice tytu-
łu Europejskiego Miasta Nauki 
2024. Tytuł EMN przekazano 
podczas uroczystej ceremonii 
zamknięcia konferencji. W wy-
darzeniu, reprezentując Uni-
wersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach, wzięli udział JM rektor 
prof. dr hab. inż. Celina M. Ol-
szak oraz prorektor ds. nauki 
i rozwoju kadry akademickiej 
prof. dr hab. Maciej Nowak.

Organizatorem Europejskiej 
Stolicy Nauki jest EuroScien-
ce (European Association for 
the Advancement of Scien-
ce and Technology – Europej-
skie Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Nauki i Technologii). 
Stowarzyszenie zrzesza ponad 
4500 czołowych myślicieli, in-
nowatorów, dziennikarzy oraz 
przedstawicieli edukacji z całe-
go świata.

Ceremonię otworzyła Marija 
Gabriel – europejska komisarz 
do spraw innowacji, badań 
naukowych, kultury, eduka-
cji i młodzieży. Następnie wy-
stąpił prof. Michael Matlosz – 
przewodniczący EuroScience. 
Symboliczne klucze Europej-
skiego Miasta Nauki 2024 na 
ręce prezydenta Katowic Mar-
cina Krupy przekazał Henri 
Lenferink – burmistrz Lejdy.

W ceremonii wzięli także 
udział: marszałek wojewódz-
twa śląskiego Jakub Chełstow-
ski oraz przewodniczący zarzą-
du Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii Kazimierz Karol-
czak, a także przedstawicie-
le władz rektorskich siedmiu 
uczelni wyższych zrzeszonych 
w Konsorcjum Akademickim 
Katowice – Miasto Nauki:

  Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego 
w Katowicach,

  Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach,

  Akademii Wychowania Fi-
zycznego im. Jerzego Ku-
kuczki w Katowicach,

Ceremony of awarding 
the title of the European 
Capital of Science to the 
city of Katowice
The official ceremony of 
awarding Katowice the title 
of the European City of Sci-
ence took place in Leiden dur-
ing the EuroScience Open Fo-
rum 2022 (ESOF), which was 
organized from July 13–16. 
The event marked the inaugu-
ration of Katowice’s accept-
ance of the title of the Euro-
pean City of Science 2024. 
During the closing ceremony 
of the conference, the title of 
the European City of Science 
2024 was officially hand-
ed over to Katowice. Repre-
senting the University of Eco-
nomics in Katowice, the event 
was attended by Rector Celina 
M. Olszak, and Vice-Rector for 
Science and Academic Staff 
Development, Professor Ma-
ciej Nowak.

The organizer of the Europe-
an City of Science is EuroSci-
ence (European Association for 

the Advancement of Science 
and Technology). The associa-
tion brings together more than 
4,500 leading thinkers, inno-
vators, journalists and educa-
tion representatives from all 
around the world.

The ceremony was opened by 
Marija Gabriel – Commission-
er for Innovation, Research, 
Culture, Education and Youth. 
This was followed by a speech 
by Professor Michael Matlo-
sz – President of EuroScience. 
The symbolic keys of the Eu-
ropean City of Science 2024 
were handed over to the May-
or of Katowice Marcin Krupa, 
by Henri Lenferink – Mayor of 
Leiden.

The ceremony was also at-
tended by: Marshall of the 
Silesian Voivodeship Jakub 
Chełstowski and Chairman of 
the Board of the Metropolis 
GZM Kazimierz Karolczak, as 
well as representatives of the 
governing authorities of the 
seven universities associated 

Ceremonia wręczenia / Ceremony of awarding
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  Politechniki Śląskiej,
  Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego,

  Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach,

  Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach.

W programie uroczystej ce-
remonii zaplanowano krót-
kie wystąpienia przedstawicie-
li władz siedmiu katowickich 
uczelni. Tę część uroczystości 
poprowadzili dr Anna Budza-
nowska oraz prof. dr hab. Ry-
szard Koziołek, rektor Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowi-
cach – championi ESOF, którzy 
zostali powołani do reprezen-
towania Europejskiego Miasta 
Nauki podczas briefingu praso-
wego w ramach Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego 2022 
w Katowicach.

„Jestem bardzo dumna, że Ka-
towice są pierwszym miastem 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej z tytułem Europejskie-
go Miasta Nauki. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach ja-
ko jedna z publicznych eko-
nomicznych uczelni wyższych 
w regionie także przyczynia się 
do uzyskania tego tytułu” – 
podkreślała w swoim wystąpie-
niu rektor prof. dr hab. inż. Ce-
lina M. Olszak.

Goście ceremonii mieli oka-
zję obejrzeć również specjalnie 
przygotowany film promocyj-
ny „Katowice – Miasto Nauki”, 
w którym wystąpiła m.in. dr 
hab. Julia Włodarczyk, prof. UE, 
reprezentując nasz uniwersy-
tet. Uroczystość uświetnił Mar-
cin Wyrostek – akordeonista, 
zwycięzca drugiej edycji pro-
gramu Mam Talent.

in the Academic Consortium 
Katowice – City of Science:

  the Karol Szymanowski 
Academy of Music in 
Katowice,

  the Academy of Fine Arts 
and Design in Katowice,

  the Jerzy Kukuczka Acade-
my of Physical Education in 
Katowice,

  Silesian University of 
Technology,

  Medical University of 
Silesia,

  the University of Silesia in 
Katowice,

  the University of Economics 
in Katowice.

The program of the ceremo-
ny included short speech-
es by representatives of the 
authorities of the seven uni-
versities located in Katowice. 
This part of the ceremony was 

led by ESOF Champions Anna 
Budzanowska, Ph.D, and Pro-
fessor Ryszard Koziołek, Rector 
of the University of Silesia in 
Katowice, who were appoint-
ed representatives of the Eu-
ropean Science City at a press 
briefing held at the Europe-
an Economic Congress 2022 in 
Katowice, Poland.

“I am very proud that Katow-
ice is the first city in Central 
and Eastern Europe to hold 
the title of the European City 
of Science. As one of the pub-
lic economic universities in the 
region, the University of Eco-
nomics in Katowice also con-
tributes to this title,” Rector 
Celina M. Olszak emphasized 
in her speech.

Guests of the ceremony also 
had the opportunity to watch 
a specially prepared promotion-
al film “Katowice – City of Sci-
ence”, which included Professor 
Julia Włodarczyk, Ph.D., repre-
senting our University. Mar-
cin Wyrostek – an accordionist, 
winner of the second edition of 
the “Mam talent!” (“Poland’s 
Got Talent”) program – per-
formed during the ceremony.

Ceremonia wręczenia tytułu Euro-
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Konferencja naukowa to-
warzysząca ESOF 2022
Ceremonię poprzedziła kon-
ferencja naukowa w ra-
mach EuroScience Open Fo-
rum (ESOF) 2022, która od-
była się 15 lipca 2022 roku 
w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach. 
Stanowiła ona uroczystą inau-
gurację przyjęcia przez Katowice 
tytułu Europejskiego Miasta Na-
uki 2024. W konferencji wzię-
li udział przedstawiciele Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach na czele z rektor prof. dr 
hab. inż. Celiną M. Olszak.

Organizatorem konferen-
cji było konsorcjum uczel-
ni „Katowice – Miasto Nauki” 
wraz z EuroScience oraz Mia-
stem Katowice. Gości uroczy-
ście powitali championi ESOF, 
po czym przemówienia wy-
głosili przedstawiciele władz 
rządowych i samorządowych 
oraz EuroScience, w tym:

  Bogumił Sobula – pierwszy 
zastępca prezydenta miasta 
Katowice,

  Jan Chrząszcz – wicewoje-
woda śląski,

  prof. Michael Matlosz – 
przewodniczący 
EuroScience,

  Wojciech Murdzek – sekre-
tarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki, pełnomoc-
nik rządu do spraw reformy 
funkcjonowania instytutów 
badawczych,

  Michał Wójcik – minister – 
członek Rady Ministrów,

  dr Paweł Poszytek – dyrek-
tor generalny Fundacji Roz-
woju Systemu Edukacji, dy-
rektor Narodowej Agen-
cji Programu Erasmus+ 
i Europejskiego Korpusu 
Solidarności,

  Jerzy Buzek – poseł do Par-
lamentu Europejskiego,

  Łukasz Kohut – poseł do 
Parlamentu Europejskiego,

  Kazimierz Karolczak – 
przewodniczący zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

W dalszej części zaplanowa-
no wystąpienia rektorów. Jako 
pierwsza przemawiała rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach prof. dr hab. 
inż. Celina M. Olszak, która 
podkreśliła:

„Kapituła, która przyznawała 
Katowicom ten tytuł, z pewno-
ścią dostrzegła kapitał i war-
tości siedmiu uczelni tworzą-
cych konsorcjum. Mogą one 
być akceleratorem istotnych 
zmian gospodarczych, ale tak-
że i społecznych. Głęboko wie-
rzę że wszyscy razem wykorzy-
stamy nasze atuty (…) i że ten 
tytuł, który uzyskuje miasto 
Katowice, będzie kamieniem 
milowym dla rozwoju naszego 
miasta, ale także dla rozwoju 
mojej uczelni. Wierzę w na-
ukę. Wierzę, że nauka 

ESOF 2022-associated 
scientific conference
The ceremony was preceded 
by a scientific conference as 
part of the EuroScience Open 
Forum (ESOF) 2022, which 
took place on July 15, 2022, 
at the International Congress 
Center in Katowice. It consti-
tuted the ceremonial inaugu-
ration of Katowice’s accept-
ance of the title of the Europe-
an City of Science 2024. The 
conference was attended by 
representatives of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
led by Rector Celina M. Olszak.

The conference was organized 
by the consortium of univer-
sities “Katowice – City of Sci-
ence”, together with EuroSci-
ence and the city of Katowice. 
An official welcome was given 
by the ESOF Champions and 
the program included speech-
es by, but not limited to:

  Bogumił Sobula – First Dep-
uty Mayor of the City of 
Katowice,

  Jan Chrząszcz – Deputy 
Governor of Silesia,

  Prof. Michael Matlosz – 
Chairman of EuroScience,

  Wojciech Murdzek – Sec-
retary of State, Ministry 
of Education and Science, 
the Government Plenipo-
tentiary for the reform of 
the operation of research 
institutes,

  Michał Wójcik – Minister – 
Member of the Council of 
Ministers

  Paweł Poszytek, Ph.D. – Di-
rector General, Foundation 
for the Development of the 
Education System (FRSE), 
Polish National Agency of 
the Erasmus+ Programme 
and the European Solidari-
ty Corps,

  Jerzy Buzek – Member of 
the European Parliament,

  Łukasz Kohut – Member of 
the European Parliament,

  Kazimierz Karolczak, Chair-
man of the Metropolis GZM 
Board.

Later, rectors addressed the 
audience. The first to speak 
was the Rector of the Univer-
sity of Economics in Katow-
ice, Professor Celina M. Olszak, 
who emphasized:

“The committee that award-
ed Katowice this title certain-
ly recognized both the assets 
and values of the seven uni-
versities that make up the 
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przyczyni się do rozwoju Pol-
ski, jak również całej Europy”.

W ceremonii otwarcia kon-
ferencji wzięli udział także 
przedstawiciele naszego uni-
wersytetu, m.in.: prorektor ds. 
nauki i kadry akademickiej 
prof. dr hab. Maciej Nowak, 
dziekan Wydziału Zarządzania 
prof. dr hab. Wojciech Dyduch, 
dziekan Szkoły Doktorskiej dr 
hab. Artur Walasik, prof. UE, 
kierownik Katedry Logistyki 
Społecznej prof. dr hab. inż. Ja-
cek Szołtysek oraz kierownik 
Katedry Demografii i Statysty-
ki Ekonomicznej prof. dr hab. 
Grażyna Trzpiot.

Konferencja składała się 
z dwunastu 75-minutowych 
sesji stacjonarnych, cztery 
z nich były transmitowane do 
Lejdy. Wzięli w niej udział spe-
cjaliści z uczelni tworzących 
katowickie konsorcjum Euro-
pejskiego Miasta Nauki 2024 
oraz zaproszeni goście repre-
zentujący polskie i zagranicz-
ne ośrodki naukowe, eksperci 
z dziedziny biznesu, przedsta-
wiciele instytucji kulturalnych 
i mediów.

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach reprezentowali:

  dziekan Wydziału Zarządza-
nia prof. dr hab. Wojciech 
Dyduch w sesji „Education 
for entrepreneurship – cre-
ativity that brings value”,

consortium. These universities 
may become accelerators of 
not only significant economic 
changes, but also social. I firm-
ly believe that together we 
will all take advantage of our 
strengths (…) and that this ti-
tle obtained by Katowice will 
become a milestone in the de-
velopment of our city, and also 
the University that I represent. 
I believe in science. I believe 
that science will contribute to 
the development of Poland, as 
well as the whole of Europe.”

The ceremony was also at-
tended by representatives 
of our University, including: 
Vice-Rector for Science and 
Academic Staff Development 
Professor Maciej Nowak, Ph.D., 
Dean of the Faculty of Man-
agement Professor Wojciech 
Dyduch, Ph.D., Dean of Doc-
toral School Professor Artur 
Walasik, Ph.D., Head of Social 
Logistics Department Profes-
sor Jacek Szołtysek, Ph.D, Sc.D., 
and Head of the Department 
of Demography and Econom-
ic Statistics Professor Grażyna 
Trzpiot, Ph.D.

The conference consisted of 
twelve, 75-minute stationary 
sessions, some of which were 
broadcast to Leid (four ses-
sions). It was attended by spe-
cialists from the universities 
forming the Katowice consor-
tium of the European City of 
Science 2024, as well as invit-
ed guests, representing Polish 
and foreign scientific centers, 
business experts, cultural insti-
tutions and the media.

  kierownik Katedry Ba-
dań Strategicznych i Re-
gionalnych dr hab. Adam 
Drobniak, prof. UE, w se-
sji „Science for local 
government”,

  dziekan Szkoły Doktorskiej 
dr hab. Artur Walasik, prof. 
UE, w sesji „Formal and le-
gal side of organizing doc-
toral schools”.

Ponadto podczas wydarzenia 
można było obejrzeć stoisko 
promocyjne uczelni oraz wy-
stawę poświęconą projektom 
naukowym realizowanym na 
Uniwersytecie Ekonomicznym.

Welcome Reception
W przeddzień konferencji od-
było się Welcome Reception 
organizowane na Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach. 
Celem spotkania z udziałem 
przedstawicieli władz uczel-
ni wyższych oraz osób zaanga-
żowanych w prowadzenie ba-
dań naukowych była integra-
cja i umożliwienie nawiązania 
kontaktów owocujących przy-
szłą współpracą. W wydarze-
niu wziął udział prorektor ds. 
nauki i rozwoju kadry akade-
mickiej prof. dr hab. Maciej 
Nowak, dziekan Wydziału Za-
rządzania prof. dr hab. Woj-
ciech Dyduch oraz dr Łukasz 
Korach, dyrektor Biura Dosko-
nałości Naukowej.

The University of Economics in 
Katowice was represented by:

  of the Faculty of Manage-
ment Professor Wojciech 
Dyduch in the session: “Ed-
ucation for entrepreneur-
ship – creativity that brings 
value”,

  of the Department of Stra-
tegic and Regional Studies 
Professor Adam Drobniak 
in the session: “Science for 
local government”,

  of Doctoral School Profes-
sor Artur Walasik in ses-
sion: “Formal and legal 
side of organizing doctoral 
schools”.

In addition, a promotional 
booth of our University and an 
exhibition devoted to scientif-
ic projects carried out at the 
University were present during 
the event.

Welcome Reception
On the day preceding the con-
ference, a Welcome Reception 
was held at the University of 
Silesia in Katowice. The pur-
pose of the meeting, attended 
by representatives of universi-
ties’ authorities and those in-
volved in conducting scientif-
ic research, was to integrate 
and provide an opportunity to 
establish contacts resulting in 
future cooperation. The event 
was attended by the Vice-Rec-
tor for Science and Academ-
ic Staff Development, Profes-
sor Maciej Nowak, Dean of the 
Faculty of Management, Pro-
fessor Wojciech Dyduch, and 
Director of the Scientific Excel-
lence Łukasz Korach, Ph.D,.

fot. / photo: Anna Gniady

Konferencja naukowa 

towarzysząca ESOF, 

wystąpienie JM Rektor 
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Forum współpracy Samorzą-
du Województwa Śląskie-
go z uczelniami wojewódz-
twa śląskiego zostało powoła-
ne 21 października 2021 roku 
uchwałą Zarządu Wojewódz-
twa. Ma ono na celu inicjowa-
nie i wzmacnianie współpra-
cy Samorządu Województwa 
Śląskiego z uczelniami woje-
wództwa śląskiego oraz środo-
wiskiem gospodarczym w kie-
runku rozwoju potencjału ba-
dawczego i naukowego uczelni 
oraz wzrostu konkurencyjności 
województwa śląskiego.

Spotkanie rozpoczynające pra-
cę Forum współpracy Samo-
rządu Województwa Śląskiego 
z uczelniami województwa 
śląskiego otworzył marsza-
łek województwa śląskiego Ja-
kub Chełstowski, wręczając 

The Forum for co-
operation be-
tween local gov-
ernment and uni-
versities of the 
Silesian Voivode-
ship was estab-
lished on Octo-
ber 21, 2021, 
by resolution of 
the Voivodeship 
Board. Its purpose is to initiate 
and strengthen cooperation 
between local government, 
universities of the Silesian 
Voivodeship, and the econom-
ic sector, all actions aimed to-
ward the development of the 
research and scientific po-
tential of universities and the 

Agnieszka Put

Spotkanie 
inauguracyjne Forum 

współpracy Samorządu 
Województwa 

Śląskiego z uczelniami 
województwa śląskiego

Inaugural meeting 
of the Forum for 

cooperation between 
local government and 

universities of the 
Silesian Voivodeship

19 listopada 2021 roku w Muzeum Śląskim 
odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum 
współpracy Samorządu Województwa Ślą-
skiego z uczelniami województwa śląskiego. 
W spotkaniu wziął udział prorektor ds. roz-
woju i współpracy z otoczeniem dr hab. Ro-
bert Wolny, prof. UE.

On November 19, 2021, the inaugural meeting 
of the Forum for cooperation between local 
government and universities of the Silesian 
Voivodeship was held at the Silesian Museum. 
The meeting was attended by Vice-Rector for 
Development and Cooperation with External 
Environment Professor Robert Wolny, Ph.D.

uroczyście powołania człon-
kom Forum.

Podczas spotkania omówiono 
także zagadnienie waloryzacji 
gospodarczej, społecznej i śro-
dowiskowej terenów pogór-
niczych. Przedstawiono pod-
sumowanie podjętych działań 
w ramach projektu pn. „Roz-
budowa systemu zarządzania 
terenami pogórniczymi na te-
renie województwa śląskie-
go” (OPI TPP 2.0). Goście wy-
słuchali też prelekcji na temat 
zmian klimatu i poprawy jako-
ści powietrza w regionie.

growth of the competitiveness 
of the Silesian Voivodeship.

The meeting commencing 
the work of the Forum was 
opened by Silesian Voivode-
ship Marshal Jakub Cheł-
stowski, who ceremonious-
ly granted nominations to the 
new members of the Forum.

The issue of economic, so-
cial and environmental devel-
opment of post-mining areas 
was also discussed during the 
meeting. A summary of the ac-
tivities undertaken as part of 
the project entitled “Expan-
sion of the system for man-
agement of post-mining are-
as in the Silesian Voivodeship” 
(OPI TPP 2.0) was presented. 
Guests also listened to a lec-
ture on climate change and 
the improvement of air quality 
in the region.

Spotkanie inauguracyj-

ne Forum współpracy 

Samorządu Woje-

wództwa Śląskiego 

z uczelniami woje-

wództwa śląskiego / 

Inaugural meeting of 

the Forum for coop-

eration between local 

government and uni-

versities of the Silesian 

Voivodeship

źródło / source: facebook.com/slaskie
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30.09.2022
godz. 10.00

Katowice
plac Wojciecha Kilara 1

sala koncertowa
NOSPR

Prezydent Miasta Katowice dr inż. Marcin Krupa
oraz Rektorzy uczelni tworzących Konsorcjum Akademickie  

Katowice – Miasto Nauki

mają zaszczyt zaprosić na

MIĘDZYUCZELNIANĄ INAUGURACJĘ  
ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023  

W MIEŚCIE NAUKI KATOWICE 

Uroczystość odbędzie się 30 września 2022 roku 
(piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Narodowej  
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  
w Katowicach (plac Wojciecha Kilara 1).

Prosimy o przybycie na godz. 9.00 na deptak UŚ 
(plac przed rektoratem UŚ, Katowice, ul. Bankowa 
12) w celu uformowania orszaków rektorskich.

Prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości  
do 21 września 2022 roku za pośrednictwem  
formularza zgłoszeniowego (liczba miejsc  
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Podczas uroczystości dostępne będą napisy 
na żywo w językach polskim oraz angielskim. 
Uczestnicy wydarzenia będą mogli wyświetlać 
napisy w wybranym języku na swoich urządzeniach 
mobilnych.

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć 
w uroczystości, zachęcamy do oglądania transmisji 
części oficjalnej na Facebooku (transmisja online 
będzie prowadzona na fanpage’u miasta Katowice 
oraz na fanpage’ach uczelni tworzących Konsorcjum 
Akademickie Katowice – Miasto Nauki) oraz  
w serwisie YouTube na kanale „Katowice Oficjalny 
Kanał”.

PROGRAM

30.09.2022
godz. 10.00

sala koncertowa
NOSPR

Katowice
plac Wojciecha Kilara 1

Inauguracja
Roku 

 Akademickiego
2022 /2023

MIĘDZYUCZELNIANA

W MIEŚCIE NAUKI
KATOWICE
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Część oficjalna

Uroczysty przemarsz orszaków rektorskich 
Rozpoczęcie uroczystości

Przemówienia inauguracyjne
Immatrykulacja i ślubowanie doktorantów

Wykład inauguracyjny prof. Michaela Matlosza, 
przewodniczącego EuroScience 

Część koncertowa 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna  
Polskiego Radia w Katowicach

Antoni Wit – dyrygent
Krzysztof Książek – fortepian

Wojciech Kilar – II Koncert fortepianowy 
 – Krzesany 

Szczegółowe informacje:  
miastonauki.pl 

Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych 
w Katowicach

Akademia Wychowania 
Fizycznego w Katowicach

Politechnika Śląska Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto NaukiMiasto Katowice

Partner Partner instytucjonalny

ORGANIZATORZY

Patronat honorowy

As part of the European City of Science 2024, the Inter-University In-
auguration of the Academic Year 2022/2023 was organized for the 
first time. It was a celebration of the seven universities that are part 
of the Katowice Academic Consortium – City of Science. The cele-
bration took place on September 30, 2022. It began with an acade-
mic procession, a ceremonial march through the streets of Katowice. 
Then, the academic community and invited guests participated in the 
official part in the concert hall of the Polish National Radio Sympho-
ny Orchestra in Katowice (NOSPR).

During this unique ceremony, we had the opportunity to listen to the 
inaugural speeches of the rectors of the Consortium, followed by the 
inaugural lecture entitled “Transitioning together. Universities, cities 
and regions working together to create positive change for all” deli-
vered by Professor Michael Matlosz, President of EuroScience,

One of the highlights of the inauguration was the matriculation and 
oath of doctoral students, who represented individual universities. 
The musical setting of the official part of the inauguration was provi-
ded by academic choirs: the Academic Choir of the Silesian Universi-
ty of Technology, Medical University of Silesia Choir, the Choir of the 
University of Economics in Katowice and the Choir of the Institute 
of Musical Arts at the University of Silesia. The “Silent” Choir of the 
University of Silesia, conducted by Anna Wojtas-Rduch, M.A., also to-
ok part in the inauguration.

Those gathered could also listen to a concert prepared by the Polish 
National Radio Symphony Orchestra in Katowice, conducted by An-
toni Wit.

The partner of the event was the Metropolis GZM, and the honora-
ry patronage of the event included: the Minister of Education and 
Science, the Minister of Culture and National Heritage, the Minister 
of Sport and Tourism, the Minister of Health, the Marshal of the Si-
lesian Voivodeship and the Chairman of the Metropolis GZM Board 
of Directors.

W ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024 zosta-
ła zorganizowana po raz pierwszy Międzyuczelnia-
na Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023. 
Było to święto siedmiu uczelni zrzeszonych w Kon-
sorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki. 
Uroczystość odbyła się 30 września 2022 roku. Ca-
łość obchodów rozpoczęła się uroczystym przemar-
szem orszaków rektorskich ulicami Katowic, na-
stępnie społeczność akademicka oraz zaproszeni 
goście wzięli udział w części oficjalnej w sali kon-
certowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia.

Podczas tej wyjątkowej uroczystości mieliśmy oka-
zję wysłuchać przemówień inauguracyjnych rek-
torów uczelni zrzeszonych w konsorcjum oraz wy-
kładu inauguracyjnego pt. „Transitioning together: 
universities, cities and regions acting to create po-
sitive change for all” („Wspólna przemiana: działa-
nia uniwersytetów, miast i regionów na rzecz po-
zytywnej zmiany dla wszystkich”) wygłoszonego 
przez prof. Michaela Matlosza, przewodniczącego 
EuroScience.

Nie mogło również zabraknąć jednego z najważ-
niejszych punktów inauguracji, mianowicie imma-
trykulacji i ślubowania doktorantów. O oprawę mu-
zyczną oficjalnej części inauguracji zadbały chóry 
akademickie: Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, 
Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-
wicach, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach oraz Chór Instytutu Sztuk Muzycznych Uni-
wersytetu Śląskiego. Udział w inauguracji wziął 
także „Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego pod 
dyrekcją mgr Anny Wojtas-Rduch.

Zgromadzeni mogli również wysłuchać koncertu 
przygotowanego przez Narodową Orkiestrę Symfo-
niczną Polskiego Radia w Katowicach pod przewod-
nictwem Antoniego Wita.

Partnerem wydarzenia była Górnośląsko-Zagłę-
biowska Metropolia, a patronat honorowy nad wy-
darzeniem objęli m.in.: Minister Edukacji i Nauki, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mini-
ster Sportu i Turystyki, Minister Zdrowia, Marszałek 
Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dagmara Piskorz

Międzyuczelniana 
Inauguracja Roku 
Akademickiego 

Inter-University 
Inauguration of the 
Academic Year

43



Inauguracja roku 
akademickiego 
2021/2022

Inauguration of 
the academic year 
2021/2022

5 października 2021 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach odbyła się inauguracja roku akademickiego 
połączona z oficjalnym rozpoczęciem obchodów jubileuszu 
85-lecia uczelni. W programie wydarzenia była m.in. uro-
czysta immatrykulacja, a także wykład inauguracyjny, który 
wygłosiła prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc. Wręczono rów-
nież dyplomy i wyróżnienia. Uroczystość uświetnił występ 
Chóru Uniwersytetu, który w minionym roku akademickim 
obchodził swój jubileusz 15-lecia.

On October 5, 2021, the University of Eco-
nomics in Katowice held the inauguration of 
the academic year combined with the official 
celebrations of the 85th founding anniver-
sary of our University. The program of this 
event included a matriculation ceremony, 
as well as an inaugural lecture delivered by 
Professor Maja Szymura-Tyc, Ph.D. Diplo-
mas and awards were also presented. The 
ceremony was highlighted by a performance 
by the University Choir, which also cele-
brates its 15th anniversary.

Agnieszka Put
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Gości zgromadzonych w au-
li A, jak również łączących się 
za pośrednictwem transmi-
sji online, powitała oficjalnie 
rektor prof. dr hab. inż. Celina 
M. Olszak, zaznaczając: „Wraz 
z tą inauguracją nasz uniwer-
sytet rozpoczyna obchody ju-
bileuszu 85-lecia powstania 
uczelni. W ten jubileusz wcho-
dzimy pod hasłem »Siła w jed-
ności«, czyli MY RAZEM, pod-
kreślając tym samym, że na-
sza siła i wartość tkwią w sile 
zespołów, dialogu, doświad-
czeniu, umiejętnościach każ-
dego z nas oraz w społecznej 
odpowiedzialności”.

W uroczystości uczest-
niczyli przedstawicie-
le władz państwowych, 
administracji rządowej 
i władz samorządowych, 
duchowieństwa, korpusu 
konsularnego, Konferencji 
Rektorów Uczelni 
Akademickich, uczelni 
wyższych w regionie, a także 

doktorzy honoris causa, 
rektorzy seniorzy uczelni 
ekonomicznych, przedstawi-
ciele środowiska społeczno-go-
spodarczego, dyrektorzy szkół 
średnich oraz przedstawicie-
le społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

Punktem kulminacyjnym inau-
guracji była uroczysta imma-
trykulacja. Tę część uroczy-
stości prowadził prorektor ds. 
edukacji i współpracy między-
narodowej prof. dr hab. Sła-
womir Smyczek. Po dokona-
niu aktu pasowania na studen-
ta i wypowiedzeniu formuły 
„Jesteś studentem Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach”, rektor złożyła wszyst-
kim serdeczne życzenia: 
wszelkiej pomyślności w re-
alizacji marzeń i pasji, budo-
waniu wartościowych relacji, 
a także sukcesów naukowych 
i zawodowych.

Guests gathered in lecture hall 
A, as well as those joining via 
online transmission, were offi-
cially welcomed by Rector Pro-
fessor Celina M. Olszak Ph.D., 
D.Sc., noting: “With this inau-
guration, our University be-
gins celebrating the 85th an-
niversary of the founding of 
our University. We enter this 
anniversary with the guid-
ing slogan “Power of Unity”, 
i.e., WE TOGETHER, thus em-
phasizing that our strengths 
and values are bound to the 
strength found in teamwork; 
through dialogue, sharing ex-
periences and skills, and social 
responsibility.”

The ceremony was attend-
ed by representatives of: state 
authorities, government ad-
ministration and local author-
ities, members of the clergy, 
consular corps, Conference of 
Rectors of Academic Schools, 
universities in the region, as 
well as honorary doctorates, 
senior rectors of economic uni-
versities, representatives of 

the socio-economic commu-
nities, headmasters of high 
schools and representatives 
of our University’s academic 
community.

The highlight of the inaugura-
tion was the matriculation cer-
emony. This part of the cer-
emony was conducted by 
Vice-Rector for Education and 
International Relations Profes-
sor Sławomir Smyczek, Ph.D. 
After performing the act of 
matriculation and pronouncing 
the formula “You are a student 
of the University of Econom-
ics in Katowice”, the Rector ex-
pressed her sincere wishes to 
everyone: the very best in re-
alizing dreams and passions, 
building valuable relationships, 
as well as academic and pro-
fessional success.

Afterward, Representatives of 
the Student Government and 
the Doctoral Student Govern-
ment of the University of Eco-
nomics in Katowice gave their 
speeches:

Inauguracja roku akademickiego / Inauguration of the academic year

45



W dalszej części uroczystości 
wystąpili przedstawiciele Sa-
morządu Studenckiego oraz 
Samorządu Doktorantów Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach:

  Bartłomiej Kawulok, prze-
wodniczący Parlamentu 
Studenckiego,

  Jakub Kubiczek, prze-
wodniczący Samorządu 
Doktorantów.

W kolejnej części uroczystości 
przyznane zostały dyplomy dla 
szkół partnerskich oraz wyróż-
nienia dla studentów, młodych 
naukowców i zespołów 
artystycznych. Tę część 
również poprowadził prorektor 
ds. edukacji i współpracy 
międzynarodowej prof. dr hab. 
Sławomir Smyczek. W tym 
roku dyplomy uznania otrzy-
mało pięć szkół partnerskich, 
które reprezentowali:

  mgr Renata Dyrda, dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Bolesława Chrobre-
go w Pszczynie,

  mgr Przemysław Fabjański, 
dyrektor Uniwersyteckiego 
I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Juliusza Słowackiego 
w Chorzowie,

  mgr Dagmara Jarosz-Le-
wandowska, dyrektor Ze-
społu Szkół Administracyj-
no-Ekonomicznych i Ogól-
nokształcących w Bytomiu,

  dr Barbara Nowak, dyrektor 
X Liceum Ogólnokształcące-
go im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Katowicach,

  dr Jacek Pruciak, dyrek-
tor II Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Marii 
Konopnickiej w Katowicach.

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach stara się do-
strzegać i nagradzać tych stu-
dentów, którzy korzystają 
z różnych możliwości rozwoju 
swoich talentów, a jednocze-
śnie potrafią przekuć to w suk-
ces na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. Podczas uro-
czystej inauguracji wyróżnienia 
otrzymało 26 studentów, 
dwóch młodych naukowców, 

a także Chór Uniwer-
sytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach oraz 

przedstawiciele Zespołu Pieśni 
i Tańca „Silesianie”.

Nowy rok akademicki tradycyj-
nie już rozpoczął się wykładem 
inauguracyjnym, który tym ra-
zem wygłosiła prof. dr hab. 
Maja Szymura-Tyc. Wykład no-
sił tytuł „Koncepcja wartości 
Mariany Mazzucato – hetero-
doksja czy nowy paradygmat 
nauk ekonomicznych?”.

Wykład inauguracyjny doty-
czył wartości – kategorii po-
wszechnie używanej przez 
akademików w naukach eko-
nomicznych – zarówno w eko-
nomii i finansach, jak i w na-
ukach o zarządzaniu. Prezento-
wał ją w kontekście procesów 

  Bartłomiej Kawulok, Pres-
ident of the Student 
Government,

  Jakub Kubiczek, President 
of the Doctoral Student 
Government.

In the following part of the 
ceremony. diplomas were 
awarded to partner schools 
alongside distinctions to stu-
dents, young scientists and ar-
tistic groups. This part was al-
so conducted by Proessor Sła-
womir Smyczek. This year, five 

partner schools received Di-
plomas of Recognition, repre-
sented by:

  Renata Dyrda, M.A., Head-
master of the I High School 
named after Bolesław Chro-
bry in Pszczyna,

  Przemysław Fabjański, M.A., 
Headmaster of the Univer-
sity I High School named 
after Juliusz Słowacki in 
Chorzów,

  Dagmara Jarosz-Le-
wandowska, M.A., Head-
master of Administrative, 
Economic and General Edu-
cation Schools Complex in 
Bytom,

  Barbara Nowak, Ph.D., 
Headmaster of the X High 
School named after Ig-
nacy Jerzy Paderewski in 
Katowice,

  Jacek Pruciak, Ph.D., Head-
master of the II High School 
with Bilingual Departments 
named after Maria Konop-
nicka in Katowice.

The University of Economics 
in Katowice strives to recog-
nize and reward students who 
embrace various opportunities 
to develop their talents, able 
to turn such possibilities in-
to successes on the national 
and international scale. During 
the inauguration ceremony, 

26 students, two young sci-
entists, the Choir of the Uni-
versity of Economics in Ka-
towice and representatives of 
the Song and Dance Ensemble 
“Silesianie” received awards.

The new academic year tradi-
tionally began with an inau-
gural lecture, which was de-
livered by Professor Maja Szy-
mura-Tyc. The lecture was 
entitled “Mariana Mazzucato’s 
concept of value – heterodoxy 
or a new paradigm in econom-
ic sciences?”

The keynote lecture dealt with 
the notion of value, a catego-
ry commonly used by academ-
ics in the economic scienc-
es – both in economics and 
finance, as well as in manage-
ment sciences. It also referred 
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a short artistic part performed 
by the Choir of the University 
of Economics in Katowice, con-
ducted by Michał Brożek, the 
Choir celebrating its 15th an-
niversary during this academ-
ic year.

It is worth mentioning that 
a commemorative book has 
been published on the occa-
sion of our University’s anni-
versary celebrations. It con-
tains information on the de-
velopment of our Alma Mater 

globalizacji, finansjalizacji i cy-
fryzacji gospodarki, globalnej 
zmiany klimatu, kurczących się 
zasobów, rosnących nierówno-
ści społecznych i starzejących 
się społeczeństw. Ukazywał, 
w jaki sposób przyjęcie kon-
cepcji wartości Mariany Ma-
zzucato może przyczynić się do 
zrównoważonego i inkluzyw-
nego rozwoju gospodarczego 
opartego na innowacjach.

Goście inauguracji zostali za-
proszeni na krótką część arty-
styczną w wykonaniu Chóru 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach pod batutą Mi-
chała Brożka. Chór w tym roku 
akademickim świętuje 15-lecie 
swojej działalności.

Warto dodać, że z okazji ob-
chodów jubileuszu uczelni wy-
dana została księga o charak-
terze pamiątkowym. Zawie-
ra ona informacje na temat 
rozwoju naszej Alma Ma-
ter od początku jej istnie-
nia oraz historyczne zdję-
cia przedstawiające waż-
ne osobistości, jak również 
studentów i wykładowców, 
ich wspomnienia, a także 
infrastrukturę uniwersytetu na 
przestrzeni lat.

since its inception, including 
historical photos portraying 
important figures, students, 
lecturers and their recollec-
tions, as well as the Univer-
sity’s infrastructure changing 
over the years.

to the processes of globaliza-
tion, financialization and dig-
italization of the economy, 
global climate change, dwin-
dling resources, growing social 
inequalities and aging socie-
ties. The lecture demonstrated 
how adopting Mariana Mazzu-
cato’s concept of values can 
contribute to sustainable and 
inclusive economic develop-
ment based on innovation.

Guests of the inauguration 
ceremony were invited to 

Inauguracja roku akademickie-

go, Chór Uniwersytetu Ekono-

micznego w Katowicach /  

Inauguration of the academic 

year, Choir of the University of 

Economic in Katowice
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Agnieszka Put

W dniu uroczystej inauguracji roku 
akademickiego 2021/2022 odbyło 
się oficjalne odsłonięcie tablicy ku 
czci rektora seniora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach prof. 
dr. hab. Leszka Żabińskiego.

Odsłonięcie tablicy ku czci 
prof. Leszka Żabińskiego

On the day of the inauguration 
of the academic year 2021/2022, 
an official unveiling of the plaque 
in honor of the late Senior Rec-
tor of the University of Econom-
ics in Katowice, Professor Leszek 
Żabiński, Ph.D., took place.

Unveiling of the 
Plaque to the Memory 

of Professor 
Leszek Żabiński

Tablica ku czci prof. Leszka Żabińskiego / 

The Plague to the Memory of Professor Leszek Żabiński Prof. Teresa Żabiska / Professor Teresa Żabińska

fot. / photo: Anna Gniady
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Uchwałą Senatu z dnia 30 
stycznia 2021 roku Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach 
postanowił nadać sali nr 434A, 
nazywanej Salą Rady Wydzia-
łu, nazwę Aula im. prof. dr hab. 
Leszka Żabińskiego. Zgodnie 
z postanowieniami uchwały 
Aula im. Profesora Leszka Ża-
bińskiego będzie wykorzysty-
wana głównie do celów na-
ukowych (w tym zwłaszcza do 
obron doktorskich, postępo-
wań habilitacyjnych i zebrań 
komitetów naukowych).

Uroczystość oficjalnie otwo-
rzyła rektor prof. dr hab. inż. 
Celina M. Olszak. W wydarze-
niu uczestniczyli m.in. człon-
kowie Rodziny Profesora Lesz-
ka Żabińskiego: małżonka prof. 
Teresa Żabińska wraz z cór-
ką, synem i bratową, a tak-
że rektorzy zaprzyjaźnionych 
uczelni ekonomicznych kaden-
cji 2012–2016: SGH Warsza-
wa, UE Poznań, UE Kraków, 
UE Wrocław oraz przedstawi-
ciele biznesu i otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego, a także 
członkowie naszej społeczno-
ści akademickiej.

W swoim wystąpieniu rek-
tor podkreślała: „Rektor-
ska mądrość, życzliwość 
i przyjaźń, a także dziele-
nie się pasją pracy naukowej 

i humanistyczna wrażliwość 
rektora pozostanie na zawsze 
w naszych sercach i w naszej 
pamięci. Poprzez ten symbo-
liczny gest odsłonięcia tablicy 
ku czci Profesora Leszka Ża-
bińskiego wyrażamy ogrom-
ną wdzięczność za możliwość 
czerpania z wiedzy i doświad-
czenia rektora, wybitnego 
ekonomisty, naukowca i eks-
perta z zakresu polityki ryn-
kowej oraz teorii rynku i za-
rządzania marketingowego. 
Jest to także wyraz głębokie-
go uznania dla poświęcenia 
na rzecz Alma Mater.
Poznanie Profesora, rektora 
uniwersytetu, było dla mnie 
zaszczytem. Jako społeczność 
akademicka będziemy czer-
pać przez długie lata z wie-
dzy, doświadczenia i przede 
wszystkim wielkiej mądro-
ści pana rektora. Symbolicz-
na tablica ku czci Profeso-
ra Leszka Żabińskiego, któ-
rą odsłoniliśmy, to pamiątka 
i przekaz również dla przy-
szłych pokoleń i studentów 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. Wierzę, że 
Aula im. Profesora Leszka Ża-
bińskiego, naszego mistrza 
i mentora, będzie miejscem 
niezwykle inspirujących 
dyskusji i wspaniałych spo-
tkań naukowych”.

By resolution of the Senate of 
January 30, 2021, the Univer-
sity of Economics in Katow-
ice agreed to name room No. 
434A, also known as the Facul-
ty Council Room, the Professor 
Leszek Żabiński Lecture Hall. In 
accordance with the provisions 
of the resolution, the lecture hall 
named after Professor Leszek 
Żabiński will be used mainly for 
scientific purposes (including, in 
particular, doctoral thesis defens-
es, habilitation proceedings and 
scientific committee meetings).

The ceremony was official-
ly opened by Rector Profes-
sor Celina M. Olszak, Ph.D., 
D.Sc. The event was attend-
ed by members of Professor 
Leszek Żabiński’s family: his 
wife Prof. Teresa Żabińska with 
her daughter, son and sister-
in-law, as well as the rectors of 
the 2012–2016 term of the be-
friended economic universities: 
SGH Warsaw School of Econom-
ics, the University of Economics 
in Poznan, the University of Eco-
nomics in Krakow, the Universi-
ty of Economics in Wroclaw, as 
well as representatives of busi-
ness and the socio-economic 
environment, and members of 
our academic community.

In her speech, the Rector emphasized:
“The later Rector’s wisdom, kind-
ness and friendship, as well as his 
passionate sharing of scientific work 
and humanistic sensitivity will re-
main forever in our hearts and mem-
ories. Through this symbolic ges-
ture of unveiling the plaque in honor 
of Professor Leszek Żabiński, we ex-
press immense gratitude for the op-
portunity to draw on the knowledge 
and experience of the Rector, an out-
standing economist and scientist; an 
expert in market policy, market the-
ory and marketing management. It 
is also an expression of our deep ap-
preciation for his dedication to our 
Alma Mater.

It was an honor to meet the Profes-
sor, the Rector of the University. As 
an academic community, we will draw 
on the knowledge, experience, and, 
above all, the great wisdom of the 
late Rector for many years to come. 
The symbolic plaque in honor of Pro-
fessor Leszek Żabiński that we un-
veiled is not only a reminder but al-
so a message for the future genera-
tions of students of the University of 
Economics in Katowice. I believe that 
the lecture hall named after Profes-
sor Leszek Żabiński, our master and 
mentor, will be a place of extremely 
inspiring discussions and magnificent 
scientific meetings.”

Uroczystość odsłonięcia tablicy 

ku czci prof. Leszka Żabińskiego / 

The ceremony of unveiling of the 

Plaque to the Memory of Professor 

Leszek Żabiński

fot. / photo: Anna Gniady
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The celebration began with 
a traditional “Gaudeamus 

Igitur” performed by the Choir 
of the University of Econom-
ics in Katowice and the nation-
al anthem. Then Rector Profes-
sor Celina M. Olszak, Ph.D., Sc. 
D., officially welcomed all the 

guests gathered in the Józef 
Lisak, Ph.D. lecture hall and de-
livered a speech.

“For the coming years, I wish 
our Alma Mater and all of 
us, to never forget what is 
important the most in our 

Agnieszka Put

Anniversary Celebration of the 
University of Economics in Katowice

Jubileuszowe Święto Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

Obchodzone 11 stycznia 
święto stanowiło punkt 
kulminacyjny obchodów 
jubileuszu 85-lecia istnie-
nia naszej uczelni.

Held on January 11, Uni-
versity Day was the cul-
mination of the 85th anni-
versary of our University 
celebrations.

Uroczyste obchody nasze-
go święta rozpoczęły się 

tradycyjnym „Gaudeamus Igi-
tur” w wykonaniu Chóru Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach oraz odśpie-
waniem hymnu państwowe-
go. Następnie rektor prof. dr 

hab. inż. Celina M. Olszak ofi-
cjalnie powitała wszystkich go-
ści zgromadzonych w Auli im. 
dr. Józefa Lisaka oraz wygłosiła 
przemówienie.

„Na kolejne lata życzę naszej 
jubilatce i nam wszystkim, 

Aula im. prof. Leszka 

Żabińskiego / The 

plaque in honor of Pro-

fessor Leszek Żabiński
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abyśmy nigdy nie zapomnie-
li, co jest w naszych dążeniach 
najważniejsze. Aby wartości 
przyświecające Alma Mater 
prowadziły ją w wytyczonym 
kierunku w otwartości na dru-
giego człowieka. Życzę dal-
szych sukcesów i rozwoju, któ-
re osiągniemy dzięki naszej 
»Sile w jedności«” – mówiła 
pani rektor.

W wydarzeniu uczestniczy-
li m.in. przedstawiciele du-
chowieństwa i wspólnot wy-
znaniowych, korpusu dyplo-
matycznego, administracji 
rządowej i władz samorządo-
wych, rektorzy uczelni wyż-
szych, przedstawiciele środo-
wiska akademickiego, a tak-
że centralnych i regionalnych 
władz samorządowych, człon-
kowie Rady Uczelni, przedsta-
wiciele biznesu i instytucji oto-
czenia biznesu oraz dyrektorzy 

szkół średnich ściśle współpra-
cujących z uczelnią.

Swoją obecnością zaszczyci-
li nas również profesorowie 
honorowi, promowani dok-
torzy i doktorzy habilitowani 
wraz z rodzinami, a także ab-
solwenci uczelni. W wydarze-
niu uczestniczyli też słuchacze 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
Trzeciego Wieku i mali studen-
ci z Ekonomicznego Uniwersy-
tetu Dziecięcego.

Wręczenie dyplo-
mów doktorskich 
i habilitacyjnych
Ważnym punktem Święta 
Uczelni było wręczenie dyplo-
mów doktorskich i habilita-
cyjnych. Tę część poprowadził 
prorektor ds. nauki i rozwo-
ju kadry akademickiej prof. dr 
hab. Maciej Nowak. W pierw-
szej kolejności wręczone zo-

stały dyplomy habilitacyjne, po 
czym promotorzy uroczyście 
wręczyli dyplomy doktorskie. 
Pod koniec tej części podzię-
kowania w imieniu doktorów 
i doktorów habilitowanych zło-
żył dr hab. Rafał Żelazny.

„Naprawdę warto – podkre-
ślił w swoim wystąpieniu dr 
hab. Rafał Żelazny, w imie-
niu promowanych dziękując 
wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do sukcesów na-
ukowych. – W tym czasie nie 
zawsze nam się udawało, zda-
rzały się chwile trudniejsze, 
zwątpienia w to, co robimy. 

endeavors. I hope that the 
University will stay true to its 
principles in its future pursuits 
while keeping in mind the 
most important value – peo-
ple. I wish you all further suc-
cesses and growth, which we 
are sure to achieve thanks to 
the “Power of Unity”,” said the 
Rector.

The event was attended by, 
among others, representa-
tives of the clergy and reli-
gious communities, diplomatic 
corps, government administra-
tion and local authorities, rec-
tors of other universities, rep-
resentatives of the academic 
community, as well as cen-
tral and regional local authori-
ties, members of the Universi-
ty Council, representatives of 
business and business institu-
tions, and headmasters of sec-
ondary schools closely cooper-
ating with the University.

We were also glad to welcome 
honorary professors, promoted 
doctors and habilitated doc-
tors with their families, as well 
as the University’s alumni. Stu-
dents of the University of Eco-
nomics of the Third Age and 
the Children’s Economic Uni-
versity also participated in the 
celebration.

Doctoral and habilita-
tion diplomas awarding 
ceremony
An important part of Univer-
sity Day was the doctoral and 
habilitation diplomas awarding 

ceremony. This part was con-
ducted by Vice-Rector for Sci-
ence and Academic Staff De-
velopment, Professor Maciej 
Nowak, Ph.D. Habilitation di-
plomas were handed out first, 
followed by doctoral diplomas. 
At the end of this part, thanks 
on behalf of doctors and habil-
itated doctors were delivered 
by Rafał Żelazny, Ph.D.

“It’s worth it,” emphasized Ra-
fał Żelazny, Ph.D. in his speech 
on behalf of the promoted, 
thanking all those who con-
tributed to their scientific suc-
cesses. “During this time, we 
did not always succeed, there 
were moments of hardship, 
of doubt in what we were do-
ing. We sometimes lacked cre-
ativity or were simply tired (…). 
In such situations, we could 
usually count on a very help-
ing hand (…). We overcame 
most of these challenges, 
achieved our research goals, 
and successfully verified our 
research hypotheses.”

Honorary Professor title 
awarding ceremony
The celebration of University 
Day was also an excellent op-
portunity to grant the title of 
Honorary Professor of the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice. Pursuant to resolutions 
of the Senate, the title was 
awarded to Professor Józef Bi-
olik, Ph.D., Professor Krystyna 
Jędralska, Ph.D., Professor Mi-
loš Kráľ, Ph.D., Professor Ta-
deusz Sporek, Ph.D., Professor 

Święto Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Ka-

towiach/ Anniversary 

Celebration of the 

University of Economics 

in Katowice

Kadry z wystawy ju-

bileuszowej pt. „Siła 

w jedności” / Cadres of 

the anniversary exhibi-

tion „Power of Unity”
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Brakowało nam twórczej kre-
atywności bądź byliśmy po 
prostu zmęczeni (…). Zazwy-
czaj w tych sytuacjach mogli-
śmy liczyć na bardzo pomoc-
ną dłoń (…). Większość z tych 
wyzwań pokonaliśmy, cele ba-
dawcze zrealizowaliśmy, a hi-
potezy badawcze zweryfiko-
waliśmy z sukcesem”.

Przyznanie tytułu profe-
sora honorowego
Święto Uczelni było także 
okazją do wręczenia 
dyplomów profesora 
honorowego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 
Na mocy uchwał Senatu tytuł 
otrzymali: dr hab. Józef Biolik, 
prof. UE, prof. dr hab. Krystyna 
Jędralska, dr hab. Miloš Kráľ, 
prof. UE, prof. dr hab. Tadeusz 
Sporek, prof. dr hab. Krysty-
na Śliwińska, prof. dr hab. Ewa 
Zeman-Miszewska.

W imieniu profesorów wystą-
pił dr hab. Józef Biolik, prof. UE, 
który wyraził wdzięczność, pod-
kreślając: „Jesteśmy dumni, że 
takie zaszczytne wyróżnienie 
spotkało nas w tym zaszczyt-
nym jubileuszu 85-lecia uczelni. 
(…) to wyróżnienie jest dla nas 
zobowiązaniem, by w miarę 
możliwości wspierać i troszczyć 
się o prestiż naszej uczelni”.

Wręczenie statuetek Wy-
bitni Absolwenci Uniwer-
sytetu Ekonomicznego 
w Katowicach
Kolejną częścią uroczysto-
ści było wręczenie statuetek 

laureatom pierwszej edycji 
konkursu Wybitni Absolwen-
ci Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach organizowa-
nego z inicjatywy uczelni oraz 
Stowarzyszenia Absolwentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach „Collegium”. Tę 
część wydarzenia poprowadził 
prorektor ds. nauki i współpra-
cy z otoczeniem dr hab. Robert 
Wolny, prof. UE.

Laureatami pierwszej edycji 
konkursu zostali:

  w kategorii zawodowej: Ry-
szard Wojtkowski – Foun-
der and Managing Director, 
CEO, Resource Partners,

  w kategorii społecznej: 
Aleksandra Gajewska – dy-
rektor Teatru Rozrywki 
w Chorzowie,

Krystyna Śliwińska, Ph.D., and 
Professor Ewa Zeman-Misze-
wska, Ph.D.

Speaking on behalf of the pro-
fessors was Professor Józef Bi-
olik, who expressed his grat-
itude, emphasizing: “We are 
proud that such an honora-
ble distinction has been be-
stowed upon us in this distin-
guished celebration of the Uni-
versity’s 85th anniversary. (…) 
this award is an obligation for 
us to support and care for the 
prestige of our University as 
much as possible.”

The first edition of the 
Outstanding Alumni 
Competition statuette 
awarding ceremony
The following part of the Uni-
versity Day celebration was 
devoted to awarding statu-
ettes to the winners of the 

first edition of the Outstand-
ing Alumni of the University of 
Economics in Katowice Com-
petition. This section of the 
event was hosted by Vice-Rec-
tor for Development and Co-
operation with External En-
vironment Prof. Robert Wol-
ny, Ph.D.

The winners of the first edition 
of the Competition were:

  in the “profession” catego-
ry – Ryszard Wojtkowski – 
Founder and Managing 
Director, CEO, Resource 
Partners;

  in the “social” category – 
Aleksandra Gajewska – Di-
rector of Rozrywka Theatre 
in Chorzów;

  in the “science” catego-
ry – Professor Jerzy Rok-
ita, Ph.D. – Rector of the 
University of Economics 

Profesorowie honorowi 

/ Honorary professors

JM Rektor prof. dr hab. 

inż. Celina M. Olszak / 

Rector prof. Celina M. 

Olszak, Ph.D., D.Sc.

Prezydent Miasta Ka-

towice Marcin Krupa / 

The President of Katow-

ice City Marcin Krupa
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  w kategorii naukowej: prof. 
zw. dr hab. Jerzy Rokita – 
w latach 1982–1990 rektor 
Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach,

  w kategorii wschodząca 
gwiazda: Katarzyna Emin – 
konsultant w firmie Accen-
ture oraz asystent w Cen-
trum Studiów Europejskich 
na University of Florida 
w Gainesville (USA).

Statuetki wręczyła wyróżnio-
nym JM Rektor w asyście pre-
zesa Stowarzyszenia Absol-
wentów „Collegium” Piotra 
Trząskiego.

Więcej informacji o inicjatywie 
na stronie: www.ue.katowice.
pl/wybitni-absolwenci.

Wystawa multimedial-
na i film
Podczas Święta Uczelni goście 
mieli okazję obejrzeć wystawę 
multimedialną pod hasłem „Si-
ła w jedności” oraz film, przy-
gotowane specjalnie z oka-
zji obchodów jubileuszu 85-le-
cia uczelni.

Wystawa jest efektem jubi-
leuszowej sesji fotograficz-
nej, która odbyła się w grudniu 
2021 roku. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele społeczności 
akademickiej – władz, pracow-
ników naukowych, administra-
cyjnych, studentów, doktoran-
tów oraz absolwentów. Wysta-
wa była prezentowana w dniu 
Święta Uczelni w budynku A, 
natomiast na stronie interne-
towej jubileuszu można zoba-
czyć jej wersję interaktywną: 
www.ue.katowice.pl/jubileusz.

in Katowice for years 
1982–1990;

  in the “rising star” cate-
gory – Katarzyna Emin – 
Community Assistant – 
Graduate and Family 
Housing, Graduate Assis-
tant – Center for Europe-
an Studies, Event Chair – 
Polish Student Association, 
Mayor at Maguire Vil-
lage and Member of May-
ors’ Council, University of 
Florida;

The statuettes were award-
ed by the Rector, assisted by 
the President of the Alum-
ni Association “Collegium”, Pi-
otr Trząski.

More information on the com-
petition is available on the 
website: www.ue.katowice.pl/
wybitni-absolwenci.

Multimedia exhibition 
and the “Power of Uni-
ty” film
During University Day, guests 
had the opportunity to watch 
a multimedia exhibition “Pow-
er of Unity” and a film pre-
pared for the occasion of 
the 85th anniversary of our 
University.

The exhibition is a result of 
the anniversary photo session 
which took place in December 
2021. It was attended by rep-
resentatives of the academic 
community – authorities, aca-
demic and administrative staff, 
students, doctoral students 
and alumni. The exhibition 

was presented on University 
Day in Building A, while an in-
teractive version can be seen 
on the official anniversary 
website: www.ue.katowice.pl/
jubileusz.

The premise of the session 
was to portray people natural-
ly, in an everyday setting. To 
emphasize the diversity of the 
people photographed, color-
ed light filters were used, se-
lected according to the offi-
cial colors included in our Uni-
versity’s identification system 
and its derivatives. In addition, 
some of the participants in the 
session shared their thoughts 
about the University, which 
made it possible to comple-
ment the exhibition with 
quotes coming directly from 
people associated with our Al-
ma Mater.

The anniversary film, produced 
in cooperation with Mortvideo, 
with the participation of stu-
dents, alumni and employees, 
refers to the anniversary photo 
session. In the film, our Alma 
Mater community answers the 
questions: “What our Univer-
sity means to you” and “What 
lies at the core of our Universi-
ty’s power”. The video is avail-
able on the following YouTube 
channel: www.youtube.com/
UEKatowice.

The festive celebration of Uni-
versity Day ended in a ban-
quet, crowned with an anni-
versary cake, in the lobby in 
front of the lecture hall.

Założeniem sesji było ukaza-
nie ludzi w sposób naturalny, 
takimi, jakimi są na co dzień. 
Aby podkreślić różnorodność 
fotografowanych osób, wyko-
rzystane zostały kolorowe fil-
try świateł, dobrane według 
oficjalnych barw, zawartych 
w systemie identyfikacji uczel-
ni oraz ich pochodnych. Dodat-
kowo część uczestników sesji 
podzieliła się swoimi przemy-
śleniami na temat uniwersyte-
tu, co pozwoliło dopełnić wy-
stawę o hasła oraz cytaty po-
chodzące bezpośrednio od 
osób związanych z naszą Al-
ma Mater.

Jubileuszowy film, zrealizowa-
ny przy współpracy z Mortvi-
deo z udziałem studentów, ab-
solwentów i pracowników, na-
wiązuje do jubileuszowej sesji 
zdjęciowej. W materiale spo-
łeczność Alma Mater odpo-
wiada na pytania: „Czym jest 
dla ciebie uniwersytet” oraz 
„W czym tkwi siła uniwersyte-
tu”. Film jest dostępny na ka-
nale YouTube: www.youtube.
com/UEKatowice.

Uroczyste obchody Święta 
Uczelni zakończył poczęstunek 
z jubileuszowym tortem w ho-
lu przed aulą.
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Habilitacje

Dyscyplina: 
Ekonomia i finanse

dr hab. Dominik 
Krężołek

  „Zastosowanie wielowy-
miarowych modeli sta-
tystycznych w analizie 
ryzyka na rynku metali”

dr hab. Rafał Żelazny
  „Gospodarka informacji 
i wiedzy”

dr hab. Marlena Piekut
  „Jednoosobowe gospo-
darstwa domowe w Pol-
sce. Uwarunkowania 
funkcjonowania, tenden-
cje zmian”

Dyscyplina: 
Nauki o zarządzaniu 
i jakości

dr hab. Wojciech Głód
  „Innowacyjne przy-
wództwo w jednostkach 
ochrony zdrowia”

dr hab. Artur Strzelecki
   „Widoczność witryn 
internetowych i tren-
dów wyszukiwań 
w wyszukiwarce”

Doktoraty

Dyscyplina: 
Ekonomia i finanse

dr Witold 
Hantke-Morelowski

  „Statystyczno-ekonome-
tryczna analiza emigracji 
zarobkowej studentów 
wyższych uczelni woje-
wództwa śląskiego”

dr Karolina Pasula
  „Kierunki i uwarunkowa-
nia standaryzacji rachun-
kowości przedsiębiorstw 
rolnych”

dr Magdalena Wiercioch
  „Pomoc publiczna na 
badania, rozwój i inno-
wacje jako determinanta 
sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw”

dr Iwona Franczak
  „Polityka rachunkowo-
ści w pomiarze i kształ-
towaniu zadłużenia 
jednostek samorządu 
terytorialnego”

dr Jolanta Pasionek
  „Rynek Forex w warun-
kach wzrostu zna-
czenia gospodarek 
wschodzących”

dr Beata Świetlik
   „Proces inkluzji społeczno-
-zawodowej osób z niepeł-
nosprawnością na przy-
kładzie zakładów pracy 
chronionej województwa 
śląskiego”

dr Bartłomiej Lisicki
   „Związek odpisów z tytułu 
utraty wartości aktywów 
z wyceną rynkową akcji 
na przykładzie spółek 
notowanych na giełdzie 
papierów wartościowych 
w Warszawie”

dr Przemysław Dyjak
  „Rozwój rynku energii 
odnawialnej w zrówno-
ważonym rozwoju gmin 
w województwie śląskim”

dr Marta Celej
   „Ilościowo-jakościowa 
metoda wyceny spółek jako 
narzędzie kreowania stra-
tegii opartych na inwesto-
waniu w wartość spółki”

dr Karolina Derwisz
  „Drivers of consumers’ 
adoption towards pay-
ment innovations alterna-
tive to cash”

dr Marta Grybś-Kabocik
  „Wirtualizacja zacho-
wań konsumentów usług 
bankowych”

Dyscyplina: 
Nauki o zarządzaniu 
i jakości

dr Patrycja Juszczyk
   „Relacje społeczne 
w koopetycji instytucji 
kultury”

dr Kamil Rysz
  „Ocena wielokryterialna 
jako narzędzie wspoma-
gające proces planowania 
przestrzennego”

dr Magdalena 
Hofman-Kohlmeyer

  „Metoda lokowania marek 
przez organizacje w wir-
tualnych światach i ich 
odbiór przez graczy”

dr Agnieszka Put
   „Motywacyjność kultury 
organizacyjnej w orga-
nizacjach publicznych 
świadczących usługi 
społeczne”

dr Agnieszka Zielińska
  „Przywództwo w zespo-
łach wirtualnych”

dr Dagmara Wójcik
   „Uwarunkowania współ-
pracy międzyorganizacyj-
nej w sektorze kreatyw-
nym na przykładzie sztuk 
performatywnych”

Habilitacje i promocje 
doktorskie

54 FORUM_nr 53 / 2022



Beata Świetlik, Ph.D.
  “The process of social and 
professional inclusion of 
people with disabilities on 
the example of sheltered 
workshops of the Silesian 
Voivodeship.”

Bartłomiej Lisicki, Ph.D.
  “Relationship of Asset 
Impairment Charges to 
the Market Evaluation 
of Shares Based on the 
Example of Companies 
Listed on the Warsaw 
Stock Exchange.”

Przemysław Dyjak, Ph.D.
  “Development of the 
renewable energy market 
in a sustainable develop-
ment of gminas in Śląskie 
voivodeship.”

Marta Celej, Ph.D.
  “Quantitatively-qualita-
tive method of company 
valuation as an instru-
ment for creating strate-
gies based on investing in 
company value.”

Karolina Derwisz, Ph.D.
  “Drivers of consumers’ 
adoption towards pay-
ment innovations alterna-
tive to cash”

Marta Grybś-Kabocik, 
Ph.D.

  “Virtualization of con-
sumer behavior of bank-
ing service providers.”

Discipline: 
Management and 
Quality Sciences

Patrycja Juszczyk, Ph.D.
  “Social relationships in 
the co-opetition of cultural 
institutions.”

Kamil Rysz, Ph.D.
  “Multi-criteria assessment 
as a tool supporting the 
spatial planning process.”

Magdalena Hof-
man-Kohlmeyer, Ph.D.

  “Methods of brand place-
ment by organizations in 
virtual worlds and brand 
reception by players.”

Agnieszka Put, Ph.D.
  “Motivation of organi-
zational culture in public 
organizations providing 
social services.”

Agnieszka Zielińska, 
Ph.D.

  “Leadership in virtual 
teams.”

Dagmara Wójcik, Ph.D.
  “Detriments of inter-or-
ganizational cooperation 
in creative industries on 
the example of performa-
tive arts.”

Habilitations and doctoral 
promotions

Habilitations

Discipline: 
economics and 
finance

Professor Dominik 
Krężołek, Ph.D.

  “Application of Multivar-
iate Statistical Models 
in Risk Analysis on the 
Metal Market.”

Professor Rafał Żelazny, 
Ph.D.

  “Information society and 
knowledge economy.”

Professor Marlena Pie-
kut, Ph.D.

  “Single-person house-
holds in Poland. Determi-
nants of functioning and 
change tendencies.”

Discipline: 
Management and 
Quality Sciences

Professor Wojciech Głód, 
Ph.D.

  “Innovative leadership in 
health care units.”

Professor Artur 
Strzelecki, Ph.D.

  “Website visibility and 
search engine trends.”

Doctorates

Discipline: 
economics and 
finance

Witold Hantke-More-
lowski, Ph.D.

  “Statistical and economet-
rical analysis of economic 
emigration of students of 
higher schools in the Sile-
sian Province.”

Karolina Pasula, Ph.D.
  “Directions and determi-
nants of standardization 
of accounting of agricul-
tural enterprises.”

Magdalena Wiercioch, 
Ph.D.

  “Public aid for research, 
development and innova-
tion as a determinant of 
the economic situation of 
enterprises.”

Iwona Franczak, Ph.D.
  “Accounting policies in the 
measurement and forma-
tion of debt of local gov-
ernment units.”

Jolanta Pasionek, Ph.D.
  “Forex market in the 
conditions of growing 
importance of emerging 
economies
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Agnieszka Jałowiczor

Wielka Gala Jubileuszowa 
85-lecia Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach
11 stycznia w Operze Śląskiej w ramach obchodów Święta Uczelni 

odbyła się Wielka Gala Jubileuszowa 85-lecia Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Podczas wydarzenia wręczone 
zostały statuetki laureatom Plebiscytu Mistrzów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Nie zabrakło występów w wykona-
niu artystów Opery Śląskiej, a całość zakończył uroczysty bankiet.

Grand Gala celebrating the 85th 
Anniversary of the University of 

Economics in Katowice
On January 11, 2022, in the Silesian Opera House, as part of the 

University Day celebrations, the Grand Gala marking the 85th 
anniversary of the University of Economics in Katowice was held. 
During this event, statuettes were awarded to the winners of the 

Champions of UE Katowice Competition. The Gala was accompa-
nied by performances by the Silesian Opera artists and the whole 

event ended with a banquet.

Uhonorowanie JM Rektor Pierścieniem Niepodległości /

Awarding Rector the Ring of Independence

fot. / photo: Katarzyna Łebkowska
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Gości zgromadzonych w Ope-
rze przywitał Adam Giza, któ-
ry poprowadził całe wydarze-
nie. Dziennikarz na począt-
ku przedstawił krótką historię 
uczelni, której towarzyszy-
ła prezentacja multimedial-
na. Natomiast uroczystego 
otwarcia Wielkiej Gali Jubi-
leuszowej dokonała rektor 
prof. dr hab. inż. Celina M. Ol-
szak, która otrzymała licz-
ne gratulacje od zgromadzo-
nych gości.

Uhonorowanie Pierście-
niem Niepodległości
W trakcie wydarzenia rek-
tor Celina M. Olszak została 

uhonorowana Pierścieniem 
Niepodległości – prestiżową 
nagrodą, która służy wyróż-
nieniu osób zasłużonych dla 
bezpieczeństwa kraju, wno-
szących istotny wkład dla 
dobra publicznego, rozwo-
ju gospodarki oraz wizerunku 
Ojczyzny.

Pierścień Stulecia Niepodle-
głości RP jest projektem po-
wstałym z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Wspierania Bez-
pieczeństwa Narodowego, 
realizowanym w ramach ob-
chodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości.

Guests gathered in the Opera 
House were greeted by Ad-
am Giza, who had the pleas-
ure to host the entire event. 
In the beginning, the jour-
nalist presented a short his-
tory of the University, com-
plemented by a multimedia 
presentation. The Grand An-
niversary Gala was official-
ly opened by Rector Professor 
Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc., 
who then received numerous 
congratulations from the as-
sembled guests.

Awarding the Ring of 
Independence
During the event, Rector Ce-
lina M. Olszak was honored 
with the Ring of Independ-
ence – a prestigious award 
honoring people of merit for 
the country’s security, who 
made a significant contribu-
tion to public welfare, eco-
nomic development and the 
image of the Polish nation. 
The Ring of Independence 
of the Republic of Poland 
is a project created at the 

initiative of the Stowarzysze-
nie Wspierania Bezpieczeńst-
wa Narodowego (Nation-
al Security Support Associa-
tion), implemented as part of 
the 100th celebration of Polish 
independence.

The ceremonial presentation 
of the ring and the act of con-
ferment were conducted by 
Tadeusz Koczkowski – Presi-
dent of the Board of the Na-
tional Association for Protec-
tion of Classified Information 
and Beata Drzazga – Presi-
dent of BetaMed S.A.

Champions of the Uni-
versity of Economics 
in Katowice Competi-
tion statuettes awarding 
ceremony
This was followed by the 
presentation of statuettes o\
awarded to the Champions of 
the University of Economics 
in Katowice. The purpose of 
the contest, organized as part 
of the 85th anniversary of our 
University on the initiative of 

 Koncert prof. Tadeusza 

Trzaskalika podczas Wiel-

kiej Gali Jubieluszowej / 

The concert of Tadeusz  

Trzaskalik, Ph.D. during the 

Grand Anniversay Gala

 Wręczenie Statuetek 

Mistrzów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Kato-

wiach / Champions of the 

University of Economics 

in Katowice Competition 

statuettes awarding 

ceremony

 JM Rektor prof. dr hab. 

inż. Celina M. Olszak oraz 

prof. Jan Wojtyła /  

Rector Professor Celina  

M. Olszak, Ph.D., D.Sc. and 

Jan Wojtyła, Ph.D.

 Adam Giza, konferan-

sjer / Adam Giza, the host

 Opera Śląska w Byto-

miu / The Silesian Opera 

House
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Uroczystego wręczenia pier-
ścienia i aktu uhonorowa-
nia dokonali Tadeusz Kocz-
kowski – prezes zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia 
Ochrony Informacji 
Niejawnych oraz Beata 
Drzazga – prezes BetaMed S.A.

Wręczenie statuetek 
Mistrzów Uniwersy-
tetu Ekonomicznego 
w Katowicach
Następnie wręczono statuet-
ki Mistrzów Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach. 
Celem konkursu, organizo-
wanego w ramach jubileuszu 
85-lecia Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach z ini-
cjatywy rektor prof. dr hab. inż. 
Celiny M. Olszak, było wyróż-
nienie pracowników uczelni. 

Rector Celina M. Olszak, was 
to give recognition to our Uni-
versity employees. During the 
first stage of the competition, 
the academic community nom-
inated 43 candidates with the 
necessary justifications. In the 
second stage, a vote was held, 
during which EU Katowice 
Champions were selected:

  Champion of Pen, Agniesz-
ka Put, Ph.D.

  Champion of Spoken Word: 
Professor Wojciech Dyduch, 
Ph.D.

  Champion of Kindness: Al-
eksandra Żelaźnicka

  Champion of Art: Professor 
Tadeusz Trzaskalik, Ph.D.

  Champion of Style: Prof. 
Sławomir Smyczek, Ph.D.

  Champion of Sport: Karoli-
na Borys

  Champion of Humor: Pro-
fessor Krzysztof Niestrój, 
Ph.D.

As befits a Champion of Art, 
after receiving the statuette, 
Prof. Tadeusz Trzaskalik gave 
a short artistic performance, 
associated with the release 
of a brand new album of the 
Classical Academy series.

After 7 p.m., the opera per-
formance began. It was per-
formed by soloists, choir, bal-
let and orchestra of the Sile-
sian Opera in Bytom. Crowning 
the event was a formal ban-
quet held in the Adam Di-
dur concert hall, during which 
a surprise performance took 
place – Edyta Listek from our 
University’s HR Development 
performed the song “Dziś 
prawdziwych uczelni już nie 
ma” (“Nowadays, the Real Uni-
versities are No More”). The 
lyrics of the song were pre-
pared by the Vice-Rector for 
Development and Cooperation 
with External Environment, 
Professor Robert Wolny, Ph.D.

The Gala was organized in 
collaboration with the Sile-
sian Opera in Bytom as part of 
the celebrations the Universi-
ty Day.

W pierwszym etapie konkur-
su społeczność akademicka 
zgłosiła 43 kandydatury wraz 
z niezbędnymi uzasadnienia-
mi. W drugim etapie odbyło 
się głosowanie, podczas które-
go wyłoniono Mistrzów UE Ka-
towice, którymi zostali:

  Mistrz Pióra: dr Agniesz-
ka Put,

  Mistrz Słowa: prof. dr hab. 
Wojciech Dyduch,

  Mistrz Życzliwości: Aleksan-
dra Żelaźnicka,

  Mistrz Sztuki: prof. dr hab. 
Tadeusz Trzaskalik,

  Mistrz Stylu: prof. dr hab. 
Sławomir Smyczek,

  Mistrz Sportu: Karolina 
Borys,

  Mistrz Humoru: dr Krzysz-
tof Niestrój, prof. UE.

Jak na Mistrza Sztuki przy-
stało, po odebraniu statuetki 
prof. dr hab. Tadeusz Trzaska-
lik uświetnił wydarzenie krót-
kim występem artystycznym 
związanym z ukazaniem się 
nowej płyty z cyklu Akademia 
Klasyczna.

Po godz. 19.00 rozpoczął się 
występ operowo-operetko-
wy w wykonaniu solistów, 
chóru, baletu i orkiestry Ope-
ry Śląskiej w Bytomiu. Ostat-
nim punktem wydarzenia był 
uroczysty bankiet odbywają-
cy się w sali koncertowej im. 
Adama Didura, podczas które-
go miała miejsce niespodzian-
ka – Edyta Listek z Biura Roz-
woju Kadr wykonała piosenkę 
„Dziś prawdziwych uczelni już 
nie ma”. Tekst piosenki przy-
gotował prorektor dr hab. Ro-
bert Wolny, prof. UE.

Wydarzenie zorganizowane zo-
stało we współpracy z Ope-
rą Śląską w Bytomiu w ra-
mach obchodów Święta Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

Prof. Tadeusz Trzaskalik ze Statuetką Mistrza 

Sztuki Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-

wicach / Prof. Tadeusz Trzaskalik, Ph.D. with 

the Champion of Art of University of Econom-

ics in Katowice statuette

fot. / photo: Anna Gniady
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Koncert Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach z okazji jubileuszu 85-lecia uczelni, 
który odbył się 12 grudnia 2021 roku w kościele 
św. Józefa w Chorzowie, to jedno z kilku wyda-
rzeń wpisujących się w rok jubileuszowy 15-lecia 
działalności zespołu.

On December 12, 2021, a concert of the Choir 
of the University of Economics in Katowice at 
St. Joseph’s Church in Chorzów marked the 
occasion of the 85th anniversary of our Uni-
versity. The concert was also part of the series 
of several events celebrating the 15th anniver-
sary of the Choir.

fot. / photo: R. Paluszek

Katarzyna OryszczakJubileuszowe koncerty 
Chóru uczelni Anniversary concerts of 

our University Choir

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach / Choir of the Uni-

versity of Economics in Katowice
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Ważnym aspektem konferen-
cji były rozmowy dotyczące 
ewaluacji nauki i finansowa-
nia szkolnictwa wyższego oraz 
strategicznych partnerstw mię-
dzynarodowych. Oprócz człon-
ków i partnerów KRASP w wy-
darzeniu uczestniczyli również 
przedstawiciele France Uni-
versités i Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) oraz delega-
cja Związku Rektorów Uczel-
ni Ukrainy złożona z rektorów 
z sześciu akademickich miast.

Konferencja Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich zo-
stała utworzona 25 lat temu. 
Powstała z potrzeby środo-
wiska – istnienia instytucji re-
prezentującej wspólne interesy 
uczelni akademickich. KRASP 
jest podmiotem umocowa-
nym prawnie w ramach usta-
wy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce, a głos rektorów 
jest słyszalny nie tylko w ży-
wotnych sprawach szkolnictwa 
wyższego, ale również nauki 
i edukacji.

Some of the pressing matters 
discussed during the meeting 
included science evaluation, 
funds for higher education and 
international strategic part-
nerships. In addition to CRASP 
members and partners, the 
event was attended by repre-
sentatives of France Univer-
sités and Hochschulrektoren-
konferenz (HRK), alongside 
a delegation of the Union of 
Rectors of Higher Education In-
stitutions of Ukraine, consist-
ing of rectors from the coun-
try’s six academic cities.

Jubileuszowa Konferencja Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich / Confer-

ence of Rectors of Academics Schools in 

Poland anniversary meeting

Jubileuszowa 
Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół 

Polskich

Conference of Rectors 
of Academic Schools 

in Poland anniversary 
meeting

W dniach 9–10 czerwca rektor UE w Katowicach prof. 
dr hab. inż. Celina M. Olszak uczestniczyła w jubile-
uszowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, podczas której podsumowano dotychczasowe 
działania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozda-
nia za rok 2021.

On June 9–10, Rector of the University of Economics 
in Katowice Professor Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc., 
participated in an anniversary meeting of the Confer-
ence of Rectors of Academic Schools in Poland, sum-
marizing activities carried out thus far, with particu-
lar emphasis on the year 2021.

The Conference of Rectors of 
Academic Schools in Poland 
was established 25 years ago. 
Established as a natural result 
of the need arising in the Pol-
ish academic community, it is 
an entity representing the com-
mon interests of higher educa-
tion institutions. CRASP is an 
organization legally empow-
ered by the Law on Higher Ed-
ucation and Science, with the 
position of rectors voiced not 
only on vital matters of higher 
education but also on science 
and education in general.

Agnieszka Put

fot. / photo: M
irek K

aźm
ierczak
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Agnieszka Put
Powołania nowym członkom 
zespołu wręczył sekretarz 
stanu w MEiN Włodzimierz 
Bernacki. W skład zespołu 
wchodzi 20 przedstawicieli 
środowiska nauki, w tym 
rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
prof. dr hab. inż. Celina 
M. Olszak. Przewodniczącym 
zespołu został prof. dr hab. 
Dariusz Kupisz z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Wydarzenie odbyło 
się w gmachu Ministerstwa 
Edukacji i Nauki przy 
ul. Wspólnej w Warszawie.

Przedmiotem programu „Do-
skonała nauka” jest wspar-
cie podmiotów systemu szkol-
nictwa wyższego i nauki oraz 
innych jednostek organiza-
cyjnych działających na rzecz 
upowszechniania nauki w re-
alizacji projektów mających na 
celu prezentację osiągnięć na-
ukowych, w tym najnowszych 
wyników badań naukowych 
lub prac rozwojowych, poprzez 
organizację konferencji nauko-
wych oraz wydawanie mono-
grafii naukowych.

University in Lublin. The event 
was held at the building of 
the Ministry of Education and 
Science on Wspólna Street in 
Warsaw.

The subject of the “Excellent 
Science” program is to sup-
port entities of the higher edu-
cation and science system and 
other organizational units pro-
moting science. Such promo-
tion includes implementing 

JM Rektor w zespole 
doradczym ds. programu 

MEiN „Doskonała nauka”

Rector of the University of 
Economics in Katowice on 
the advisory team for the 
Ministry of Science and 
Higher Education (MEiN) 
“Excellent Science” program

22 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste 
powołanie nowych członków zespołu doradczego 
ds. programu „Doskonała nauka” oraz niektórych 
spraw dotyczących środków finansowych 
przeznaczonych na finansowanie działalności 
upowszechniającej naukę.

On December 22, 2021, a ceremony was held to appoint new members of the 
advisory team for the “Excellent Science” program, and discuss some matters 
related to the funding of activities disseminating science.

Powołanie nowych członków zespołu doradczego ds. programu 

„Doskonała nauka” / Appointment of new advisory team members 

for program “Excellent Science”

źródło / source: Ministerstwo Edukacji i Nauki

projects aimed at presenting 
scientific achievements, the 
latest results of scientific re-
search or development work 
usually through organizing sci-
entific conferences and pub-
lishing scientific monographs.

Secretary of State at the Min-
istry of Science and Technolo-
gy Włodzimierz Bernacki, ap-
pointed new members of the 
advisory team. It consists of 
20 representatives of the sci-
entific community, includ-
ing Rector of the University of 
Economics in Katowice, Pro-
fessor Celina M. Olszak, Ph.D., 
Sc.D. The team was chaired 
by Prof. Dariusz Kupisz, Ph.D., 
of Maria Curie-Sklodowska 
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Rektor prof. dr hab. inż. 
Celina M. Olszak 

nową przewodniczącą 
Regionalnej Konferencji 

Rektorów Uczelni 
Akademickich

Rector Professor 
Celina M. Olszak, 

Ph.D., D.Sc., 
the new Chair 

of the Regional 
Conference 
of Rectors 

of Academic 
Universities

fot. / photo: Agnieszka Jałowiczor
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Regionalna Konferencja Rek-
torów Uczelni Akademic-
kich (RKRUA) powołana zo-
stała w celu wypracowywania 
wspólnego stanowiska rek-
torów uczelni oraz wyrażania 
opinii w sprawach związanych 
z kształceniem, jak również 
dotyczących społeczności aka-
demickiej zrzeszonych uczelni.

Zadaniem RKRUA jest też in-
spirowanie współpracy mię-
dzy uczelniami czy instytuta-
mi naukowymi. Konferencja 
podejmuje wspólne inicjaty-
wy w obszarze działalności dy-
daktycznej, naukowej, a także 
inwestycyjnej przy jednocze-
snym udziale władz rządowych 
i samorządowych.

W skład Regionalnej Konfe-
rencji Rektorów Uczelni Aka-
demickich wchodzą rektorzy 
uczelni województwa śląskie-
go i opolskiego, prezes Od-
działu Polskiej Akademii Na-
uk w Katowicach, dyrektor Bi-
blioteki Śląskiej, przedstawiciel 

Regionalna Konferencja Rek-
torów Uczelni Akademickich 
(RKRUA) was established to 
develop a common position of 
university rectors and to ex-
press opinions on issues relat-
ed to education and the aca-
demic community of the affili-
ated universities.

Additionally, RKRUA’s task is to 
inspire cooperation between 
universities and scientific insti-
tutes. The Conference under-
takes joint initiatives in the ar-
ea of teaching, scientific and 
investment activities with the 
simultaneous participation 
of the government or local 
authorities.

The Regional Conference of 
Rectors of Academic Schools 
includes the rectors of univer-
sities of the Silesian and Opole 
regions, the President of the 
Branch of the Polish Acade-
my of Sciences in Katowice, 
the Director of the Silesian Li-
brary, a representative of the 
Main Council of the Research 
Institutes, the rectors of the 

Rady Głównej Jednostek Ba-
dawczo-Rozwojowych, rek-
torzy seminariów duchow-
nych archidiecezji katowic-
kiej i częstochowskiej oraz 
diecezji opolskiej, a także kie-
rownik Stacji Naukowej Pol-
skiej Akademii Umiejętności 
w Katowicach.

Najważniejszą kwestią w siód-
mej kadencji RKRUA w la-
tach 2020–2024 jest reago-
wanie na zmiany spowodo-
wane sytuacją pandemiczną, 
usprawnienie nauczania zdal-
nego wszystkich przedmiotów, 
a w dalszej kolejności przy-
stosowanie uczelni do powro-
tu do nauczania stacjonarnego 
z zachowaniem koniecznych 
obostrzeń sanitarnych.

seminaries of the Katowice 
and Częstochowa archdioces-
es and the Opole diocese, and 
the Head of the Scientific Sta-
tion of the Polish Academy of 
Arts and Sciences in Katowice.

The most important issue in 
the seventh term of the RKRUA 
for the years 2020–2024 is 
to respond to the changes 
caused by the COVID-19 pan-
demic situation, improve re-
mote teaching of all subjects, 
and to further adapt universi-
ties to return to full-time sta-
tionary teaching while also ad-
hering to the necessary sani-
tary restrictions.

Agnieszka Put

4 marca 2022 roku w Sali Senackiej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach odbyło się posiedze-
nie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Aka-
demickich, podczas którego decyzją przedstawicieli 
członkowskich uczelni funkcję przewodniczącej 
RKRUA objęła rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Ol-
szak. Kadencja nowego zarządu potrwa do 2024 
roku. Poprzednim przewodniczącym Konferencji 
był rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. 
Arkadiusz Mężyk.

On March 4, 2022, a meeting of the Regional Confer-
ence of Rectors of Academic Universities was held in 
the Senate Room of the University of Economics in 
Katowice during which, by the decision of the repre-
sentatives of the member universities, Rector Celina 
M. Olszak became the Chair of the RKRUA. The term of 
the new board will last until 2024. The previous Chair 
of the Conference was Rector of the Silesian University 
of Technology Professor Arkadiusz Mężyk, Ph.D., D.Sc.

Posiedzenie RKRUA na UE Katowice
Niespełna miesiąc później, 1 kwietnia, w Sali 
Senackiej rektoratu Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach odbyło się pierwsze 
spotkanie Regionalnej Konferencji Rek-
torów Uczelni Akademickich od momentu 
objęcia przez rektor prof. dr hab. inż. Celinę 
M. Olszak funkcji przewodniczącej RKRUA.

Podczas spotkania omówiono m.in. program wspar-
cia dla uchodźców z Ukrainy. W tej części wystąpił 
gen. dr Tomasz Miłkowski, przedstawiciel wojewody 
śląskiego Jarosława Wieczorka. Następnie dyrektor 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Remigiusz 
Kopoczek przedstawił perspektywy składania wnio-
sków do NCBiR. W kolejnej części spotkania informa-
cję o sytuacji epidemicznej i kryzysowej omówiła rek-
tor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna 
Wypych-Gawrońska.

RKRUA meeting at our University
On April 1, in the Senate Room of the University of Eco-
nomics in Katowice, the first meeting of the Regional 
Conference of Rectors of Academic Universities was 
held since Rector Professor Celina M. Olszak, Ph.D., 
D.Sc., became the RKRUA Chair.

One of the main concerns discussed was the program of support 
for refugees from Ukraine. General Tomasz Miłkowski, Ph.D., rep-
resentative of Voivode (Governor) of Silesia Jarosław Wieczorek, 
was the speaker in this part. Afterward, Director of the Nation-
al Center for Research and Development (NCBiR) Remigiusz Ko-
poczek, Ph.D., presented the possibility of submitting applications 
to NCBiR. In the next part of the meeting, information on the epi-
demic and crisis situation was discussed by the Rector of the Jan 
Długosz University of Humanities and Sciences in Częstochowa 
Professor Anna Wypych-Gawronska, Ph.D.

Posiedzenie RKRUA na UE Katowice, fot. Agnieszka 

Jałowiczor / RKRUA meeting at the University of 

Economics in Katowice, photo: Agnieszka Jałowiczor
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Celem Konferencji Rektorów 
Uczelni Ekonomicznych (KRUE) 
jest zacieśnienie współpracy 
między uniwersytetami ekono-
micznymi, aby mogły one spro-
stać wyzwaniom współczesno-
ści i przyszłości. W skład KRUE 
wchodzą rektorzy pięciu pu-
blicznych uczelni ekonomicz-
nych zrzeszonych w KRASP 
(Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich). Prze-
wodniczącym KRUE jest prof. 
dr hab. Maciej Żukowski, rek-
tor Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu.

Gospodarzem posiedzenia 
KRUE, które odbyło się w maju, 
był Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach. W wydarzeniu 
uczestniczyli rektorzy uczelni 
ekonomicznych:

  rektor Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu prof. 
dr hab. Maciej Żukowski,

  rektor Uniwersytet Ekono-
micznego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Andrzej Kaleta,

  rektor Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie dr 
hab. Stanisław Mazur, prof. 
UEK,

The goal of the Conference 
of Rectors of the Universi-
ties of Economics (KRUE) is to 
strengthen cooperation among 
economic universities in or-
der to meet the challenges we 
are facing today and will face 
in the future. The rectors of 
five public economic universi-
ties affiliated in CRASP (Con-
ference of Rectors of Academic 
Schools of Poland) are part of 

  rektor Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie dr 
hab. Piotr Wachowiak, prof. 
SGH,

  rektor Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
prof. dr hab. inż. Celina 
M. Olszak.

Obrady KRUE odbyły się w Sali 
Senackiej rektoratu. Omówio-
no podczas nich zaangażowa-
nie uczelni w pomoc Ukrainie, 
a także bieżące tematy zwią-
zane z zapisami w ustawie do-
tyczącymi czesnego za stu-
dia oraz Olimpiadą Zwolnie-
ni z Teorii.

Posiedzenie KRUE w Katowi-
cach było także okazją do za-
prezentowania regionu. Go-
ście uniwersytetu wzięli udział 
w koncercie organizowanym 
w katowickim NOSPR, a także 
zwiedzili zabytkową dzielnicę 
Katowic Nikiszowiec oraz Mu-
zeum Śląskie.

Podczas posiedzenia KRUE 
21 maja br. w Sali Senac-
kiej podpisane zostało po-
rozumienie w sprawie 

Posiedzenie KRUE na UE Katowice, fot. Anna Gniady / KRUE meeting

at the University of Economics in Katowice, photo: Anna Gniady
Agnieszka Put

Posiedzenie 
Konferencji 
Rektorów Uczelni 
Ekonomicznych na 
UE Katowice

Meeting of the 
Conference of Rectors 
of the Universities 
of Economics at our 
University

W dniach 20–22 maja br. Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach na czele 
z rektor prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak 
gościł rektorów zrzeszonych w Konferencji 
Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Pod-
czas posiedzenia KRUE omówione zostało 
m.in. zaangażowanie uczelni w pomoc 
Ukrainie, a także podpisane zostało poro-
zumienie w sprawie projektu Trans-
ekonomik realizowanego przez Forum 
Uczelni Ekonomicznych (FUE).

From May 20 to May 22, 2022, the Univer-
sity of Economics in Katowice, led by Rector 
Professor Celina M. Olszak, Ph.D., Sc.D., was 
hosting rectors of the Conference of Rectors of 
the Universities of Economics (KRUE). During 
the meeting, some of the current issues were 
discussed, like the involvement of universi-
ties in helping Ukraine. In addition, an agree-
ment was signed on the Transekonomik project 
implemented by the Forum of Economic Uni-
versities (FUE).

KRUE. The Conference of Rec-
tors of the Universities of Eco-
nomics is chaired by Professor 
Maciej Żukowski, Ph.D., Rector 
of the University of Economics 
in Poznań.

KRUE meeting, held in May, 
was hosted by the Universi-
ty of Economics in Katowice. 
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Transekonomika – projektu 
realizowanego przez Forum 
Uczelni Ekonomicznych.

W wydarzeniu wzięła udział 
przewodnicząca FUE i jedno-
cześnie studentka Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach Paulina Morawska.

Forum Uczelni Ekonomicznych 
zrzesza samorządy studenckie 
naszych uczelni, jest autono-
micznym porozumieniem sa-
morządów studenckich uczelni 
ekonomicznych w Polsce. Sta-
nowi komisję branżową Par-
lamentu Studenckiego Rze-
czypospolitej Polskiej. Celem 
FUE jest reprezentowanie in-
teresów naszych studentów. 
Forum umożliwia ogólnopol-
ską integrację i poszerzenie 
horyzontów poprzez projek-
ty takie jak Mosty Ekonomicz-
ne, Test Wiedzy Ekonomicznej, 
Program Mentoringowy oraz 
Transekonomik.

The session of CRUE was held 
in the Senate Room of the 
Rectorate building, where uni-
versities’ involvement in help-
ing Ukraine was discussed, 
along with current topics re-
lated to provisions in the Law 
on Tuition Fees for Studies and 
the Zwolnieni z Teorii Olympi-
ad (“No Theory” Olympiad) .

The meeting in Katowice was 
also a fine opportunity to pres-
ent the region. Our Universi-
ty’s guests took part in a con-
cert organized by NOSPR, and 
also visited Katowice’s histor-
ic Nikiszowiec district and the 
Silesian Museum.

During the May 21 meeting, 
an agreement on Transeco-
nomic was signed in the Sen-
ate Room, a project imple-
mented by the Forum of Eco-
nomic Universities.

The event was attended by 
FUE President and our student, 
Paulina Morawska.

The Forum of Economic Uni-
versities brings together stu-
dent governments of our uni-
versities and is an autono-
mous agreement of student 
governments of economic uni-
versities in Poland. It consti-
tutes a branch committee of 
the Student Parliament of the 
Republic of Poland. The pur-
pose of FUE is to represent the 
interests of our students. The 
Forum enables nationwide in-
tegration and broadening of 
horizons through projects such 
as Mosty Ekonomiczne (Eco-
nomic Bridges), Test of Eco-
nomic Knowledge, Mentoring 
Program and Transconomics.

The event was attended by the 
rectors of the following eco-
nomic universities:

  Rector of Poznań University 
of Economics Professor Ma-
ciej Żukowski, Ph.D,

  Rector of the University of 
Economics in Wrocław Pro-
fessor Andrzej Kaleta, Ph.D.,

  Rector of Cracow Universi-
ty of Economics Professor 
Stanisław Mazur, Ph.D.,

  Rector of Warsaw School of 
Economics Professor Piotr 
Wachowiak, Ph,D.

  Rector of the University of 
Economics in Katowice Pro-
fessor Celina M. Olszak, 
Ph.D., Sc.D.

Podpisanie porozumienia w sprawie Transekonomika, fot. Anna Gniady /

Signing an agreement on Transeconomics, photo: Anna Gniady
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Agnieszka Put

Metropolitalna Rada Rozwoju 
jest interdyscyplinarnym cia-
łem doradczym dla Zarządu 
GZM. Celem działania rady jest 
merytoryczne wspieranie Za-
rządu GZM w realizacji projek-
tu pn. „Strategia Rozwoju GZM 
na lata 2022–2027 z perspek-
tywą do 2035 r.” w celu wy-
pracowania możliwie skutecz-
nego i efektywnego narzędzia 
zarządzania obszarem metro-
politalnym oraz dynamizacji 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego i przestrzennego GZM.

JM Rektor 
w Metropolitalnej 

Radzie Rozwoju GZM

Rector of the University 
of Economics in 

Katowice member of 
the Metropolis GZM 
Development Council

Członkami rady są eksperci ze-
wnętrzni o kwalifikacjach i do-
świadczeniach zawodowych 
związanych z problematyką 
obszarów miejskich, reprezen-
tujący zarówno władzę samo-
rządową i rządową, jak i różne 
środowiska społeczno-gospo-
darcze i naukowo-badawcze.

The Metropolitan Development 
Council is an interdisciplinary 
advisory body to the Metrop-
olis GZM Management Board. 
The purpose of the council is 
to provide expert support to 
the Metropolis GZM Board in 
the implementation of the pro-
ject entitled the “Development 
Strategy for the Metropolis 
GZM for the years 2022–2027 
with an outlook to 2035.” The 
project’s aim is the develop-
ment of the most effective and 
efficient tool for managing the 

metropolitan area and stimu-
lating the socio-economic and 
spatial development of the 
Metropolis GZM.

Members of the council are in-
dependent experts with qual-
ifications and professional ex-
perience related to urban is-
sues, representing both local 
and government authorities, 
as well as various socio-eco-
nomic, scientific and research 
communities.

16 grudnia 2021 roku na mocy Uchwały 
nr 236/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii z 21 września 2021 roku Kazi-
mierz Karolczak, przewodniczący Zarządu GZM, 
powołał rektor prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak 
w skład Metropolitalnej Rady Rozwoju.

On December 16, 2021, pursuant to Resolution 
No. 236/2021 of the GZM Metropolis Management 
Board, dated September 21, 2021, Kazimierz Karolczak, 
Chairman of the Management Board of Metropolis GZM, 
appointed Rector Prof. Celina M. Olszak, Ph.D., Sc.D., 
member to the Metropolitan Development Council

Akt powołania do Metropolitalnej Rady 

Rozwoju GZM / Act of appointment to the 

Metropolis GZM Development Council
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„W moim przekonaniu uzy-
skany wynik jest odzwier-
ciedleniem Państwa ciężkiej 
pracy i pokazuje, że kieru-
nek, który wspólnie obraliśmy, 
jest dobry. Składam wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
w proces ewaluacji serdeczne 
podziękowania. Mam ogrom-
ną nadzieję, że otrzymana 
ocena, a tym samym sukces 
nas wszystkich, stanie się do-
skonałą motywacją do dal-
szych działań, a Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
będzie wciąż się rozwijał” – 
podkreśliła rektor prof. dr hab. 

inż. Celina M. Olszak w liście 
skierowanym do społeczności 
akademickiej.

Ewaluacja to ocena jako-
ści działalności naukowej, na 
którą składają się osiągnię-
cia pracowników uniwersy-
tetu, publikacje oraz reali-
zowane projekty badawcze. 
Ogromne znaczenie miał rów-
nież wpływ prowadzonych ba-
dań naukowych na gospodar-
kę i społeczeństwo, a także 
poziom naukowy prowadzo-
nej działalności.

“In my humble opinion the 
obtained result is the reflec-
tion of your hard work and 
proves that the direction we 
have jointly undertaken is 
a proper one. I extend my sin-
cere thanks to all those in-
volved in the evaluation pro-
cess. I very much hope that 
the received result, and thus 
the success of all of us, will 
become an excellent moti-
vation for further undertak-
ings, and that our Universi-
ty will continue to flourish and 
prosper,” Rector Prof. Celina 
M. Olszak, Ph.D., D.Sc., stated 

in her letter addressed to the 
academic community.

Evaluation is an assessment 
of the quality of the scientific 
activity. It consists of the col-
lective achievements of the 
University’s academic staff, 
publications and ongoing re-
search projects. Of great im-
portance to the final result 
was also the impact of the 
research carried out on the 
economy and society, as well 
as the scientific level of the 
initiatives carried out.

Wyniki ewaluacji 
jakości działalności 

naukowej

Results of the Quality 
of Scientific Activity 

Evaluation
27 lipca 2022 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach otrzymał decyzję ministra edukacji i nauki 
w sprawie wyników ewaluacji jakości działalności 
naukowej. Zarówno w dyscyplinie „Ekonomia i finan-
se”, jak i w dyscyplinie „Nauki o zarządzaniu i jakości” 
otrzymaliśmy kategorię B+.

On July 27, 2022, the University of Economics in 
Katowice received the decision of the Minister of Ed-
ucation and Science on the results of the Quality of 
Scientific Activity Evaluation. Both in the discipline of 
“Economics and Finance” and “Management and Qual-
ity Sciences” we received a B+ category.

Dagmara Piskorz
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HR Excellence 
in Research 
distinction 
received for the 
next three years

Wyróżnienie HR 
Excellence in 

Research na kolejne 
trzy lata

Logo HR Excellence in Rese-
arch to jedno z działań Komisji 
Europejskiej w ramach strate-
gii Human Resources Strategy 
for Researchers. To prestiżowe 
wyróżnienie, mające na celu 
zwiększanie atrakcyjności wa-
runków pracy i rozwoju karie-
ry naukowców w UE. Przyzna-
wane jest instytucjom, które 
zapewniają najlepsze warun-
ki pracy naukowcom oraz pro-
wadzą procesy rekrutacyjne 
w sposób przejrzysty i zgodny 
z wytycznymi Europejskiej Kar-
ty Naukowca i Kodeksu Postę-
powania przy rekrutacji pra-
cowników naukowych.

Oprócz szczególnego wyróż-
nienia dla uczelni jest to rów-
nież potwierdzenie dosko-
nałych warunków dla pra-
cowników badawczych 

HR Excellence in Research dis-
tinction is one of the initiatives 
of the European Commission’s 
Human Resources Strategy for 
Researchers. It is a prestigious 
award intended to enhance 
the attractiveness of working 
conditions and career develop-
ment of researchers in the Eu-
ropean Union. It is awarded to 
institutions that provide the 
best working conditions for re-
searchers and conduct recruit-
ment processes transparent-
ly and under the guidelines of 
the European Charter for Re-
searchers and the Code of 
Conduct for the Recruitment of 
Researchers.

In addition to being a special 
recognition for any universi-
ty, it is also a confirmation of 

i naukowo-badawczych oraz 
atmosfery bezpieczeństwa 
i zaufania dzięki jasnym za-
sadom rekrutacji. Dodatkowo 
stanowi podstawę premiowa-
nia jednostki w międzynaro-
dowych konkursach granto-
wych Komisji Europejskiej Ho-
ryzont 2020 w zakresie badań 
i innowacji, krajowych konkur-
sach grantowych Narodowe-
go Centrum Nauki oraz Naro-
dowego Centrum Badań i Roz-
woju, a także w konkursach 
i programach Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, 
daje też prawo do zamiesz-
czania ogłoszeń na platformie 
Euraxess.

excellent conditions for sci-
entific research staff, able to 
work in a safe and trustwor-
thy environment, thanks to the 
clear recruitment rules. This 
distinction additionally allows 
to post announcements on the 
Euraxess platform and pro-
vides bonus points for any re-
search unit participating in in-
ternational grant competitions, 
such as: the European Com-
mission’s Horizon 2020 in-
ternational grant for research 
and innovation, national grant 
competitions of the Nation-
al Science Center and the Na-
tional Center for Research 
and Development, or compe-
titions and programs of the 
Ministry of Science and Higher 
Education.

 Agnieszka Komander

20 grudnia 2021 roku eksperci wybrani 
przez Komisję Europejską docenili dotych-
czasowe wysiłki Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach na rzecz wdrażania zasad 
Karty i Kodeksu i zaakceptowali raport z oceny 
wewnętrznej. Wyróżnienie HR Excellence in 
Research dla Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach zostało przyznane przez Komisję 
Europejską na następne trzy lata, tj. do grudnia 
2024 roku.

On December 20, 2021, experts selected by the 
European Commission recognized our Uni-
versity’s efforts to implement the principles 
of the European Charter for Researchers and 
the Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers and accepted the internal evalu-
ation report. The distinction of HR Excellence 
in Research for the University of Economics 
in Katowice for the next three years (i.e. until 
December 2024) was awarded by the European 
Commission.
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EKMŚP 2021 skupił się na 
czterech tematach: sztucznej 
inteligencji, ekologii, medycy-
nie oraz automotive. Była to 
specjalna edycja Back To Busi-
ness zorganizowana w formu-
le stacjonarnej – z transmisją 
online – na terenie miasta Ka-
towice, Metropolii GZM oraz 
województwa śląskiego. Każ-
de wydarzenie było poświęco-
ne jednej ścieżce tematycznej, 
w ramach której można by-
ło wysłuchać ekspertów w for-
mule wystąpień power speech, 
paneli dyskusyjnych oraz okrą-
głego stołu. Kolejnym krokiem 
były spotkania B2B – przedsię-
biorcy mieli okazję spotkać się 
zarówno osobiście, jak rów-
nież skorzystać ze specjalnie 
do tego celu przygotowanej 
platformy.

Agnieszka PutEuropejski Kongres MŚP 
na UE w Katowicach

30 września 2021 roku w auli Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych odbyło się ostatnie 
wydarzenie specjalnej edycji Europejskiego Kongre-
su MŚP – Back to Business „Podatki, administracja 
publiczna a przedsiębiorcy, co nowego czeka MŚP?” 
współorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach.

European Congress of 
Small and Medium-

sized Enterprises at our 
University

On September 30, 2021, the final event of the special 
edition of the European Congress of Small and Medi-
um Sized Enterprises – Back to Business “Taxes, public 
administration and entrepreneurs – what new awaits 
Small and Medium Sized Enterprises?”, co-organized 
by the University of Economics in Katowice, was held 
in the lecture hall of the Center for Modern Informa-
tion Technology (CNTI).

ECSME 2021 focused on four 
topics: artificial intelligence, 
ecology, medicine and automo-
tive. It was a special edition of 
Back To Business organized in 
a stationary form in the city of 
Katowice, the Metropolis GZM 
and the Silesian Voivodeship, 
featuring online streaming. 
Each event was dedicated to 
a single theme, with the oppor-
tunity to listen to experts in the 
form of motivational speeches, 
panel discussions and round ta-
bles. Another activity was B2B 
meetings – entrepreneurs had 
the opportunity to meet both 
in person or through a specially 
prepared platform.

The conference, which took 
place on September 30 in 
the lecture hall of the CNTI 

building of our University, 
was at the same time the 26th 
Meeting of the Entrepreneurs 
Council of the Small and Medi-
um Sized Enterprises Spokes-
man, which was attended by 
representatives of the Scien-
tific Council and the Consul-
tative Council of the SMSE 
Spokesman.

The meeting was also attend-
ed by entrepreneurs, the Small 
and Medium Sized Enterpris-
es Spokesman, specialists, sci-
entists, as well as local govern-
ment officials. The University 
of Economics in Katowice was 
represented by Rector Profes-
sor Celina M. Olszak., Ph.D., 
D.Sc.

Konferencja, która odbyła się 
30 września w auli CNTI Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, była jednocze-
śnie XXVI posiedzeniem Rady 
Przedsiębiorców przy Rzeczni-
ku MŚP, w którym wzięli udział 
przedstawiciele Rady Nauko-
wej oraz Rady Konsultacyjnej 
przy Rzeczniku MŚP.

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież przedsiębiorcy, rzecznik 
małych i średnich przedsię-
biorstw, specjaliści, naukow-
cy, a także samorządowcy. Uni-
wersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach reprezentowała 
rektor prof. dr hab. inż. Celina 
M. Olszak.

Uczestnicy Europej-

skiego Kongresu MŚP 

na UE Katowice / Par-

ticipants of European 

Congress of Small and 

Medium-sized Enter-

prises at University of 

Economics in Katowice

źródło / source:  
Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach

69



Europejski Kongres 
Gospodarczy 2022
150 sesji z udziałem tysią-
ca panelistów i blisko 9 tysię-
cy gości oraz ponad 500 dzien-
nikarzy – to liczby obrazujące 
skalę tegorocznego Europej-
skiego Kongresu Gospodar-
czego (EEC – European Econo-
mic Congress), który odbył się 
w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach. 
W debatach pierwszego dnia 
EEC udział wzięli m. in. Mate-
usz Morawiecki – premier RP, 
Kadri Simson – komisarz Unii 
Europejskiej ds. energii oraz 
Olha Stefaniszyna – wicepre-
mier Ukrainy ds. integracji eu-
ropejskiej i euroatlantyckiej.

W pierwszym dniu kongre-
su Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach podczas debat 
reprezentowali: prof. dr hab. 
Eugeniusz Gatnar oraz dr hab. 
Adam Drobniak, prof. UE. Te-
go dnia odbyło się także spe-
cjalne nagranie z udziałem 
rektor prof. dr hab. inż. Celi-
ny M. Olszak i ministra Adama 
Krzysztofa Abramowicza – 
rzecznika małych i średnich 

European Economic 
Congress 2022
150 sessions with over a thou-
sand panelists and nearly 
9,000 guests, in addition to 
more than 500 journalists – 
these are the numbers show-
ing the scale of this year’s Eu-
ropean Economic Congress 
(EEC), held at the Internation-
al Congress Center in Katow-
ice. Debates on the first day 
of the EEC included Mateusz 
Morawiecki, Prime Minister of 
Poland, Kadri Simson, Euro-
pean Union Commissioner for 
Energy, and Olha Stefanishi-
na, Deputy Prime Minister of 
Ukraine for European and Eu-
ro-Atlantic Integration.

On the first day, the University 
of Economics in Katowice was 
represented by Professor Eu-
geniusz Gatnar, Ph.D., and Pro-
fessor Adam Drobniak, Ph.D., 
during the debates. A special 
recording for the cyclical eco-
nomic program titled “Zrozum-
ieć rynek” (“To Understand the 

Agnieszka 
Put

14. edycja Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego 
z udziałem UE Katowice

Our University at the 
14th European Economic 
Congress (EEC)

25 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach oficjalnie rozpoczęła się 
14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 
W inauguracji wzięli udział m.in. premier Mateusz Mo-
rawiecki oraz prezydent miasta Katowice Marcin Kru-
pa. Do udziału w kongresie zaproszona została również 
rektor Celina M. Olszak, a także wykładowcy UE Ka-
towice. Podczas wydarzenia na terenie MCK dostępne 
było stoisko uczelni, na którym nasi specjaliści przed-
stawili ofertę dydaktyczną i biznesową. Partnerem 
instytucjonalnym EEC jest Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach.

On April 25, 2022, the 14th edition of the European 
Economic Congress officially began at the Internation-
al Congress Center in Katowice. The inauguration was 
attended by Prime Minister Mateusz Morawiecki and 
Mayor of Katowice Marcin Krupa, among many others. 
Rector Professor Celina M. Olszak, Ph.D., Sc.D., was 
also invited to participate, along with fellow lecturers 
of the University of Economics in Katowice. Our Uni-
versity information booth at the ICC was also present 
during the event, where our specialists were able to 
present our teaching and business offers. The Univer-
sity of Economics in Katowice was also an institutional 
partner of EEC.

przedsiębiorców – do cyklicz-
nego programu ekonomiczne-
go pt. „Zrozumieć rynek” pod 
red. Adama Sojki.

Podczas drugiego dnia kon-
gresu z ramienia UE Katowice 
wystąpili: prof. dr hab. inż. Ja-
cek Szołtysek, dr Sylwia Słu-
pik, dr Marcin Baron oraz dr 
hab. Robert Tomanek, prof. 
UE. 26 kwietnia odbył się tak-
że specjalny briefing prasowy 
z udziałem rektor UE Katowi-
ce dotyczący powołania cham-
pionów ESOF – Europejskiego 
Miasta Nauki Katowice 2024.

W trzecim dniu kongresu go-
ście mieli okazję wysłuchać 
wystąpień rektor prof. dr hab. 
inż. Celiny M. Olszak, dr hab. 
Roberta Tomanka, prof. UE, 
oraz Małgorzaty Szczęsny.

Debata z udziałem rektor
Tematem debaty z udziałem 
rektor naszego uniwersyte-
tu oraz posła do Parlamen-
tu Europejskiego Jerzego Buz-
ka, rektora Uniwersytetu Ślą-
skiego prof. Ryszarda Koziołka, 
wiceprezydenta ds. badań 

Market”), edited by Adam So-
jka, was shot with the partici-
pation of Rector Professor Ce-
lina M. Olszak, Ph.D., Sc.D., 
and Minister Adam Krzysztof 
Abramowicz, Spokesman 
for Small and Medium-sized 
Entrepreneurs.

During the second day of the 
congress, the following speak-
ers represented our University: 
Professor Jacek Szoltysek, Syl-
wia Słupik, Ph.D., Marcin Bar-
on, Ph.D., and Associate Pro-
fessor Robert Tomanek, Ph.D. 
On April 26, a special press 
briefing on the appointment 
of ESOF Champions, European 
Science City Katowice 2024, 
was also held with the partici-
pation of the Rector.

On the third day, guests had 
the opportunity to listen 
to speeches by Rector Celi-
na M. Olszak, Professor Rob-
ert Tomanek and Małgorzata 
Szczęsny.
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i rozwoju Sieci Badawczej Łu-
kasiewicz Marcina Kraski, pre-
zesa EuroScience Michaela 
Matlosza, prorektora ds. nauki 
i rozwoju PŚ Marka Pawełczy-
ka, prodziekana ds. kształce-
nia Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, dzienni-
karza naukowego dr. Tomasza 
Rożka oraz wiceprezydenta Ka-
towic Jerzego Woźniaka były 
nowe modele współpracy na-
uki z biznesem i komercjali-
zacja wyników badań nauko-
wych. Odniesiono się także 
do programu Horyzont 2020 
oraz omówiono zagadnienia 
poświęcone nauce i zielonej 
transformacji gospodarki: ba-
dania, rozwiązania, technolo-
gie. Panel poświęcony był tak-
że Katowicom – Europejskiej 
Stolicy Nauki 2024.

„Jeśli chcemy z nauki zrobić 
przemysł, który nas wywin-
duje w Europie i w świecie, 
to przede wszystkim na na-
ukę trzeba popatrzeć w kate-
goriach rynku, ze strony po-
pytowej i podażowej, ale to 
za mało. Musi jeszcze poja-
wić się przynajmniej jeden ele-
ment, wektor, system trans-
misji, system regulacji rynku, 
który pomoże skomercjalizo-
wać te pomysły” – podkreśla-
ła rektor prof. dr hab. inż. Celi-
na M. Olszak.

Debate featuring the 
Rector
The debate focused on new 
models of cooperation be-
tween science and business 
and the commercialization of 
research results. In addition 
to our Rector Celina M. Olszak, 
the following par-
ticipants were pres-
ent: Member of the 
European Parlia-
ment Jerzy Buzek, 
Rector of the Uni-
versity of Silesia 
Professor Ryszard 
Koziołek, Vice Pres-
ident for Research 
and Development 
of the Łukasiew-
icz Research Network Mar-
cin Kraska, President of Eu-
roScience Michael Matlosz, 
Vice-Rector for Science and 
Development of the Universi-
ty of Silesia Marek Pawełczyk, 
Vice-Dean for Education of 
the Wroclaw Uni-
versity of Econom-
ics, science journal-
ist Tomasz Rożek, 
Ph.D. and Vice May-
or of Katowice Jer-
zy Woźniak. Ad-
ditionally, Hori-
zon 2020 program 
and issues devoted 
to science and the 
green transforma-
tion of the economy, such as 
research, solutions and tech-
nologies, were also discussed, 
along with the position of Ka-
towice – the European City of 
Science 2024.

“If we want to make science 
into an industry that will ad-
vance our position in Europe 
and the world, then, first of 
all, science needs to be looked 
at in terms of market, from 
the demand and supply side. 
But this is not quite enough. 
At least one element must 
be added to the mix – a vec-
tor, a transmission or a mar-
ket regulation system that will 
help commercialize our ide-
as.” – stressed Rector Celina 
M. Olszak.

 Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar / Prof. 

Eugeniusz Gatnar, Ph.D., D.Sc.

 Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak / Prof. 

Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc., Rector

 Dr Sylwia Słupik / Sylwia Słupik, Ph.D.

 Prof. dr hab. Jacek Szołtysek / Prof. Jacek 

Szołtysek, Ph.D., D.Sc.

 Mgr Małgorzata Szczęsny / Małgorzata 

Szczęsny, MA

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

w Katowiach / International Congress 

Center in Katowice

 Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak / Prof. 

Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc.

 Dr Marcin Baron / Marcin Baron, Ph.D.

 Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, dr 

hab. Robert Wolny, prof. UE, dr inż. Kamila 

Bartuś / Prof. Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc., 

Rector, Prof. Robert Wolny, Ph.D., D.Sc., 

Kamila Bartuś, Ph.D., D.Sc.

 Dr hab. Robert Tomanek, prof. UE / Prof. 

Robert Tomanek, Ph.D., D.Sc.

 Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE / Prof. 

Adam Drobniak, Ph.D., D.Sc.

 Nagranie programu „Zrozumieć rynek” 

/ Recording of the „Zrozumieć rynek” 

program

fot. / photo: Marek Kiczka, 
Agnieszka Jałowiczor
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Agnieszka Put

Europejski Kongres 
Finansowy z udziałem 

UE Katowice

Our University at the 
European Financial 
Congress (EFC)

W dniach 6–8 czerwca 2022 roku w Sopocie 
odbył się Europejski Kongres Finansowy, 

jeden z największych kongresów finansowych 
i gospodarczych w Polsce. Partnerem aka-

demickim kongresu był Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach.

On June 6–8, 2022, one of the largest financial and economic 
congresses in Poland, the European Financial Congress, was 
held in Sopot. The academic partner of the congress was the 
University of Economics in Katowice.

W wydarzeniu wzię-
li udział przedstawiciele 
władz finansowych Ukra-
iny oraz instytucji finan-
sowych i rozwojowych 
z demokratycznego świa-
ta, a także wielu krajo-
wych i zagranicznych 
ekspertów. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowi-
cach reprezentowali: dr 
hab. Robert Wolny, prof. 
UE, prorektor ds. rozwo-
ju i współpracy z otocze-
niem, prof. dr hab. Janina 
Harasim, kierownik Kate-
dry Bankowości i Rynków 
Finansowych, oraz dr hab. 
Monika Klimontowicz, 
prof. UE. Ponadto w Aka-
demii EKF uczestniczyli 
Kamil Gomulski oraz Ad-
rian Mencel – członkowie 
Koła Naukowego Analiz 
Rynku Finansowego.

Społeczność EKF stano-
wiło ponad 1500 przed-
stawicieli biznesu, insty-
tucji finansowych, śro-
dowiska akademickiego 
oraz konsultingu i kance-
larii prawnych, w tym pre-
zesów i członków zarzą-
dów największych insty-
tucji finansowych, ponad 
150 panelistów z Polski 

i zagranicy zaproszonych 
do współtworzenia tego-
rocznego programu, 150 
przedstawicieli mediów 
oraz 90 studentów i dok-
torantów z polskich i za-
granicznych uczelni bio-
rących udział w kongre-
sie w ramach trwającej 
wraz z kongresem Akade-
mii EKF.

W tym roku w obliczu mi-
litarnej agresji Rosji u gra-
nic Unii Europejskiej EKF 
dyskutował o finansach 
dla wartości, dla wolności, 
demokracji i międzyna-
rodowej solidarności. Te-
maty związane z ryzykiem 
wojny, konsekwencja-
mi sankcji oraz koniecz-
nością odbudowy zrujno-
wanej wojną gospodar-
ki Ukrainy znalazły swoje 
odzwierciedlenie podczas 
sesji kongresowych.

W programie wydarze-
nia uwzględniono tak-
że Debatę prezesów, Ma-
kroekonomiczny okrągły 
stół EKF, Technologiczny 
okrągły stół EKF, Okrągły 
stół CRO oraz Debatę oks-
fordzką Akademii EFC.

The event was attended by 
representatives of Ukraine’s fi-
nancial authorities and finan-
cial and development institu-
tions from other countries, as 
well as many domestic and 
foreign experts. The University 
of Economics in Katowice was 
represented by Vice-Rector 
for Development and Cooper-
ation with External Environ-
ment Professor Robert Wolny, 
Ph.D., Head of the Department 
of Banking and Financial Mar-
kets Professor Janina Harasim, 
Ph.D., and Associate Professor 
Monika Klimontowicz, Ph.D. 
In addition, the EFC Academy 
was attended by Kamil Gomul-
ski and Adrian Mencel – mem-
bers of the Financial Market 
Analysis Research Circle.

The gathered EFC community 
consisted of more than 1,500 
representatives of business, fi-
nancial institutions, academ-
ia, consulting and law firms, 

including presidents and board mem-
bers of the largest institutions. Invit-
ed to co-create this year’s program were 
more than 150 panelists from Poland and 
abroad, as well as 150 media represent-
atives, and 90 students and doctoral stu-
dents from Polish and foreign universities 
participating in the congress as part of 
the EFC Academy running alongside the 
congress.

In the face of Russia’s military aggres-
sion at the borders of the European Un-
ion, EFC discussed finance operating for 
values, freedom, democracy and interna-
tional solidarity. Reflected in the congress 
sessions were topics related to the risk of 
war, consequences of sanctions and the 
need to rebuild Ukraine’s war-ravaged 
economy.

The European Financial Congress pro-
gram included the Debate of the Presi-
dents, the EFC Macroeconomic Roundta-
ble, the EFC Technology Roundtable, the 
CRO Roundtable and the EFC Academy 
Oxford Debate.

 Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego / 

Participants of European Financial Congress

  Debata z udziałem Kamila Gomulskiego / 

The debate with participation of Kamil Gomulski

źródło / source: EFC
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Wśród prelegentów współ-
tworzących panele byli wy-
bitni eksperci z różnych dzie-
dzin, autorytety i wielkie oso-
bowości świata gospodarki, 
ekonomii, polityki i biznesu, 
w tym również reprezentanci 
środowisk naukowych. W EFP 
uczestniczyli przedstawicie-
le Parlamentu Europejskiego 
oraz samorządowcy z tych re-
gionów Europy, w których do-
konują się w naszych czasach 
istotne przemiany.

Among the speakers contrib-
uting to the panels were dis-
tinguished experts in sever-
al fields, authorities and great 
personalities of the world of 
economy, economics, poli-
tics and business, including 
representatives of the scien-
tific community. EFF was al-
so attended by officials of 
the European Parliament and 
local governments, most-
ly from regions of Europe cur-
rently undergoing significant 
transformations.

Agnieszka Put

Uniwersytet na 
Europejskim 

Forum Przyszłości 
w Katowicach

Our University at the 
European Future Forum 

in Katowice
6–8 października 2021 roku odbyło się Europejskie 
Forum Przyszłości – wydarzenie organizowane przez 
Śląski Fundusz Rozwoju na Stadionie Śląskim w for-
mule hybrydowej. W EFP z ramienia władz uczelni 
uczestniczył prorektor ds. rozwoju i współpracy z oto-
czeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE, natomiast 
jako prelegent wystąpił kierownik Katedry Badań 
Strategicznych i Regionalnych dr hab. Adam Drob-
niak, prof. UE.

October 6–8, 2021, the European Future Forum was 
held at the Silesian Stadium in a hybrid formula, an 
event organized by the Śląski Fundusz Rozwoju (Sile-
sian Development Fund). The event was attended by 
Vice-Rector for Development and Cooperation with 
External Environment Professor Robert Wolny, Ph.D., 
on behalf of the University authorities, while the Head 
of the Department of Strategic and Regional Research 
Professor Adam Drobniak, Ph.D., attended the EFF as 
a speaker.

“The most important challeng-
es in the energy transition are 
social. It’s all a matter of com-
municating the process prop-
erly, as we need to cooperate. 
Another issue is legislation, in-
cluding the matter of post-in-
dustrial site development. Ed-
ucation is also an important 
matter, and we need to look at 
it from a slightly different per-
spective. We won’t be able to 
stop technological progress,” 
stressed Professor Adam Drob-
niak during the presentation.

„Najważniejszymi wyzwania-
mi w transformacji energe-
tycznej są wyzwania społecz-
ne. Chodzi o właściwe komu-
nikowanie procesu. Musimy 
współpracować w obrębie te-
go procesu. Inną kwestią jest 
legislacja, także w materii za-
gospodarowania terenów po-
przemysłowych. Istotna jest 
też edukacja, na którą musimy 
spoglądać trochę inaczej. Nie 
zatrzymamy postępu techno-
logicznego” – podkreślał pod-
czas wystąpienia dr hab. Adam 
Drobniak, prof. UE.

Grafika Europejskiego Forum Przyszłości / European Future Forum graphics
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Współorganizatorami tej se-
sji były: Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz działające przy 
nim Europejskie Centrum Kon-
sumenckie. Wśród panelistów 
tego prestiżowego wydarzenia 
była dr Marta Grybś-Kabocik. 
Funkcję sprawozdawcy i jedne-
go z głównych organizatorów 
pełniła dr hab. Jolanta Zrałek, 
prof. UE.

Utworzenia konsorcjum 
naukowo-badawczego 
CYBER SCIENCE
6 grudnia 2021 r. w ramach 
16. Szczytu Cyfrowego ONZ – 
Internet Governance Fo-
rum 2021 odbyła się uroczy-
stość podpisania porozumie-
nia w sprawie utworzenia 
pierwszego polskiego inter-
dyscyplinarnego konsorcjum 
naukowo-badawczego łą-
czącego technologię, Legal 

Agnieszka 
Put

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 
z udziałem UE Katowice

Między 6 a 10 grudnia w Katowicach odbyło się najważniejsze cyfrowe wydarzenie 2021 roku – IGF, 
podczas którego uczestnicy z całego globu dyskutowali o światowej przyszłości internetu. Partnerem 
szczytu był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dodatkowo 6 grudnia odbyła się uroczystość 
podpisania porozumienia w sprawie utworzenia konsorcjum naukowo-badawczego pod nazwą Ślą-
skie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Porozu-
mienie z ramienia uczelni podpisała rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

IGF to międzynarodowa inicja-
tywa ONZ, której celem jest 
inicjowanie i ułatwianie glo-
balnej dyskusji o rozwoju in-
ternetu. W wydarzeniu bio-
rą udział głowy państw z ca-
łego świata i przedstawiciele 
biznesu, a także działacze or-
ganizacji pozarządowych i śro-
dowiska naukowego. W skład 
stałego Komitetu Programo-
wego polskiej edycji wydarze-
nia wchodzą przedstawiciele 
m.in. Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, Państwowego 
Instytutu Badawczego NASK, 
Centrum Cyfrowego, Instytutu 
Kościuszki oraz środowisk na-
ukowych i prawniczych zajmu-
jący się na co dzień problema-
tyką cyfrową.

IGF to łącznie ponad 300 róż-
nych aktywności, a wśród nich 
warsztaty, otwarte fora dys-
kusyjne, sesje grupowe i sesje 
networkingowe. To także sesje 
wysokiego szczebla z udziałem 
przedstawicieli państw i or-
ganizacji międzynarodowych, 
a także sesja parlamentarna. 
Hasłem Szczytu Cyfrowego od-
bywającego się w Międzyna-
rodowym Centrum Kongreso-
wym w Katowicach było „In-
ternet United”, czyli otwarty, 
wolny i niepodzielony internet, 
w którym użytkownicy mogą 
cieszyć się swoimi prawami.

W Szczycie 2021 wzięli udział: 
sekretarz generalny ONZ An-
tónio Guterres, wiceprzewod-
nicząca Komisji Europejskiej 
Margrethe Vestager, kilku-
dziesięciu ministrów cyfryza-
cji, przedstawiciele biznesu 
z różnych kontynentów, działa-
cze organizacji pozarządowych 
i środowiska naukowego. Z ra-
mienia uniwersytetu w wyda-
rzeniu uczestniczyli również 
m.in.: rektor prof. dr hab. inż. 
Celina M. Olszak, prorektor ds. 
rozwoju i współpracy z oto-
czeniem dr hab. Robert Wolny, 
prof. UE, dr hab. Magdalena Ja-
ciow, prof. UE, prof. dr hab. inż. 
Jacek Szołtysek, prof. zw. dr 
hab. Grażyna Trzpiot.

Ponadto w panelu pt. „Susta-
inable consumption in e-com-
merce” wystąpili pracowni-
cy Katedry Badań Konsumpcji: 
dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE 
oraz dr Marta Grybś-Kabocik. 

Engineering oraz kompeten-
cje cyfrowe pn. Śląskie Cen-
trum Inżynierii Prawa, Techno-
logii i Kompetencji Cyfrowych 
CYBER SCIENCE. Porozumie-
nie z ramienia UE Katowice 
podpisała rektor Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach prof. dr hab. inż. Celina 
M. Olszak.

Stoisko promocyjne 

UE Katowice w MCK / 

Promotional booth of 

University of Econom-

ics in Katowice at ICC

Uczestnicy panelu / 

Participants of panel: 

„Sustainable con-

sumption in e-com-

merce”.

źródło / source: IGF
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representatives from differ-
ent continents, NGO activists 
and academics. On behalf of 
our University, the event was 
also attended by, among oth-
ers, Rector Professor Celina 
M. Olszak, Ph.D., D.Sc., Vice-Rec-
tor for Development and Coop-
eration with External Environ-
ment Professor Robert Wolny, 
Ph.D., Prof. Magdalena Jaciow, 
Professor Jacek Szoltysek, D.Sc., 
and Professor Grazyna Trzpiot.

In addition, the panel “Sus-
tainable consumption in 
e-commerce” featured the 
staff of the Department of 
Consumer Research: Profes-
sor Jolanta Zrałek, Ph.D., and 
Marta Grybś-Kabocik, Ph.D. 
This session was co-organ-
ized by the University of Eco-
nomics in Katowice, the Office 
of Competition and Consumer 
Protection and the European 
Consumer Center. Marta Gry-
bś-Kabocik, Ph.D., was among 
the panelists during this pres-
tigious event. The function 
of the rapporteur and one of 
the main organizers was per-
formed by Professor Jolanta 
Zrałek, Ph.D.

Establishment of the 
CYBER SCIENCE research 
and teaching consortium
On December 6, 2021, with-
in the framework of the 16th 
UN Digital Summit – Inter-
net Governance Forum 2021, 

UN Digital Summit – 
IGF 2021 in Katowice 
with our University
Between December 6 and December 10, Katowice was 
hosting one of the most important digital events of 
2021 – IGF, where participants from around the globe 
discussed the global future of the Internet. The Uni-
versity of Economics in Katowice was a partner of the 
summit. In addition, on December 6, an agreement 
was signed on the establishment of a scientific and 
research consortium called CYBER SCIENCE Silesian 
Centre for Legal Engineering, Technology and Digital 
Competence. The agreement was signed on behalf of 
our University by Rector Professor Celina M. Olszak, 
Ph.D., Sc.D.

The IGF (Internet Governance 
Forum) is an international 
United Nations initiative to ini-
tiate and facilitate a global dis-
cussion on the development of 
the Internet. The event is at-
tended by heads of state from 
around the world and repre-
sentatives of business, activ-
ists from non-governmental 
organizations and the scien-
tific community. The perma-
nent Program Committee of 
the Polish edition of the event 
includes representatives of the 
Chancellery of the Prime Min-
ister, the Office of Electronic 
Communications, the Nation-
al Research Institute NASK, the 
Digital Center, the Kosciuszko 
Institute, as well as scientific 
and legal circles dealing with 
digital issues daily.

IGF is a total of more than 
300 different activities, among 
them workshops, open discus-
sion forums, group sessions 
and networking sessions. It al-
so includes a parliamenta-
ry session and high-level ses-
sions with representatives of 
countries and international or-
ganizations. The slogan of the 
Digital Summit held at the In-
ternational Congress Center in 
Katowice, Poland, was “Inter-
net United” – open, free and 
undivided Internet where us-
ers can enjoy their rights.

The 2021 Summit was attend-
ed by UN Secretary-Gener-
al António Guterres, Europe-
an Commission Vice President 
Margrethe Vestager, numerous 
digitization ministers, business 

a ceremony was held to sign 
an agreement on the estab-
lishment of the first Polish in-
terdisciplinary research and 
teaching consortium com-
bining technology, Legal En-
gineering and digital compe-
tencies called CYBER SCIENCE 
Silesian Centre for Legal Engi-
neering, Technology and Dig-
ital Competence. The agree-
ment was signed by Rector Ce-
lina M. Olszak on behalf of our 
University.

Przedstawiciele stron porozumienia Cyber Science / 

Cyber Science agreement parties representatives

Przy mównicy: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak / At the 

lectern: prof. Celina. M. Olszak, Ph.D., D.Sc.

Dr hab. Robert Wolny, prof. UE, dr hab. Magdalena 

Jaciow, prof. UE / Prof. Robert Wolny, Ph.D., D.Sc.,  

Prof. Magdalena Jaciow, Ph.D., D.Sc.

Stoisko promocyjne UE Katowice w MCK / Promotional 

booth of University of Economics in Katowice at ICC

fot. / photo: Katarzyna Łebkowska
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Współorganizatorami tej sesji 
były: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
oraz działające przy nim Euro-
pejskie Centrum Konsumenc-
kie. Wśród panelistów tego 
prestiżowego wydarzenia zna-
lazła się mgr Marta Grybś-Ka-
bocik. Funkcję sprawozdawcy 
i jednego z głównych organi-
zatorów pełniła dr hab. Jolanta 
Zrałek, prof. UE.

W dniach 6–10 grudnia 
2021 roku Polska była gospo-
darzem Szczytu Cyfrowego 
ONZ – IGF 2021. W katowickim 
Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym spotkali się 
przedstawiciele różnych kra-
jów, aby podyskutować o zna-
czeniu i kierunkach rozwoju 
internetu w aspekcie połącze-
nia wszystkich jego użytkowni-
ków w jedną społeczność od-
powiedzialną za jego kształt 

Agnieszka Put

Pracownicy Katedry 
Badań Konsumpcji na sesji 

warsztatowej w trakcie 
Szczytu Cyfrowego ONZ

W piątek, 10 grudnia 2021 roku, w ramach odbywającego się 
w Katowicach Szczytu Cyfrowego ONZ (Internet Governance 
Forum, IGF 2021), przeprowadzona została sesja warsztatowa 
„Sustainable consumption in e-commerce” z udziałem pracowni-
ków Katedry Badań Konsumpcji.

i funkcjonowanie. Głównym 
hasłem tej międzynarodowej 
konferencji był Zjednoczony in-
ternet – Internet United.

Spośród 203 propozycji se-
sji warsztatowych organizato-
rzy IGF 2021 w trybie konkur-
sowym wybrali do realizacji 
83 wydarzenia. W tej wyróż-
nionej grupie znalazła się se-
sja zatytułowana „Sustainable 
consumption in e-commerce”. 
W jej przygotowaniu i przebie-
gu aktywnie uczestniczyli pra-
cownicy Katedry Badań Kon-
sumpcji – dr hab. Jolanta Zra-
łek, prof. UE (pomysłodawczyni 
tematu sesji) oraz mgr Mar-
ta Grybś-Kabocik, która w trak-
cie dyskusji panelowej mia-
ła zaszczyt reprezentować głos 
środowiska akademickiego. 
Przygotowania wspierał także 
kierownik Katedry Badań Kon-
sumpcji prof. dr hab. Sławomir 
Smyczek.

W gronie pozostałych paneli-
stów znaleźli się:

  Nils Behrndt, p.o. zastępcy 
dyrektora generalnego, Dy-
rekcja Generalna ds. Spra-
wiedliwości i Konsumen-
tów, Komisja Europejska,

  Peter Andrews, dyrektor ds. 
praw konsumentów, inno-
wacji i wpływu, Consumers 
International,

  Agustin Reyna, dyrektor ds. 
prawnych i ekonomicznych, 
BEUC,

  Claire Scharwatt, specja-
listka ds. polityki publicznej 
w Amazon,

  Maciej Czapliński, radca 
w Departamencie Analiz 
Rynku, UOKiK.

Dyskusję moderowali Marty-
na Derszniak-Noirjean – dy-
rektor w Biurze Współpracy 

Międzynarodowej UOKiK oraz 
Karol Muż – koordynator ECK 
Polska. Rolę sprawozdawcy 
przyjęła dr hab. Jolanta Zra-
łek, prof. UE, a nad stroną or-
ganizacyjną czuwała Natasza 
Skrzek – główny specjalista 
w Biurze Współpracy Między-
narodowej UOKiK.

Wśród licznie uczestniczącej 
w tej sesji publiczności znaleź-
li się studenci kierunków Inter-
national Business oraz Anality-
ka gospodarcza. Dziękując im 
za obecność, organizatorzy se-
sji wyrażają nadzieję, że udział 
w tym wydarzeniu stał się dla 
nich ważnym źródłem życio-
wej inspiracji i doświadcze-
niem, które na długo zapisze 
się w ich pamięci.

źródło / source: IG
F
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This session was co-organ-
ized by the University of Eco-
nomics in Katowice, the Of-
fice of Competition and Con-
sumer Protection (UOKiK) 
and the European Consum-
er Center. Marta Grybś-Ka-
bocik, M.A., was among the 
panelists at this prestigious 
event. The function of rappor-
teur and one of the main or-
ganizers was performed by 
Professor Jolanta Zrałek, PhD.

From December 6 to Decem-
ber 10, 2021, Poland host-
ed the United Nations Digi-
tal Summit – IGF 2021. Rep-
resentatives of different 
countries have met at the In-
ternational Congress Cen-
tre in Katowice to discuss the 
impact and development of 
the Internet in terms of unit-
ing all its users into a single 
community responsible for its 
shape and functioning. The 
main slogan of this interna-
tional conference was “Inter-
net United”.

Out of 203 proposals for 
workshop sessions, the or-
ganizers of IGF 2021 select-
ed 83 events for the final im-
plementation. In this distin-
guished group, there was 
a session prepared by the 
staff of our Department of 
Consumer Research enti-
tled “Sustainable consump-
tion in e-commerce”. Profes-
sor Jolanta Zrałek, Ph.D., who 
had the honor of represent-
ing the voice of our academic 

community during the pan-
el discussion, and Marta Gry-
bś-Kabocik, M.A., (origina-
tor of the session topic) both 
actively participated in its 
preparation and conduct. The 
preparations were also sup-
ported by the Head of the De-
partment of Consumer Re-
search Professor Sławomir 
Smyczek, Ph.D.

Fellow panelists included:
  Nils Behrndt, Acting Depu-
ty Director General, Direc-
torate General for Justice 
and Consumers, European 
Commission,

  Peter Andrews, Director of 
Consumer Rights, Innova-
tion and Impact, Consum-
ers International,

  Agustin Reyna, Director 
of Legal and Economic Af-
fairs, BEUC (the European 
Consumer Organisation),

  Claire Scharwatt, Pub-
lic Policy Specialist at 
Amazon,

  Maciej Czaplinski, Counsel 
in the Market Analysis De-
partment, UOKiK (Office of 
Competition and Consum-
er Protection).

The discussion was moder-
ated by Martyna Derszni-
ak-Noirjean, Director at the 
Office for International Co-
operation, UOKiK, and Karol 
Muż, Coordinator of Euro-
pean consumer Center Po-
land. The role of rapporteur 
was assumed by Professor 
Jolanta Zrałek, Ph.D., and the 

organizational side was su-
pervised by Natasha Skrzek, 
Chief Specialist in the Office 
for International Cooperation 
of the UOKiK.

Among the large audience 
participating in the session 
were students of Internation-
al Business and Economic An-
alytics. Having thanked them 
for their attendance, the ses-
sion organizers expressed 
their hope that participation 
in that unique event became 
an important source of life in-
spiration for them and an ex-
perience that would continue 
to live long in their memory.

Staff of the Department 
of Consumer Research at 

a workshop session of the 
UN Digital Summit

On Friday, December 10, 2021, as part of the UN Digital Sum-
mit – IGF 2021 in Katowice (Internet Governance Forum, 
IGF 2021), a workshop session on “Sustainable consumption 
in e-commerce” was conducted with the participation of our 
staff of the Department of Consumer Research.

Dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE, dr Marta Grybś-Kabocik 

oraz uczestnicy sesji warsztatowej /

Prof. Jolanta Zrałek, Ph.D., Marta Grybś-Kabocik, Ph.D. 

and participants of workshop session

źródło / source: IGF
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Agnieszka Put

Światowe Forum Miejskie 
z udziałem UE Katowice

Our University present 
at the World Urban 

Forum (WUF11)

W dniach 26–30 czerwca 2022 roku odbyła się w Katowicach 
11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum, 
WUF11). Hasło przewodnie tegorocznego forum brzmiało „Zmie-
niamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. W WUF uczestniczy-
li również pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, którzy reprezentowali naszą uczelnię w oficjalnych sesjach, 
a także w strefach: Nauki, Innowacji, Kandydata i Relaksu.

From June 26–30, 2022, the 11th session of the World 
Urban Forum (WUF11) was held in Katowice, Poland. 
The tagline of the Forum was “Transforming our cities 
for a better urban future”. The WUF was also attended 
by the staff of the University of Economics in Katowice, 
who represented our University during official ses-
sions, as well as in the following Zones: Science, Candi-
date and Relaxation.

Światowe Forum Miejskie 
(World Urban Forum) to pre-
stiżowa międzynarodowa kon-
ferencja organizowana przez 
ONZ-Habitat w celu rozwo-
ju obszarów miejskich i osie-
dli ludzkich. Jest to najważniej-
sze globalne wydarzenie do-
tyczące polityki, transformacji 
i rozwoju miast. Odbywa się co 
dwa lata i gości ponad 20 ty-
sięcy uczestników reprezentu-
jących rządy, regiony, miasta, 
organizacje pozarządowe i in-
stytucje finansowe. 20 maja 
2019 roku UN-Habitat ogłosi-
ło, że Katowice będą gospoda-
rzem 11. edycji.

W tym roku w wydarzeniu 
wzięło udział ponad 20 tysię-
cy uczestników ze 170 kra-
jów świata. W WUF uczest-
niczyli również pracownicy 

The World Urban Forum (WUF) 
is a prestigious internation-
al conference, organized by 
UN-Habitat for urban growth 
and human settlements. This 
is the most important glob-
al event concerning municipal 
policies, transformation and 
development. It is held every 
two years and hosts over 
20,000 participants represent-
ing governments, regions, cit-
ies, non- governmental organ-
izations and financial institu-
tions. On May 20, 2019, the 
UN-Habitat informed that Ka-
towice would hold the sta-
tus of the host of the eleventh 
edition.

The event was attended by 
over 20,000 participants from 
170 countries around the 
world. The WUF was also at-
tended by staff members of 
the University of Economics 
in Katowice, who represented 
our University during official 

Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, którzy re-
prezentowali naszą uczelnię 
w oficjalnych sesjach, a także 
w strefach: Nauki, Innowacji, 
Kandydata i Relaksu.

Strefa Nauki WUF-11 była jed-
ną z 11 stref tematycznych, 
poprzez które WUF komuniku-
je się z miastem goszczącym, 
co pozwalało mieszkańcom 
włączyć się w dyskusje, a dele-
gatom przyjrzeć się niezwykłej 
transformacji postindustrialnej 
Katowic.

W Strefie Nauki oraz w Strefie 
Innowacji, reprezentując Uni-
wersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach, wystąpili: dr hab. Mał-
gorzata Czornik, prof. UE, dr 
hab. Adam Drobniak, prof. UE, 

sessions, as well as in the fol-
lowing Zones: Science, Candi-
date and Relaxation.

WUF-11 Science Zone was 
one of 11 thematic zones 
through which WUF commu-
nicated with the city hosting 
the event, allowing citizens to 
join in discussions, and dele-
gates to witness Katowice’s 
remarkable post-industrial 
transformation

Representing the University of 
Economics in Katowice in the 
Science and Innovation Zone 
were: Professor Małgorzata 
Czornik, Ph.D., Professor Adam 
Drobniak, Ph.D., Professor Jan 
Kozak, Ph.D., Professor Anna 
Adamus-Matuszyńska, Ph.D., 
Marcin Baron, Ph.D., Adam 
Polko, Ph.D., Artur Ochojski, 
Ph.D., and Klaudia Plac, M.A.

Professor Adam Drobniak, 
D.Sc., prepared an essay for 

World Ubran Forum /

 World Ubran Forum

Sesja z udziałem dra 

Marcina Barona / Ses-

sion with participation 

of Marcin Baron, Ph.D.

Sesja z udziałem dr 

hab. Jana Kozaka, 

prof. UE / Session with 

participation of prof. 

Jan Kozak, Ph.D.
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Studenci UE Katowice / Students of UE Katowice

Sesja z udziałem dr. hab. Adama Drobniaka, prof. UE / 

Session with participation of prof. Adam Drobniak, Ph.D.

Sesja z udziałem dr. Marcina Barona / Session with partici-

pation of Marcin Baron, Ph.D.

dr hab. Jan Kozak, prof. UE, dr hab. Anna Ada-
mus-Matuszyńska, prof. UE, dr Marcin Baron, 
dr Adam Polko, dr Artur Ochojski, mgr Klau-
dia Plac.

W ramach WUF-11 dr hab. Adam Drobniak, 
prof. UE, przygotował artykuł na rzecz Mini-
sterstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego 
odnoszący się do zagadnień rezyliencji miej-
skiej oraz wziął udział w filmie promującym to 
zagadnienie.

Goście Światowego Forum Miejskiego odwie-
dzili również stoisko Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach przy ulicy Chełkowskie-
go. Uczestnicy mogli poznać ofertę uniwersy-
tetu, zagrać w Monopoly, a także wziąć udział 
w quizach.

Briefing prasowy
W czwartek 30 czerwca br. w ramach Świato-
wego Forum Miejskiego (World Urban Forum 
WUF11) odbył się briefing prasowy „Zbuduj-
my Miasto Nauki” z udziałem prezydenta Ka-
towic dr. Marcina Krupy oraz przedstawicieli 
władz uczelni publicznych działających w mie-
ście, zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim 
Katowice – Miasto Nauki. Podczas briefingu 
przedstawiona została koncepcja stworzenia 
Sieciowego Centrum Nauki oraz Zielonej Strefy 
Nauki nad katowicką Rawą. Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach reprezentowała rektor 
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

„Bardzo się cieszę, że zarówno rektorzy, jak 
i całe społeczności akademickie widzą w na-
uce potężne narzędzie, które pozwoli zmienić 
region. Na współpracy z pewnością skorzysta 
każda z uczelni, ale przede wszystkim skorzy-
stają mieszkańcy miasta. Nauka służy regio-
nowi, miastu oraz ludziom, którzy tutaj miesz-
kają. Nasza metropolia to nie tylko przemysł 
ciężki, ale także nauka i nowe technologie. 
Musimy spojrzeć na to zagadnienie szerzej, 
myśląc o usieciowieniu współpracy, rozszerze-
niu jej na całą metropolię i zarażeniu innych 
uczelni czy miast, by taką koncepcję przyję-
ły” – podkreślała w czasie briefingu rektor 
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

the Ministry of Funds and Regional Develop-
ment referring to the issues of urban resilience 
and took part in a film promoting this issue at 
WUF11.

Guests of the World Urban Forum also visited 
our University’s stand located at Chełkowskie-
go Street. Participants were able to learn about 
our University’s offer, play Monopoly or take 
part in quizzes.

Press briefing
Thursday, June 30, 2022, as part of the World 
Urban Forum WUF11, a press briefing “Let’s 
Build a City of Science” was held with the par-
ticipation of the Mayor of Katowice Marcin 
Krupa, Ph.D., and representatives of public uni-
versities operating in the city, associated in the 
Academic Consortium Katowice – City of Sci-
ence. During the briefing, the concept of creat-
ing a Network Science Center and a Green Sci-
ence Zone over the Rawa river was present-
ed. The University of Economics in Katowice 
was represented by Rector Professor Celina 
M. Olszak, Ph.D., D.Sc.

“I am very pleased that the rectors and the 
entire academic communities see science as 
a powerful tool transforming the region. The 
cooperation will certainly benefit each of the 
universities, but above all, the city’s residents. 
Science serves this region and the city, and 
people who live here. Our Metropolis is no 
longer characterized by heavy industry only, 
but also by science and new technologies. We 
need to look at this issue more broadly, think-
ing about networking cooperation, expand-
ing it to the entire Metropolis and spreading it 
to other universities or cities in order to adopt 
such a concept,” Rector Celina M. Olszak em-
phasized during the briefing.

Polsko-Ukraiński  
Festyn Integracyjny
28 czerwca br. na terenie dawnych aka-
demików UE Katowice odbył się Pol-
sko-Ukraiński Festyn Integracyjny, orga-
nizowany przez Urząd Miasta Katowice 
oraz Miejski Dom Kultury „Ligota”. Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach 
był jednym z partnerów wydarzenia. 
Podczas festynu wystąpił Zespół Pie-
śni i Tańca „Silesianie”, a Centrum Mar-
ketingu przygotowało gry i zabawy dla 
najmłodszych.

Polish-Ukrainian  
Integration Festival
Polish-Ukrainian Integration Festival, an 
event organized by the City of Katowice 
and “Ligota” community center, took 
place on June 28, 2022, in the former 
student dormitories of the University of 
Economics in Katowice. Our Universi-
ty was one of the partners of the event, 
during which the Song and Dance En-
semble “Silesianie” performed and the 
Marketing Center prepared fun games 
and activities for children.

Polsko-Ukraiński Festyn In-

tegracyjny / Polish-Ukraini-

an Integration Festival
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nagroda specjalna prezyden-
ta Katowic, ufundowana przez 
Miasto Katowice, została wrę-
czona dr. hab. Adamowi Drob-
niakowi, prof. UE. W uroczysto-
ści wziął udział prorektor ds. 
nauki i rozwoju kadry akade-
mickiej UE prof. Maciej Nowak.

Na potrzeby wydarzeń festiwa-
lowej niedzieli 10 październi-
ka zaaranżowana została prze-
strzeń rozciągająca się od ka-
towickiego Rynku, przez ulicę 
Teatralną i tereny nad Rawą 
w sąsiedztwie Uniwersytetu 
Śląskiego, aż do ulicy Jerzego 
Dudy-Gracza, a także w CINiB-
-ie – wspólnej bibliotece Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach i Uniwersytetu 
Śląskiego. Na terenie tym zna-
lazło się 12 scen, hale namio-
towe z pokazami w ramach 

Agnieszka PutUE Katowice 
na Śląskim 
Festiwalu 
Nauki 2021

University of 
Economics in Katowice 
at the Silesian Science 
Festival 2021

W dniach 9–15 października 2021 roku odbywał 
się Śląski Festiwal Nauki, współorganizowany 
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
Formuła festiwalu była wyjątkowa – publiczność 
zaproszona została na jeden dzień na bulwary 
katowickiej Rawy, a przez pięć kolejnych dni – do 
przestrzeni internetowej.

The Silesian Science Festival, co-organized by the 
University of Economics in Katowice, took place 
October 9–15, 2021. The formula of the festival 
was unique; the public was invited to the boule-
vards of Katowice’s Rawa River for one day, and 
for the following five consecutive days, the event 
was held online.

ŚFN zainaugurowany został 
w sobotę, 9 października, uro-
czystą galą otwarcia, podczas 
której nastąpiło wręczenie Ślą-
skiej Nagrody Naukowej. Ga-
lę rozpoczął dyrektor general-
ny ŚFN, rektor Uniwersytetu 
Śląskiego prof. dr hab. Ry-
szard Koziołek, który w swo-
im wystąpieniu podzięko-
wał wszystkim zaangażowa-
nym w powstanie festiwalu. 
Uczestników powitali również 
prezydent Katowic dr Marcin 
Krupa, wiceprzewodnicząca za-
rządu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii Danuta Kamiń-
ska oraz członkini zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego Beata 
Białowąs.

Laureatem Śląskiej Nagrody 
Naukowej 2021 został prof. dr 
hab. Tadeusz Trzaskalik z Ka-
tedry Badań Operacyjnych na-
szego uniwersytetu. Z kolei 

The Festival was inaugurat-
ed during an opening gala on 
Saturday, October 9, when 
the Silesian Scientific Award 
(ŚNN) was presented. The ga-
la was opened by the Gener-
al Director of the Silesian Sci-
ence Festival, the Rector of the 
University of Silesia Professor 
Ryszard Koziołek, Ph.D., who 
thanked all those involved in 
the creation of the festival in 
his speech. Those attending 
were also welcomed by May-
or of Katowice Marcin Kru-
pa, Ph.D., Vice-Chairman of the 
Board of the Metropolis GZM 
Danuta Kaminska, and Silesian 
Voivodeship Board Member 
Beata Białowąs.

The winner of the Silesian Sci-
entific Award 2021 was Pro-
fessor Tadeusz Trzaskalik, 

Ph.D., from the Department 
of Operations Research at our 
University. The special award 
of the Mayor of Katowice, 
funded by the City of Katow-
ice, was presented to Profes-
sor Adam Drobniak, Ph.D. The 
ceremony was attended by 
Vice-Rector for Development 
and Cooperation with External 
Environment Professor Robert 
Wolny, Ph.D.

A space stretching from Ka-
towice’s city square, through 
Teatralna Street and the ar-
eas on the Rawa River (near 
the University of Silesia) to Jer-
zy Duda-Gracz Street was ar-
ranged for the events of the 
festival Sunday, October 10, in 
addition to the Scientific Infor-
mation Centre and Academ-
ic Library building (CINiBA, 

Dr Artur Grabowski pod-

czas Śląskiego Festiwalu 

Nauki / Artur Grabowski, 

Ph.D. during Silesian 

Science Festival

Prof. dr hab. Maciej 

Nowak, stoisko promocyj-

ne UE Katowice

podczas ŚFN / Prof. 

Maciej Nowak, Ph.D., 

D.Sc., promotional

booth of University of 

Economics in Katowice 

during SSF
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sześciu obszarów wiedzy 
i strefy specjalne. W strefie 
miasta i wody odbyły się roz-
mowy o przyszłości katowic-
kiej Rawy, a w strefie rodzin-
nej zorganizowano atrakcje dla 
najmłodszych i ich opiekunów.

UE w Katowicach podczas wy-
darzenia w plenerze repre-
zentowali nasi naukowcy. Po-
nadto uniwersytet promował 
naukę poprzez biblioteczkę 
publikacji naszego Wydaw-
nictwa oraz studencki lifesty-
le wraz z członkami naszego 
Parlamentu Studenckiego. Te-
go dnia na Śląskim Festiwa-
lu Nauki wystąpił także Ze-
spół Pieśni i Tańca „Silesianie” 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

the joint library of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
and the University of Silesia). 
The area provided 12 stag-
es and tent halls with stands 
dedicated to demonstrations 
and additional special zones. 
The City and Water Zone host-
ed talks on the future of the 
Rawa River, while the Fami-
ly Zone organized attractions 
for the youngest children and 
their caregivers.

The University of Economics in 
Katowice was represented by 
our staff during the open-air 

10 października wyłoniono 
laureata konkursu Pop Scien-
ce. W kategorii „myśl global-
nie, działaj lokalnie – pracow-
nik uczelni działającej na tere-
nie województwa śląskiego” 
nominowany został dr Bartło-
miej J. Gabryś.

Od 11 do 15 października fe-
stiwal realizowany był w for-
mule online – każdy dzień po-
święcono innemu obszarowi 
wiedzy: przyrodzie, technice, 
naukom humanistyczno-spo-
łecznym, naukom ścisłym oraz 
medycynie i zdrowiu.

event. Our University promoted science 
through a library of publications issued 
by our publishing house and a presenta-
tion of student lifestyle featuring mem-
bers of our Student Parliament. Our Song 
and Dance Ensemble “Silesianie” also per-
formed at the Silesian Science Festival 
that day.

On October 10, the winner of the Pop Sci-
ence competition was selected. Bartłomiej 
J. Gabrys, Ph.D., was nominated in the 
“think globally, act locally – a staff mem-
ber of a university operating in the Sile-
sian province” category.

From October 11 to 15, the Festival was 
carried out in an online formula. Each 
day was dedicated to a different area of 
knowledge: nature, technology, humani-
ties and social sciences, science, and med-
icine and health.

 Jerzy Stasica podczas Śląskiego Festiwalu Nauki /  

Jerzy Stasica during Silesian Science Festival

 Dr Marcin Gołębiowski, Konrad Bilski, Silesianie, ŚFN /  

Marcin Gołębiowski, Ph.D., Konrad Bilski, Silesianie, SSF 

 Dr Bartłomiej J. Gabryś, ŚFN /  Bartłomiej J. Gabryś, Ph.D. SSF

 Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, ŚFN /  

Prof. Aldona Frączkowicz-Wronka, Ph.D., SSF

 Prof. dr hab. Maciej Nowak część oficjalna ŚFN /  

Prof. Maciej Nowak, Ph.D., official part of SSF
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Uczestnicy otwartych spotkań 
biorą udział w inspirujących 
sesjach tematycznych. W cza-
sie wydarzeń przy stolikach in-
formacyjnych oraz demon-
stracyjnych prezentowane są 
innowacyjne rozwiązania i wy-
nalazki. Całość jest zaaranżo-
wana jako przestrzeń sprzyja-
jąca networkingowi oraz pozy-
tywnej atmosferze. Nie brakuje 
także występów artystycznych.

Silesia Connect #2 „AI in 
our lives”
W drugiej debacie pt. „Etycz-
ny rozwój sztucznej inteli-
gencji” 28 września 2021 ro-
ku w Rondzie Sztuki w Kato-
wicach w roli eksperta wziął 
udział kierownik Katedry Ucze-
nia Maszynowego, dr hab. Jan 
Kozak, prof. UE.

Silesia Connect #4  
„Industry 5.0 – Machines 
meet human”
W czwartej debacie pt. „Ludz-
ka twarz Przemysłu 5.0”, któ-
ra odbyła się 30 listopa-
da 2021 roku, nasz uniwer-
sytet reprezentowała dr hab. 
Anna Adamus-Matuszyńska 
z Katedry Badań Rynkowych 

Participants of the public 
meetings take part in inspir-
ing thematic sessions. Dur-
ing the events at information 
and demonstration booths, in-
novative solutions and inven-
tions are being showcased. 
Everything is arranged in 
a way conducive to network-
ing and a positive atmosphere. 
There is also no shortage of 
artistic performances.

Silesia Connect #2 “AI in 
our lives”
On September 28, 2021, at 
the Rondo Sztuki in Katowice, 
the Head of the Department 
of Machine Learning Profes-
sor Jan Kozak, Ph.D., took part 
in the second debate entitled 
“Ethical Development of Artifi-
cial Intelligence” as an expert.

Silesia Connect #4 
“Industry 5.0 – Machines 
meet human”
In the fourth debate enti-
tled “The human face of in-
dustry 5.0,” which took place 
on November 30, 2021, our 

Marek KiczkaCykl debat Silesia 
Connect z udziałem 

ekspertów UE Katowice
Silesia Connect series of debates 
with our University experts
Eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od września 
2021 roku wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem cykl debat Sile-
sia Connect. To pierwszy niezależny i otwarty program współpracy 
między lokalnymi ekosystemami innowacji. Inicjatywa skierowana 
jest do społeczności innowatorów – przedsiębiorców, przedstawicieli 
świata nauki, sztuki, biznesu, startupów i wynalazców.

Experts from the University of Economics in Katowice have been 
supporting with their knowledge and experience the Silesia Connect 
series of debates since September 2021. This is the first open inde-
pendent program of cooperation among local innovation ecosystems. 
The initiative is aimed at a community of innovators: entrepreneurs, 
representatives of science, art, business, startups and inventors.

i Marketingowych. W dyskusji 
poruszana była m.in. tematyka 
współpracy i konkurencji ludzi 
z robotami w aspekcie społecz-
nym, ekonomicznym i ryzyka 
etycznego związanego z nową 
rewolucją przemysłową.

Silesia Connect #6 
„Socially Impactful Bu-
siness: Creating Interna-
tional Connections”
22 marca br. w Rondzie Sztu-
ki w Katowicach ponownie za-
gościła ekspertka z UE Katowi-
ce. Dr Sylwia Słupik z Katedry 
Polityki Społecznej i Gospodar-
czej wzięła udział w debacie 
pt. „Jak społeczna odpowie-
dzialność biznesu wpływa na 
innowacyjność?”.

Więcej informacji, w tym agen-
da oraz rejestracja na aktualne 
wydarzenia w ramach Silesia 
Connect dostępne są na stro-
nie: www.innovationdistrict.
pl/silesiaconnect

University was represented 
by Anna Adamus-Matuszyńs-
ka, Ph.D., from the Department 
of Market and Marketing Re-
search. The discussion included 
cooperation and competition 
between humans and robots in 
terms of social, economic and 
ethical risks associated with 
the new industrial revolution.

Silesia Connect #6 
“Socially Impactful Busi-
ness: Creating Interna-
tional Connections”
On March 22, 2022, the Rondo 
Sztuki in Katowice once again 
hosted an expert from our 
University. Sylwia Słupik, Ph.D., 
from the Department of Social 
and Economic Policy took part 
in a debate entitled “How cor-
porate social responsibility af-
fects innovation?”.

More information, including 
the agenda and registration 
for the current Silesia Con-
nect events, are available at: 
www.innovationdistrict.pl/
silesiaconnect
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Dr hab. Jan Kozak, prof. UE podczas drugiej debaty / 

Prof. Jan Kozak, Ph.D. during the second debate
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Dagmara Piskorz

UE Katowice na Nocy 
Innowacji

Our University at 
Innovation Night

W ubiegłym roku w październi-
ku, po raz pierwszy na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Kato-
wicach, w ramach Digital Festi-
val odbyła się Noc Innowacji. 
To największa w Polsce inicja-
tywa pokazująca, jak najlepiej 
czerpać z możliwości oferowa-
nych przez nowe technologie. 
Festiwal jest szansą na zdo-
bycie cyfrowych umiejętności 
i praktycznej wiedzy. Na to wy-
darzenie Koło Naukowe Algo-
rytmiki i Programowania przy 
Katedrze Uczenia Maszynowe-
go przygotowało webinar. Ca-
łość ze względu na warunki 
pandemiczne odbyła się w for-
mie zdalnej.

Wystąpienie przygotowane 
przez Julię Ziębińską – student-
kę Informatyki na UE w Kato-
wicach oraz przewodniczącą 
Koła Naukowego Algorytmiki 
i Programowania – miało ty-
tuł „Kradzież tożsamości to nie 
żart – technologia deepfake 
a cyberbezpieczeństwo”. Pod-
czas wykładu studentka przed-
stawiła, w jaki sposób można 
zastosować techniki uczenia 
maszynowego do tworzenia 
nie tylko fałszywych zdjęć, ale 
nawet filmów bez udziału kon-
kretnych osób.

Uniwersytet Ekonomiczny weź-
mie w tym roku udział w Nocy 
Innowacji po raz drugi. Zapra-
szamy zatem 22 październi-
ka, od 18.00 do 22.00, do bu-
dynku Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych. 

Last year in October, during 
the Digital Festival, the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice hosted for the first time 
the Innovation Festival. This 
is the largest initiative of its 
kind in Poland, demonstrat-
ing how to take advantage of 
the opportunities offered by 
new technologies to the maxi-
mum. The Festival is a chance 
to gain digital skills and practi-
cal knowledge. For this event, 
the Algorithms and Program-
ming Research Club of the De-
partment of Machine Learning 
prepared a webinar. The entire 
event was conducted remotely 
due to pandemic restrictions.

The presentation delivered 
by Julia Ziębinska, student of 
Informatics and Chairwom-
an of the Algorithms and Pro-
gramming Research Club, en-
titled “Kradzież tożsamości to 
nie żart – technologia deep-
fake a cyberbezpieczeństwo” 
(“Identity theft is not a joke. 
Deepfake technology and cy-
ber security.”) During the lec-
ture, our student presented 
how machine learning tech-
niques can be used to create 
not only fake photos, but even 
videos, without the presence 
of a particular individual.

This year, the University of 
Economics in Katowice will 
participate in the Innovation 
Night for the second time! 

Tegoroczna edycja odbędzie 
się stacjonarnie, co daje wie-
le możliwości. Katedra Ucze-
nia Maszynowego pod prze-
wodnictwem dr. hab. Jana Ko-
zaka, prof. UE, przygotowała 
zarówno warsztaty, jak i pre-
lekcje. Będzie można zmie-
rzyć się ze sztuczną inteligen-
cją dzięki pomocy dr. Tomasza 
Jacha, zaznajomić z możliwo-
ściami inwestowania w wybra-
ne aktywa, poznać ryzyko in-
westowania w kryptowaluty, 
a co najcenniejsze, dowiedzieć 
się, jak zbudować portfel inwe-
stycyjny, a to podczas wykładu 
prowadzonego przez dr. Prze-
mysława Juszczuka. Czy Smart 
Home z Raspberry Pi jest moż-
liwy do stworzenia? O tym bę-
dzie można się przekonać 
podczas warsztatów prowa-
dzonych przez mgr. Szymo-
na Głownię. Dr hab. Jan Kozak 
poprowadzi wykład dotyczący 
sztucznej inteligencji. Będzie 
również możliwość budowania 
robotów z klocków Lego, a dr 
Barbara Probierz wraz z Kołem 
Naukowym Algorytmiki i Pro-
gramowania przygotowuje cie-
kawe prelekcje.

We kindly invite you to join 
us on October 22, from 6pm 
to 10pm, at the Advanced In-
formation Technology Center 
(CNTI) building. This year’s edi-
tion will be held stationary, 
which offers brand new op-
portunities. The Department 
of Machine Learning, led by 
Professor Jan Kozak, Ph.D., 
has prepared some engag-
ing workshops and lectures for 
this year’s edition. It will there-
fore be possible to face a gen-
uine A.I. with the help of To-
masz Jach, Ph.D., get acquaint-
ed with the ways to invest in 
selected assets, learn about 
the risks of investing in cryp-
tocurrencies, and, most impor-
tantly, learn how to build an 
investment portfolio, all dur-
ing lecture led by Przemys-
ław Juszczuk, Ph.D. Is it pos-
sible to create a Smart Home 
with Raspberry Pi? Find out 
during a workshop led by Szy-
mon Glownia, M.Sc., while Jan 
Kozak, Ph.D., will give a lecture 
on artificial intelligence. There 
will also be an ample oppor-
tunity to build robots from Le-
go bricks, with Barbara Probi-
erz, Ph.D., together with the 
Algorithm and Programming 
Research Club, preparing even 
more engaging lectures.

Im
ag

e 
by

 s
ta

rl
in

e 
/ 

Fr
ee

pi
k

83



Image by Gerd Altmann from Pixabay

Agnieszka Put

Nadanie tytułu 
profesora nauk 
społecznych dr. 

hab. Aleksandrowi 
Witoszowi

Awarding the title 
of professor of 

social sciences to 
Aleksander Witosz, 

Ph.D.

We are pleased to announce 
that in a decision dated De-
cember 1, 2021, President of 
the Republic of Poland con-
ferred the title of professor of 
social sciences on Aleksander 
Jerzy Witosz, Ph.D., in the disci-
pline of legal sciences.

Professor Aleksander Witosz is 
the Head of the Department of 
Law and Insurance, as well as 
Chairman of the Disciplinary 
Committee for Doctoral Stu-
dent Affairs and a legal advisor 
(District Chamber of Legal Ad-
visors in Katowice).

The academic interests and re-
search areas of Professor Al-
exander Witosz are related 
to corporate law, restructur-
ing and bankruptcy law. He is 
the author of numerous scien-
tific publications. He conducts 
classes in the area of law with 
elements of intellectual prop-
erty protection, basics of law 
with elements of intellectual 
property protection, business 
law, as well as subjects on in-
solvency and restructuring.

Miło nam poinformować, że 
postanowieniem z 1 grudnia 
2021 roku Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej nadał dr. 
hab. Aleksandrowi Jerzemu Wi-
toszowi tytuł profesora nauk 
społecznych w dyscyplinie na-
uki prawne.

Prof. Aleksander Witosz jest 
kierownikiem Katedry Prawa 
i Ubezpieczeń, a także prze-
wodniczącym Odwoławczej 
Komisji Dyscyplinarnej dla 
Doktorantów i radcą prawnym 
(Okręgowa Izba Radców Praw-
nych w Katowicach).

Zainteresowania naukowe 
i kierunki badawcze prof. Alek-
sandra Witosza związane są 
z prawem spółek, prawem re-
strukturyzacyjnym i upadło-
ściowym. Profesor jest auto-
rem licznych publikacji na-
ukowych. Prowadzi zajęcia 
dydaktyczne w obszarze prawa 
z elementami prawa ochrony 
własności intelektualnej, pod-
staw prawa z elementami pra-
wa ochrony własności intelek-
tualnej, prawa gospodarcze-
go, a także niewypłacalności 
i restrukturyzacji.

84 FORUM_nr 53 / 2022



Agnieszka Put

Nadanie 
tytułu doktora 
honoris causa

Ceremony of 
awarding the 
title of doctor 
honoris causa

26 maja 2022 roku Senat 
Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach poprzez 
nadanie najwyższej godności 
akademickiej postanowił uho-
norować dokonania prof. dr. 
hab. Bogdana Nogalskiego – 
niezwykle cenionego przez 
uczelnię wybitnego naukowca 
o prawdziwie szlachetnej oso-
bowości i wielkiej życzliwości.

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski jest 
polskim ekonomistą, profesorem 
w dziedzinie organizacji zarządza-
nia. Jest jednocześnie jednym z naj-
wybitniejszych przedstawicieli dys-
cypliny nauk o zarządzaniu i jako-
ści oraz autorem uznanych dzieł 
naukowych i cenionym badaczem 
o imponującym dorobku. Stanowi 
wzór dla wielu pokoleń studentów, 
absolwentów oraz naukowców. Jest 
wychowawcą i autorytetem w ob-
szarze zarządzania strategicznego, 
zarządzania organizacjami wielo-
podmiotowymi oraz doskonalenia 
organizacji, jak również eksper-
tem z zakresu funkcjonowania hol-
dingów i grup kapitałowych. Za 
ogromny wkład w rozwój dyscy-
pliny nauk o zarządzaniu i jakości, 
kształcenie i rozwój kadry nauko-
wej, a także integrację środowiska 
naukowego oraz budowanie współ-
pracy nauki z praktyką gospodar-
czą prof. dr hab. Bogdan Nogalski 
wielokrotnie otrzymywał prestiżo-
we odznaczenia państwowe oraz 
dziedzinowe nagrody.

Uroczystość nadania tytułu dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach prof. dr. 
hab. Bogdanowi Nogalskiemu zo-
stała zaplanowana na 6 październi-
ka 2022 roku, wpisując się tym sa-
mym w obchody inauguracji roku 
akademickiego 2022/2023.

„Włączenie prof. dr. hab. Bogda-
na Nogalskiego w społeczność Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach jest wielką dumą, radością 
i zaszczytem dla naszej Alma Ma-
ter” – podkreśla rektor prof. dr hab. 
inż. Celina M. Olszak.

On May 26, 2022, Senate of 
the University of Economics in 
Katowice decided to recognize 
the achievements of Professor 
Bogdan Nogalski, Ph.D., an 
outstanding scientist of great 
amiability and a truly gallant 
personality, highly regarded 
by our University, by granting 
the highest academic honor 
available.

Professor Bogdan Nogalski is a Pol-
ish economist and professor in 
the field of organization and man-
agement. At the same time, he is 
one of the most accomplished rep-
resentatives of the discipline of 
Management and Quality scienc-
es, as well as the author of re-
nowned scientific works and a re-
spected researcher with an im-
pressive body of work. He is a role 
model for many generations of stu-
dents, graduates and researchers. 
He is an educator and authority in 
the areas of strategic management, 
multi-stakeholder organizations 
management and organization im-
provement – an expert in the op-
eration of holding companies and 
capital groups. For his immense 
contribution to developing the dis-
cipline of Management and Qual-
ity sciences, teaching and advanc-
ing scientific personnel, integrating 
the scientific community and tight-
ening cooperation between science 
and business in practice, Professor 
Bogdan Nogalski has repeatedly re-
ceived prestigious state decora-
tions and awards in his field.

The ceremony of awarding the ti-
tle of doctor honoris causa of the 
University of Economics in Katow-
ice to Professor Bogdan Nogalski 
has been scheduled for October 6, 
2022, as part of the inauguration 
of the academic year 2022/2023 
celebrations.

“The inclusion of Professor Bogdan 
Nogalski into our academic com-
munity in Katowice is a great pride, 
joy and honor for our Alma Mater,” 
emphasized Rector Professor Celi-
na M. Olszak, Ph.D., D.Sc.

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski /  
Prof. Bogdan Nogalski, Ph.D. 
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Wydarzenie zostało zorgani-
zowane przez Katedrę Ekono-
mii Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach w Auli im. 
Zbigniewa Pawłowskiego. Z ra-
mienia władz uczelni w wy-
darzeniu wzięli udział rektor 
prof. dr hab. inż. Celina M. Ol-
szak oraz prorektor ds. eduka-
cji i współpracy międzynaro-
dowej prof. dr hab. Sławomir 
Smyczek.

The event was organized by 
the Department of Economics 
of the University of Econom-
ics in Katowice in the Zbigniew 
Pawłowski lecture hall. On be-
half of the University author-
ities, the event was attend-
ed by Rector Professor Celi-
na M. Olszak, Ph.D. Sc.D., and 
Vice-Rector for Education and 
International Relations Profes-
sor Sławomir Smyczek, Ph.D.

fot. / photo: Katarzyna Łebkowska

27 września 2021 roku odbyło się seminarium 
naukowe pt. „Polska myśl ekonomiczna – 

wybrane problemy” poświęcone uhonorowaniu 
pracy naukowo-badawczej prof. dr hab. Urszuli 

Zagóry-Jonszty.

On September 27, 2021, a scientific seminar 
entitled “Polish economic thought – selected 

problems” was held, honoring the scien-
tific and research work of Professor Urszula 

Zagóra-Jonszta.

Seminarium naukowe 
z okazji jubileuszu prof. 
Urszuli Zagóry-Jonszty

Seminar honoring Professor 
Urszula Zagóra-Jonszta’s 

scientific and research work

Agnieszka Put

fot. / photo: Anna Gniady
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Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach oficjal-
nie wszedł z przytupem 
w świat podcastów!

We wtorek 14 grudnia 2021 
roku o godz. 8.30 na platfor-
mach streamingowych „Spo-
tify” oraz „Apple Podcast” za-
debiutował premierowy od-
cinek podcastu „Naukowe 
UEspresso”. Jest to pierwsza 
inicjatywa tego typu stworzo-
na przez Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach. Do pro-
gramu zapraszamy pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych 
naszej uczelni. W rozmowach 
poruszane są tematy popular-
nonaukowe z naszego wspól-
nego, codziennego otocze-
nia w ciekawy i przystępny 
sposób.

Dotychczas ukazało się już kil-
kanaście podcastów z udzia-
łem ekspertów naszego uni-
wersytetu. Natomiast 8 marca 
odbyła się premiera odcin-
ka specjalnego naszego „Na-
ukowego UEspresso” z udzia-
łem rektor prof. dr hab. inż. Ce-
liny M. Olszak, która odniosła 
się do sylwetek wyjątkowych 

The University of Econom-
ics in Katowice has offi-
cially entered the world of 
podcasts with a bang!

On Tuesday, December 14, 
2021, at 8:30 a.m., the pre-
miere episode of the “Scientif-
ic UEspresso” podcast debut-
ed on the Spotify and Apple 
Podcast streaming platforms. 
This is the first initiative of its 
kind created by the University 
of Economics in Katowice. The 
research and teaching staff of 
our University are invited to 
join the program. The conver-
sations cover popular science 
topics from our daily environ-
ment in an interesting and ac-
cessible way.

So far, more than a dozen pod-
casts featuring experts from 
our University have already 
been published. On March 8, 
we premiered a special epi-
sode of our “Scientific UEs-
presso” featuring the Rec-
tor herself! Professor Celina 
M. Olszak, Ph.D., Sc.D., ad-
dressed the topic of excep-
tional Polish women who 
are changing the world, 

Aleksandra Sekuła, Agnieszka Put

Premierowe odcinki 
podcastów „Naukowe 
UEspresso”

Premiere episodes of 
“Scientific UEspresso” 
podcasts

polskich kobiet zmieniają-
cych świat, łączących z powo-
dzeniem obowiązki na wielu 
płaszczyznach – zarówno w ży-
ciu zawodowym, jak i prywat-
nym. Rektor w trakcie audycji 
w kontekście dziedziny infor-
matyki, która wydaje się do-
meną męską, podkreślała, że: 
„kobiety dzisiaj przełamują mi-
ty i stereotypy. W nauce reguła 
płci nie działa – to nie płeć de-
terminuje intelekt czy sukces 
jednostki, ale wykształcenie 
i pasja badawcza. Bardzo waż-
ny jest również wpływ środo-
wiska oraz dostęp do najnow-
szej wiedzy i technologii”.

Projekt powstał z inicjatywy 
Centrum Marketingu, a seria 
podcastów realizowana jest 
we współpracy z Biurem Tech-
nicznym oraz AS Radiem Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

successfully combining re-
sponsibilities on many lev-
els – both in their profession-
al and private lives. During the 
broadcast, the Rector stressed 
that, in the context of the field 
of information technology ap-
pearing still male-dominated: 
“women today are breaking 
myths and stereotypes. In sci-
ence, the gender rule does not 
work – it is not gender that 
determines an individual’s in-
tellect or success, but educa-
tion and research passion. The 
influence of the environment 
and access to the latest knowl-
edge and technology is also 
very important.”

The project was initiated by 
our Marketing Center, and the 
podcast series is carried out 
in cooperation with the Tech-
nical Support and AS Radio of 
the University of Economics in 
Katowice.

Prof. dr hab. inż. Celina 

M. Olszak w studiu 

radiowym AS Radia / 

Prof. Celina M. Olszak, 

Ph.D., D.Sc., in the radio 

studio of AS Radio

fot. / photo: Anna Gniady

fot. / photo: Anna Gniady
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Za nami spotkanie z dr. 
Tomaszem Rożkiem – 
polskim dziennikarzem 
naukowym, doktorem 
nauk fizycznych, twórcą 
kanału „Nauka. To lubię!”. 
12 kwietnia prawie 300 
osób zgromadzonych 
w auli A miało okazję 
posłuchać na żywo cie-
kawostek o fizyce, syste-
mie edukacji, startupach 
i wielu innych.

Głównymi tematami porusza-
nymi podczas wydarzenia były: 
biznesowy potencjał genetyki, 
wyzwania ekologii, polskie in-
nowacje i edukacja. Nie zabra-
kło również historii rozwoju dr. 
Tomasza Rożka, a także zapo-
wiedzi nowych programów au-
torskich. Organizatorem spo-
tkania była Organizacja Stu-
dencka PANEUROPA.

Meeting with Tomasz 
Rożek, Ph.D., Polish sci-
ence journalist, doctor 
of physics, creator of the 
“Science. I like it!” chan-
nel. On April 12, nearly 
300 people gathered in 
the A lecture hall of our 
University had the oppor-
tunity to enjoy live a pres-
entation on some interest-
ing facts about physics, the 
education system, start-
ups, and much more.

The main topics discussed dur-
ing the event were the busi-
ness potential of genetics, the 
challenges of ecology, Polish 
innovation and education. The 
story of Tomasz Rożek, Ph.D. 
on his rise to recognition was 
also included, alongside the 
announcement of some brand 
new original program ide-
as. The meeting was arranged 
by the PANEUROPA Student 
Organization.

Meeting with Tomasz Rożek, Ph.D.

fot./ photo: A
gnieszka Jałow

iczor

Spotkanie z dr. Tomaszem Rożkiem
Agnieszka 

Put

Spotkanie z dr. Tomaszem Rożkiem /

 Meeting with Tomasz Rożek, Ph.D.
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7 kwietnia 2022 roku od-
było się I Uczelniane Sym-
pozjum Kół Naukowych 
UE w Katowicach.

Celem spotkania była przede 
wszystkim prezentacja działal-
ności kół naukowych działają-
cych na UE w Katowicach, na-
wiązanie i ułatwienie współ-
pracy między nimi, wspólna 
dyskusja dotycząca funkcjono-
wania kół naukowych, w tym 
działalności naukowej ich 
członków, oraz integracja stu-
dentów działających w kołach. 
Wydarzenie odbyło się w au-
li CNTI i zorganizowane zosta-
ło z inicjatywy prorektora ds. 
edukacji i współpracy między-
narodowej przez Koło Nauko-
we Marketingu „Meritum”, Ko-
ło Naukowe Modelowania Fi-
nansowego „QUANTUM” oraz 
Koło Naukowe Zarządzania 
„Synergia”.

On April 7, 2022, the first 
University Symposium of 
the Research Clubs of the 
University of Economics 
in Katowice was held.

The purpose of the meeting 
was primarily to present the 
activities of research clubs op-
erating at our University and 
establish and facilitate cooper-
ation between them. Joint dis-
cussions on the clubs’ func-
tioning, including the scientif-
ic activities of their members 
and the integration of stu-
dents active in the clubs were 
also part of the event. The 
meeting took place in the Ad-
vanced Information Technol-
ogy Center (CNTI) lecture hall 
and was organized by “Mer-
itum” Marketing Research 
Club, “QUANTUM” Financial 
Modeling Research Club, and 
“Synergy” Management Re-
search Club, on the initia-
tive of the Vice-Rector for Ed-
ucation and International Re-
lations, Professor Sławomir 
Smyczek, Ph.D.

Dominika Kołodziej

Martyna Paliga

I Uczelniane 
Sympozjum Kół 
Naukowych UE 
Katowice

I University Symposium of the 
Research Clubs of the University 
of Economics in Katowice

Wykład inauguracyjny 
w Szkole Doktorskiej 
prof. Malaya Ghosha, 
dr. h.c.

Inaugural Lecture at 
the Doctoral School by 

Professor Malay Ghosh, 
honoris causa Ph.D.

22 października 2021 roku prof. Malay 
Ghosh wygłosił w Szkole Doktorskiej wykład 
inaugurujący rok akademicki 2021/2022. 
Doktor honoris causa naszej Alma Mater na 
zaproszenie dziekana Szkoły Doktorskiej dr. 
hab. Artura Walasika, prof. UE, wygłosił wy-
kład pt. „Small Area Estimation: Its Evolution 
in Five Decades”.

On October 22, 2021, Prof. Malay Ghosh de-
livered the inaugural lecture at the Doctor-

al School for the academic year 2021/2022. 
At the invitation of the Dean of the Doctoral 
School Professor Artur Walasik, Ph.D., the re-
cipient of an honorary doctorate of our Alma 
Mater delivered a lecture titled “Small Area 

Estimation: Its Evolution in Five Decades”.
Prof. Malay Ghosh / Prof. Malay Ghosh
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Bożena CiupekKonferencja Katedry 
Finansów Publicznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach i Śląskiego 
Oddziału Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych pt. 
„Podatkowe instrumenty 
pomocowe w dobie pandemii 
COVID-19 a finanse 
przedsiębiorstw”

8 listopada 2021 roku odby-
ła się ósma konferencja z cyklu 
PODATKI – FINANSE – PRZED-
SIĘBIORSTWO. Realizowa-
na była w formie hybrydowej, 
a jej rozważania skoncentro-
wane zostały na podatkowych 
instrumentach pomocowych 
realizowanych w dobie pan-
demii COVID-19 oraz ich zna-
czeniu dla sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw. W gronie 160 
uczestników konferencji zna-
leźli się zarówno doradcy po-
datkowi reprezentujący różne 
oddziały Krajowej Izby Dorad-
ców Podatkowych, jak i pra-
cownicy naukowi oraz studen-
ci uniwersytetu.

Uroczystego otwarcia konfe-
rencji dokonał prorektor ds. 
edukacji i współpracy między-
narodowej prof. dr hab. Sławo-
mir Smyczek. Do uczestników 
konferencji zwrócili się także 
wiceprzewodniczący Krajowej 
Rady Doradców Podatkowych 
dr Mariusz Cieśla oraz dziekan 
Wydziału Finansów dr hab. An-
drzej Piosik, prof. UE.

Merytoryczną część konferen-
cji poprzedziło rozstrzygnię-
cie konkursu na najlepsze pra-
ce licencjackie oraz najlepsze 
prace magisterskie z zakre-
su problematyki podatkowej 
obronione w Uniwersytecie 

Conference of the Department of 
Public Finance of the University 
of Economics in Katowice and the 
Silesian Branch of the National 
Chamber of Tax Advisors 
entitled “Tax aid instru- 
ments in the era of the 
COVID-19 pandemic 
and corporate 
finance”

On November 8, 2021, the 
eighth conference of the TAX 
– FINANCE – ENTERPRISE se-
ries was held. It was carried 
out in a hybrid format and fo-
cused on tax relief instru-
ments implemented in the era 
of the COVID-19 pandemic and 
their significance for the fi-
nancial situation of enterpris-
es. 160 participants included 
tax advisors representing var-
ious branches of the Nation-
al Chamber of Tax Advisors, as 
well as academic staff and uni-
versity students.

The conference was officially 
opened by Vice-Rector for Ed-
ucation and International Rela-
tions Professor Sławomir Smy-
czek, Ph.D. Vice-Chair of the 
National Council of Tax Advi-
sors Mariusz Cieśla, Ph.D., and 
Dean of the Faculty of Finance 
Professor Andrzej Piosik, Ph.D., 
also addressed the conference 
participants.

The main part of the confer-
ence was preceded by the con-
clusion of competitions for the 
best bachelor’s and master’s 
thesis on tax issues defended 
at the University of Economics 

COVID-19
CORONAVIRUS

COVID-19
CORONAVIRUS

Covid-19
coronavirus

COVID-19
CORONAVIRUS

COVID-19
CORONAVIRUS

Covid-19
coronavirus
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Ekonomicznym od 1 wrze-
śnia 2019 roku do 30 wrze-
śnia 2020 roku. Konkurs został 
ogłoszony wspólnie przez Ślą-
ski Oddział Krajowej Izby Do-
radców Podatkowych i Kate-
drę Finansów Publicznych UE. 
Tegoroczne konkursy obejmo-
wały prace dyplomowe. Dorad-
ca podatkowy Wanda Nowak – 
przewodnicząca Komitetu 
Organizacyjnego Konkursu – 
przedstawiając rozstrzygnięcia 
komisji konkursowej, podkre-
śliła zainteresowanie studen-
tów problematyką podatkową 
oraz ciekawe, często niestan-
dardowe tematy i treści złożo-
nych prac.

W tegorocznym konkursie na 
najlepszą pracę licencjacką 
laureatami zostali:

  miejsce 1: Wiktoria Rak za 
pracę „Bunt podatkowy ja-
ko forma wyrazu psycho-
logii ekonomicznej zacho-
wań podatkowych w ujęciu 
historycznym i współcze-
snym”, promotor: dr Jolanta 
Gałuszka,

  miejsce 2: Jakub Miracki za 
pracę „Analiza wpływu wy-
branych wskaźników ma-
kroekonomicznych na do-
chód budżetu państwa z ty-
tułu podatku od towarów 
i usług”, promotor: dr Joan-
na Trzęsiok,

  miejsce 3: Aleksandra Iz-
debska za pracę „Znacze-
nie opodatkowania nieru-
chomości w zasilaniu finan-
sowym gminy Sułoszowa”, 
promotor: prof. dr hab. Te-
resa Famulska.

in the time period from Sep-
tember 1, 2019, to Septem-
ber 30, 2020. The competition 
was jointly announced by the 
Silesian Branch of the National 
Chamber of Tax Advisors and 
our University’s Department 
of Public Finance. This year’s 
competitions included disser-
tations. Tax advisor Wanda 
Nowak, Chair of the Compe-
tition Organizing Committee, 
while presenting the results of 
the Competition Committee, 
emphasized the students’ in-
terest in tax issues and the in-
teresting, often non-standard 
topics and content of the sub-
mitted works.

In this year’s competition for 
the best undergraduate thesis, 
the winners were:

  1st place: Wiktoria Rak for 
the thesis “Tax rebellion 
as a form of expression of 
economic psychology of tax 
behavior in historical and 
contemporary terms”, su-
pervisor: Jolanta Galusz-
ka, Ph.D.,

  2nd place: Jakub Miracki for 
the thesis “Analysis of the 
impact of selected macro-
economic indicators on the 
state budget income from 
the tax on goods and ser-
vices”, supervisor: Joanna 
Trzęsiok, Ph.D.,

  3rd place: Aleksandra Izdeb-
ska for the thesis “The sig-
nificance of real estate tax-
ation in the financial supply 
of the Sułoszowa munici-
pality”, supervisor: Profes-
sor Teresa Famulska, Ph.D.

Ponadto wyróżnienia w kate-
gorii prac licencjackich otrzy-
mali: Katarzyna Wilk za pracę 
„Raje podatkowe jako sposób 
optymalizacji podatkowej”, 
promotor: dr Danuta Kozłow-
ska-Makóś, oraz Dawid Kurach 
za pracę „Przestępczość karu-
zelowa w podatku od towarów 
i usług oraz jej ograniczenie”, 
promotor: prof. dr hab. Teresa 
Famulska.

Natomiast wśród laureatów 
konkursu na najlepszą pracę 
magisterską znaleźli się:

  miejsce 1: Magdalena 
Szymczak za pracę „Mię-
dzynarodowe rozwiązania 
dotyczące optymalizacji po-
datkowej na przykładzie 
cen transferowych”, pro-
motor prof. dr hab. Teresa 
Famulska,

  miejsce 2: Mateusz Marcin-
kowski za pracę „Podatek 
u źródła w kontekście ewi-
dencji i opodatkowania do-
chodów osób prawnych”, 
promotor: dr Aleksandra 
Szewieczek,

  miejsce 3: Anastasiia Fe-
shchenko za pracę „Ra-
je podatkowe. Porówna-
nie systemów podatkowych 
Szwajcarii i Liechtensteinu”, 
promotor prof. dr hab. Ewa 
Ziemba.

In addition, distinctions in the 
undergraduate thesis catego-
ry were awarded to Katarzy-
na Wilk for her thesis “Tax ha-
vens as a means of tax opti-
mization”, supervisor: Danuta 
Kozłowska-Makóś, Ph.D., and 
Dawid Kurach for his thesis 
“Carousel crime in the goods 
and services tax and its limita-
tion”, supervisor: Professor Te-
resa Famulska.

Among the winners of the 
competition for the best mas-
ter’s thesis were:

  1st place: Magdalena 
Szymczak for the thesis “In-
ternational solutions for tax 
optimization on the exam-
ple of transfer pricing”, su-
pervisor: Professor Teresa 
Famulska, Ph.D.,

  2nd place: Mateusz Mar-
cinkowski for the thesis 
“Withholding tax in the 
context of recording and 
taxation of income of legal 
entities”, supervisor: Alek-
sandra Szewieczek, Ph.D.,

  3rd place: Anastasiia Fesh-
chenko for the thesis “Tax 
Havens. Comparison of the 
tax systems of Switzerland 
and Liechtenstein”, super-
visor: Professor Ewa Ziem-
ba, Ph.D.
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Z kolei wyróżnienia w katego-
rii prac magisterskich otrzyma-
li: Agnieszka Herma za pracę 
„Odpowiedzialność za wysta-
wienie »pustej faktury«”, pro-
motor dr Ewa Janik, oraz Ju-
styna Dębska za pracę: „Stra-
tegie w zakresie podatku od 
towarów i usług w obrocie kra-
jowym oraz ich wpływ na sy-
tuację finansową przedsię-
biorstwa”, promotor: dr hab. 
Marzena Strojek-Filus, prof. UE.

Laureaci konkursów, dzię-
kując za przyznane nagrody, 
krótko przedstawili cele i za-
łożenia swoich prac, dzieląc 
się z uczestnikami konferen-
cji własnymi spostrzeżenia-
mi i wynikami przeprowadzo-
nych badań.

In addition, distinctions in the 
undergraduate thesis catego-
ry were awarded to: Agniesz-
ka Herma for her thesis “Lia-
bility for issuing an ‘empty in-
voice’”, supervisor: Ewa Janik, 
Ph.D., and Justyna Dębska for 
her thesis: “Strategies in the 
field of goods and services tax 
in domestic trade and their 
impact on the financial situa-
tion of the enterprise,” super-
visor: Professor Marzena Stro-
jek-Filus, Ph.D.

The winners of the compe-
titions, having thanked for 
the awards, briefly present-
ed the goals and objectives of 
their work, sharing their in-
sights and results of their re-
search with the conference 
participants.

Autor: zdjęcia organizatora / Author: organizer’s photos

 Laureaci konkursów na najlepszą pracę magisterską i pracę 

licencjacką o tematyce podatkowej / Winners of competitions 

for the best master’s and bachelor’s thesis on the topic of taxes

 Prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej prof. dr 

hab. Sławomir Smyczek (UE Katowice) / Vice-Rector for Educa-

tion and International Relations Professor Sławomir Smyczek, 

Ph.D. (University of Economics in Katowice)

 Dziekan Wydziału Finansów dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE 

(UE Katowice) / Dean of the Faculty of Finance Professor An-

drzej Piosik, Ph.D. (University of Economics in Katowice)

 Doradca podatkowy Tomasz Kaczyński (Warmińsko-Mazurski 

Oddział KIDP) / Tax Advisor Tomasz Kaczynski (Warmia and 

Mazury Branch of KIDP [National Chamber of Tax Advisers]).

 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

dr Mariusz Cieśla (Śląski Oddział KIDP) / Vice-chairman of 

National Chamber of Tax Advisers Mariusz Cieśla, Ph.D. (Silesian 

Branch of KIDP [National Chamber of Tax Advisers])

 Od lewej: doradca podatkowy Mariusz Gałuszka (Śląski Od-

dział KIDP), dr Bożena Ciupek (Katedra Finansów Publicznych 

UE Katowice), doradca podatkowy Piotr Maciejewski (zastępca 

przewodniczącej Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP) / From left: 

Tax Advisor Mariusz Gałuszka (Silesian Branch of KIDP), Bożena 

Ciupek, Ph.D. (Department of Public Finance of the University of 

Economics in Katowice), Tax Advisor Piotr Maciejewski (Deputy 

Chairman of the Board of the Silesian Branch of KIDP)

 Laureat konkursu Mateusz Marcinkowski / Winner of the 

competition, Mateusz Marcinkowski

92 FORUM_nr 53 / 2022



Głównym celem raportu jest 
ocena wpływu pandemii 
COVID-19 na polski eksport. 
W merytorycznym i technicz-
nym opracowaniu wyników ba-
dań na potrzeby raportu uczest-
niczyło Studenckie Koło Nauko-
we „International Challenge” 
działające przy Katedrze MSE.

W pierwszej części rapor-
tu analiza koncentruje się na 
perspektywie globalnej samej 
pandemii COVID-19 i jej skut-
ków dla światowego wzro-
stu gospodarczego, kosztów 
transportu międzynarodowego 
i handlu światowego.

W drugiej części scharaktery-
zowane zostały wyniki han-
dlu zagranicznego polskiej go-
spodarki w czasie pandemii 
oraz w porównaniu do świato-
wego kryzysu finansowo-go-
spodarczego zapoczątkowane-
go w 2008 roku, a także w re-
lacji do głównych gospodarek 
świata, Unii Europejskiej i naj-
ważniejszych partnerów han-
dlowych Polski. 
Uwzględniono 
przy tym obroty 
towarami i usłu-
gami oraz ich 
strukturę geogra-
ficzną i rodzajową.

Część trzecia ra-
portu prezentuje 
metodologię bez-
pośredniego bada-
nia ankietowego 
oraz charaktery-
stykę próby ba-
dawczej. Na pod-
stawie wyników 

The report’s goal is to assess 
the impact of the COVID-19 
pandemic on Polish export. 
The “International Challenge” 
Student Research Club at the 
Department of Internation-
al Economic Relations partic-
ipated in the substantive and 
technical preparation of the 
research results.

The first part of the report fo-
cuses on the global perspective 
of the COVID-19 pandemic in 
itself and its effects on global 
economic growth, international 
transport costs and trade.

The second part presents the 
foreign trade performance of 
the Polish economy during the 
pandemic in comparison to the 
global financial and econom-
ic crisis that began in 2008, 
and then compared with the 
world’s major economies, the 
European Union, and Poland’s 
most important trading part-
ners. This takes into account 
the turnover of goods and 

Raport „Polski 
eksport w warunkach 
pandemii COVID-19”

Report “Polish export 
under the COVID-19 
pandemic restrictions”

W kwietniu 2022 roku ukazał się raport „Polski eks-
port w warunkach pandemii COVID-19”, opracowany 
przez zespół badawczy Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Raport stanowi jeden z efektów badań 
nad działalnością polskich eksporterów, które prowa-
dzone są w Katedrze Międzynarodowych Stosunków 
Ekonomicznych.

The report “Polish export under the COVID-19 pan-
demic restrictions”, prepared by the research team of 
the University of Economics in Katowice, was released 
in April 2022. The report is one of the results of the 
research on activities of Polish exporters, which is being 
conducted at the Department of International Eco-
nomic Relations.

tego badania, przeprowadzone-
go w okresie 14–21 lipca 2021 
roku, w części czwartej scharak-
teryzowano działalność polskich 
eksporterów w czasie pandemii.

W kolejnej, piątej części wska-
zano wpływ pandemii na sytu-
ację polskich przedsiębiorstw 
i ich działalność eksportową. 
Ostatnia, szósta część raportu 
została poświęcona podmio-
tom z województwa śląskiego, 
które prowadzą handel zagra-
niczny, a w szczególności skut-
kom pandemii dla działalności 
eksportowej przedsiębiorstw 
z tego regionu.

Materiał został w całości przy-
gotowany przez zespół autor-
ski w składzie: dr hab. Małgo-
rzata Dziembała, prof. UE, dr 
Joanna Kos-Łabędowicz, dr Syl-
wia Talar, Wiktoria Kokoszka, 
Julia Matczuk, Celestyna Ol-
sza, Joanna Sopala, Piotr Sta-
wecki, Sandra Ujma, Agnieszka 
Urbańska, Jakub Zając, Bartło-
miej Zmarlak.

services, as well as their geo-
graphical and generic structure.

The third part of the report 
presents the methodology of 
the direct survey and the char-
acteristics of the research 
sample. Based on the results 
of this survey, conducted in Ju-
ly 14–21, 2021 time period, 
the fourth part characterizes 
the activities of Polish export-
ers during the pandemic.

The following part indicates the 
impact of the pandemic on the 
situation of Polish companies 
and their export activities. The 
final, sixth part of the report 
is devoted to entities from the 
Silesian Voivodeship conduct-
ing foreign trade, and the ef-
fects the pandemic had on the 
export activities of companies 
from this region in particular.

The material was prepared 
in its entirety by the author’s 
team consisting of Profes-
sor Małgorzata Dziembała, 

Ph.D., Joanna 
Kos-Łabędow-
icz, Ph.D., Syl-
wia Talar, Ph.D., 
Wiktoria Koko-
szka, Julia 
Matczuk, Ce-
lestyna Olsza, 
Joanna Sopa-
la, Piotr St-
awecki, Sandra 
Ujma, Agniesz-
ka Urbańs-
ka, Jakub Zając 
and Bartłomiej 
Zmarlak.
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 Alicja Winnicka-Wejs

W trakcie stu-
diów magi-

sterskich na kierunku 
International Business 
miałem okazję uczyć się 
od wielu znakomitych pro-
fesorów i ekspertów w róż-
nych dziedzinach związanych 
ze wszystkimi aspektami biz-
nesu międzynarodowego. Pro-
gram został dobrze zaprojek-
towany – tak aby zawierał za-
równo wykłady, seminaria, jak 
i zajęcia projektowe. Szybkie 
tempo studiów pozostawia-
ło niewiele czasu na skupienie 
się na jednym konkretnym te-
macie, ponieważ było ich tak 
wiele do omówienia, na szczę-
ście zostałem wprowadzony 
do programu tutoringu akade-
mickiego, który zaoferował mi 
możliwość zbadania moich ob-
szarów zainteresowania pod 
okiem eksperta.

Podczas tej edycji tutoringu 
akademickiego miałem okazję 
współpracować z dr hab. Alicją 
Winnicką-Wejs, prof. UE, w te-
macie gamifikacji w ramach 
rekrutacji i szkoleń. Korzy-
stając z nieocenionej wiedzy 
i materiałów dostarczonych 
przez tutora, mogłem dogłęb-
nie zbadać interesujący mnie 
temat i poszerzyć swoją wie-
dzę – jednocześnie zwiększa-
jąc swoje akademickie umie-
jętności badawcze i pisarskie. 
Pod okiem mojego opiekuna 
przygotowywałem różne eseje 

i badania, które były omawia-
ne podczas regularnych spo-
tkań. Pobudzały one moją cie-
kawość intelektualną i zachę-
cały do dalszego zgłębiania 
obszarów, które mnie intere-
sują – mogę śmiało powie-
dzieć z perspektywy specjalisty 
w danym temacie.

Gorąco polecam program tuto-
ringu akademickiego każdemu 
studentowi, który chce lepiej 
zrozumieć dany temat i szcze-
gółowo go zgłębić. Współpraca 
ta nie tylko zaowocuje zwięk-
szeniem wiedzy, ale także pod-
niesie umiejętności, takie jak 
krytyczne myślenie, prowadze-
nie badań i pisanie tekstów 
naukowych. Wraz z rekomen-
dacją programu szczególnie 
polecam dr hab. Alicję Win-
nicką-Wejs, prof. UE, wszyst-
kim studentom, gdyż jest ona 
nie tylko ekspertem w swo-
jej dziedzinie, ale ma również 
elastyczne podejście i jest nie-
zwykle pomocna jako tutor.

Tutoring akademicki 
z perspektywy 
studenta 
International 
Business

Dat Truong / Academic 
tutoring from the 

perspective 
of an 

International 
Business 
student

Throughout the course of 
my master’s studies in In-

ternational Business, I had 
the opportunity to learn from 
many accomplished profes-
sors and experts in various 
subjects relating to all aspects 
of international business. Al-
though the program had been 
well designed to include a mix 
of lectures, classes, seminars, 
and projects, the rapid pace 
of studies left little time to fo-
cus on any one particular top-
ic, as there were so many to 
cover. Fortunately, I was in-
troduced to the Academic Tu-
toring Program; which offered 
me the opportunity to explore 
my areas of interest under the 
guidance of an expert in that 
subject.

During this edition of academ-
ic tutoring, I had the oppor-
tunity to collaborate with Al-
icja Winnicka-Wejs, Ph.D., on 
the topic of gamification with-
in recruitment and training. 
Utilizing the invaluable insight 

and materials provid-
ed by Dr Alicja Winn-

icka-Wejs, I was able to 
explore my topic of in-

terest in greater depth and 
increase my knowledge all 

while increasing my academic 
research and writing skills. Un-
der the guidance of my tutor, 
I prepared various essays and 
research which we discussed 
during our regular meetings. 
These meetings stimulated my 
intellectual curiosity and en-
couraged me to continue ex-
ploring my areas of interest 
now having the perspective of 
a specialist in the subject.

I highly recommend the Ac-
ademic Tutoring Program to 
any student who wishes to 
gain a deeper understanding 
of a particular topic and ex-
plore it in detail. Not only will 
this collaboration result in in-
creased knowledge of the sub-
ject but it will also increase 
skills such as critical thinking, 
research, and academic writ-
ing. Along with my recommen-
dation of the program, I spe-
cifically recommend Dr Alicja 
Winnicka-Wejs to all students 
as she is not only an expert 
in her field but also extremely 
flexible and helpful as a tutor.

Dr hab. Alicja Winnicka- 

-Wejs, prof. UE ze stu-

dentem International 

Business / Prof. Alicja 

Winnicka-Wejs, Ph.D. 

with an International 

Business student
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Ogólnokrajowa sieć bibliotecz-
na, zgodnie z art. 27 Ustawy 
o bibliotekach z dnia 27 czerw-
ca 1997 roku, została utworzo-
na w celu prowadzenia jedno-
litej działalności bibliotecznej 
i informacyjnej, umożliwiającej 
korzystanie z materiałów bi-
bliotecznych i innych źródeł in-
formacji. W skład ogólnokra-
jowej sieci bibliotecznej wcho-
dzą biblioteki publiczne oraz 
inne biblioteki włączone de-
cyzją ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego.

Biblioteki wchodzące w skład 
sieci bibliotecznej obowią-
zane są do współdziałania 
w zakresie:

  gromadzenia, opracowywa-
nia, przechowywania i udo-
stępniania zbiorów, sporzą-
dzania i rozpowszechniania 
informacji bibliograficznych 
i dokumentacyjnych,

  działalności naukowo-ba-
dawczej oraz dokształcania 
i doskonalenia zawodowe-
go pracowników bibliotek,

  wymiany oraz przekazywa-
nia materiałów bibliotecz-
nych i informacji.

In accordance with Article 27 of the Law 
on Libraries of June 27, 1997, the nation-
wide library network was established to 
conduct unified library and information 
activities, enabling the use of library ma-
terials and other sources of information. 
The nationwide library network includes 
public and other libraries incorporated 
by the decision of the Minister of Culture 
and National Heritage.

Radosław Jeż

Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
włączona do ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej

Main Library of the 
University of Economics in 
Katowice included in the 
nationwide library network

Miło nam poinformować, że 
decyzją prof. dr. hab. Piotra 
Glińskiego, ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego, 
Biblioteka Główna Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach została włączona do 
ogólnokrajowej sieci biblio-
tecznej. Wniosek został pozy-
tywnie zaopiniowany przez 
departament merytoryczny 
i Bibliotekę Narodową.

We are pleased to announce that by the decision of Professor Piotr 
Gliński, Ph.D., Minister of Culture and National Heritage, the 
Main Library of the University of Economics in Katowice has been 
included in the nationwide library network. The application was 
favorably reviewed by the internal consulting department and the 
National Library.

Libraries included in the network are 
obliged to cooperate in:

  collection, development, storage and 
access to collections,

  preparation and dissemination of 
bibliographic and documentary 
information,

  scientific and research activities, in-
cluding training and professional de-
velopment of library staff,

  exchange and transfer of library mate-
rials and information.

fot. / photo: Katarzyna Łebkowska
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Jednym z priorytetów Strate-
gii Rozwoju Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach na 
lata 2018–2025 jest pełny do-
stęp na zasadach Open Access 
do wszystkich publikacji na-
ukowych wydawanych przez 
wydawnictwo uczelniane. Za-
rządzeniem Rektora nr 69/22 
z dnia 27 maja 2022 roku 
wprowadzono Instytucjonalną 
Politykę Otwartości (załącznik 
nr 1 do Zarządzenia).

One of the priorities of the De-
velopment Strategy of the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice for the years 2018–2025 is 
the availability of all scientif-
ic publications issued by our 
University Publishing House 
through Open Access. By the 
Rector’s Order No. 69/22 of 
May 27, 2022, the Institutional 
Openness Policy was introduced 
(Appendix No. 1 to the Order).

In accordance with this priori-
ty, the Publishing House of the 

Monika 
Ogrodnik

Małgorzata 
Dziembała

Otwarty dostęp 
do monografii 
Wydawnictwa

Open Access to 
monographs released by 
our Publishing House

Pierwszy numer 
czasopisma 
„Academic Re-
view of Business 
and Economics”

The first issue 
of the journal 
Academic Review 
of Business and 
Economics

Wydawnictwo UE Katowice rozpoczyna pu-
blikowanie monografii naukowych w ramach 
otwartego dostępu. Dzięki temu czytelnicy 
otrzymają nieograniczony w czasie i miejscu 
dostęp do najświeższych publikacji naszych 
autorów całkowicie za darmo, w ramach repo-
zytorium Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Publishing House of the University of Economics 
in Katowice begins releasing scientific mono-
graphs as part of Open Access. This will provide 
readers with unlimited access to the most recent 
publications of our authors, anywhere, anytime, 
completely free of charge, all done as part of the 
Silesian Digital Library repository.

Miło nam poinformować, że 
ukazał się pierwszy numer cza-
sopisma „ARBE”, wydawanego 
przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach. Serdecznie zapra-
szamy studentów, doktorantów 
i młodych naukowców do publi-
kowania w nim artykułów na-
ukowych. W „Academic Review 
of Business and Economics” 
mogą być również publikowane 
artykuły powstałe podczas pro-
gramu tutoringu akademickiego.

We are pleased to announce 
that the first issue of ARBE 
journal has been published. 
The journal, published by 
our University, cordially 
invites students, doctoral 
students and young re-
searchers to submit and 
publish their scientific ar-
ticles on its pages. Articles 
written during the academic 
tutoring program may also 
be published!.

W związku z prowadzony-
mi działaniami Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach rozpoczyna 
publikowanie monografii na-
ukowych w ramach otwartego 
dostępu, dzięki czemu czytel-
nicy otrzymają dostęp do naj-
świeższych publikacji naszych 
autorów całkowicie za darmo, 
w ramach repozytorium Ślą-
skiej Biblioteki Cyfrowej. Ko-
rzystanie z treści określają za-
sady licencji CC BY 4.0 Uznanie 
autorstwa.

„ARBE” jest recenzowanym czasopismem 
naukowym. Jego tematyka obejmuje za-
gadnienia z zakresu ekonomii i finan-
sów, nauk o zarządzaniu i jakości, biz-
nesu, a także rezultaty studiów interdy-
scyplinarnych podejmujących kwestie 
ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za 
publikację i stosuje politykę otwartego 
dostępu (Open Access), co zapewnia sze-
roką dostępność publikowanych artyku-
łów. W „ARBE” publikowane są artykuły 
w języku polskim oraz angielskim. Czaso-
pismo jest półrocznikiem, a nabór artyku-
łów ma charakter ciągły. Do czasopi-
sma przyjmowane są artykuły oryginalne, 
wcześniej niepublikowane.

Academic Review of Business and Eco-
nomics (ARBE) is a peer-reviewed scientif-
ic journal. It covers issues in the field of 
economics and finance, management and 
quality, business, as well as the results of 
interdisciplinary studies addressing eco-
nomic issues.

The journal does not charge any publica-
tion fees and follows an Open Access pol-
icy, which ensures wide availability of the 
published articles. ARBE publishes texts 
both in Polish and English. The journal is 
published semi-annually, and the call for 
papers is continuous. The journal accepts 
original, previously unpublished texts.

University of Economics in Ka-
towice begins releasing sci-
entific monographs as part 
of Open Access. This will pro-
vide readers with unlimited ac-
cess to the most recent pub-
lications of our authors, an-
ywhere, anytime, completely 
free of charge, all done as part 
of the Silesian Digital Library 
repository. Use of the content 
is governed by the rules of the 
CC BY 4.0 Creative Commons 
Attribution License.
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Monika Wieczorek-Kosmala

Pierwszy numer 
czasopisma „Ryzyko 
i Zrównoważony 
Rozwój”

First issue of the 
Studies in Risk 
and Sustainable 
Development journal

Ukazał się pierwszy numer czasopisma 
„Ryzyko i Zrównoważony Rozwój” (ISSN 
2720-6300). Z dumą kontynuuje ono 
60-letnią historię „Studiów Ekonomicznych. 
Zeszytów Naukowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach”.

The first issue of the Studies in Risk and 
Sustainable Development journal (ISSN 
2720–6300) has been published. It proudly 
continues the 60-year history of Studia Eko-
nomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach (Economic 
Studies. Scientific Journals of the Universi-
ty of Economics in Katowice).

Czasopismo „Ryzyko i Zrów-
noważony Rozwój” publiku-
je oryginalne prace naukowe, 
obejmujące zarówno artyku-
ły prezentujące wyniki badań 
empirycznych (w tym krótkie 
noty badawcze), jak i studia 
koncepcyjne i przeglądowe.

Studies in Risk and Sustainable 
Development journal publish-
es original scientific papers, in-
cluding both articles present-
ing the results of empirical 
research (including short re-
search notes) along with con-
ceptual and review studies.

Prace są publikowane w języ-
kach polskim lub angielskim, 
po uzyskaniu pozytywnej re-
cenzji wydawniczej.

Czasopismo wydawane jest 
w wersji elektronicznej, teksty 
są udostępniane na zasadzie 
otwartego dostępu. Od auto-
rów nie są pobierane opłaty.

After receiving a positive edi-
torial review, papers are pub-
lished in Polish or English.

The journal is published elec-
tronically, with the texts made 
available on an open-access 
basis. No fees are charged to 
the authors.
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„Journal of Economics and 
Management” w gronie 
czasopism laureatów 
programu MEiN „Rozwój 
czasopism naukowych”

Wniosek redaktor naczelnej 
czasopisma „Journal of Econo-
mics and Management” prof. 
dr hab. Ewy Ziemby złożony 
do programu „Rozwój czaso-
pism naukowych” został pozy-
tywnie rozpatrzony przez pa-
nel ekspertów Ministerstwa 
Edukacji i Nauki i uzyskał do-
finansowanie na lata 2022–
2023. Celem programu jest 
wsparcie polskich czasopism 
naukowych w realizacji strate-
gii ich rozwoju.

Filozofię i koncepcję rozwo-
ju „JEM” wyznacza jego wizja, 
w której podstawowymi war-
tościami są:

  „JEM” jest czasopismem 
o wysokich standardach 
publikacyjnych,

  „JEM” ma prestiż w mię-
dzynarodowym środowisku 
naukowym,

  „JEM” wpływa na dyskurs 
naukowy i rozwój nauki.

Wizji ten podporządkowano 
osiem celów strategicznych 
i osiem działań strategicz-
nych, których podjęcie i zreali-
zowanie pozwoli osiągnąć wy-
znaczone cele. Opracowana 
przez prof. dr hab. Ewę Ziem-
bę Strategia rozwoju „JEM” na 
lata 2021–2023 zostało bar-
dzo wysoko oceniona przez 
ekspertów.

Zgodnie z zapisami strategii 
zrealizowano m.in. następują-
ce działania:

1. Zaproszono do aktywnej 
współpracy w Komitecie Re-
dakcyjnym uznanych w mię-
dzynarodowym środowisku 
naukowym badaczy z USA, 
Wielkiej Brytanii, Portugalii, 
Niemiec, Austrii, Włoch, Fin-
landii, Francji, Kanady, Brazy-
lii, Rumunii, Chin, Chorwacji, 
Turcji, Tajwanu, Izraela, Czech 
oraz Polski.

2. Od numeru 43(2021) wpro-
wadzono zmiany w zasadach 
publikowania JEM:

  rocznik,
  wersja online jako podsta-
wowa oraz wersja papiero-
wa (online & print versions, 
online first, the original ver-
sion of the journal is onli-
ne one),

  tryb ciągły publikowa-
nia (CP, Continuous Pu-
blishing), co oznacza, że ar-
tykuł jest publikowany na 
stronie internetowej na-
tychmiast, gdy tylko jest 
gotowy, czyli zrecenzowany, 
zatwierdzony przez redak-
tora, po korekcie językowej, 
zredagowany, po składzie, 
sprawdzony i po nadaniu 
numeru DOI.

3. W 2021 roku rozpoczę-
to współpracę ze znanym wy-
dawcą prac naukowych De 
Gruyter i „JEM” jest dostęp-
ny na profesjonalnej i uznanej 

Journal of  
Economics and 

Management

www.sciendo.com/journal/JEMUEKAT 
www.ue.katowice.pl/jem

w środowiskach akademic-
kich platformie wydawniczej 
Sciendo.

4. Zinformatyzowano za-
rządzanie procesem wy-
dawniczym poprzez wdro-
żenie oprogramowania Edi-
torialSystem służącego do 
elektronicznego zarządzania 
artykułami i recenzjami oraz 
podejmowania decyzji.

„JEM” znajduje się na liście 
czasopism punktowanych Mi-
nisterstwa Edukacji i Na-
uki i w 2021 roku uzyskał 40 
punktów (ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości).

Z roku na rok rośnie cytowal-
ność artykułów „JEM”, co obra-
zują statystyki przedstawione 
na stronie czasopisma – we-
dług Google Scholar, Scopus, 
Web of Science.

Redakcja „JEM” zachęca 
wszystkich do lektury i nadsy-
łania artykułów.

Dariusz Grabara
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Journal of Economics and 
Management among the award-
winning journals of the MEiN 
program “Development of 
Scientific Journals”

The application of the Edi-
tor in Chief of the Journal of 
Economics and Management 
(JEM), Professor Ewa Ziemba, 
Ph.D., submitted to the “De-
velopment of Scientific Jour-
nals” program was favorably 
reviewed by a panel of experts 
from the Ministry of Educa-
tion and Science (MEiN) and 
received funding for years 
2022–2023. The purpose of 
the program is to support Pol-
ish scientific journals in im-
plementing their development 
strategies.

The philosophy and concept 
of the development of JEM is 
determined by its vision, with 
the core values being:

  JEM as a journal with high 
publication standards,

  JEM as a prestigious jour-
nal in the international sci-
entific community,

  JEM as an influence on sci-
entific discourse and the 
development of science.

This vision was subordinat-
ed to eight strategic goals and 
eight strategic actions. Their 
implementation will allow for 
the achievement of the set 
goals. The Strategy for the 
Development of JEM for the 
years 2021–2023, developed 
by Professor Ewa Ziemba, was 
highly evaluated by experts.

In accordance with the pro-
visions of the strategy, some 
activities have been imple-
mented already, including the 
following:

1. Internationally recognized 
researchers from the US, UK, 
Portugal, Germany, Austria, It-
aly, Finland, France, Canada, 
Brazil, Romania, China, Croatia, 
Turkey, Taiwan, Israel, Czech 
Republic and Poland have been 
invited to actively cooperate 
on the Editorial Committee.

2. Starting from issue 
43(2021), changes have been 
made to JEM’s publishing rules:

  year
  printed version with an on-
line version being primary,

  Continuous Publishing 
mode, i.e. the paper is pub-
lished on the website as 
soon as it is finished, i.e., 
reviewed, approved by an 
editor, proofread, edited, 
typeset, checked, and as-
signed a DOI number.

3. JEM has been partnered 
with De Gruyter (a well-known 
publisher of scientific papers) 
since 2021 and is now availa-
ble on the professional and ac-
ademically recognized publish-
ing platform Sciendo.

Image by DilokaStudio / Freepik

4. Management of the pub-
lishing process is computer-
ized by implementing Edito-
rialSystem software for the 
electronic management of pa-
pers, reviews and subsequent 
decision-making.

JEM is on the Ministry of Ed-
ucation and Science’s list of 
ranked journals and has been 
awarded 40 points in 2021 
(economics and finance, man-
agement and quality sciences).

The citation rate of JEM-pub-
lished texts has been growing 
with every year, as shown by 
the statistics presented on the 
journal’s website (according to 
Google Scholar, Scopus, and 
Web of Science).

The editors of JEM invite and 
encourage everyone to read 
and submit their papers!
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O funkcję Associate Editor w czasopiśmie 
ubiegało się ponad 50 naukowców z ca-
łego świata. O zaproszeniu do tego gro-
na prof. dr hab. Ewy Ziemby zadecydo-
wał jej dorobek publikacyjny oraz redak-
cyjny i recenzencki w czasopismach ze 
światowej czołówki z zakresu informatyki 
ekonomicznej.

„Journal of Computer Information Sys-
tems” jest jednym z czołowych czasopism 
publikujących wyniki badań nad projek-
towaniem i wykorzystaniem systemów 
i technologii informacyjnych na potrzeby 
transformacji biznesu, administracji pu-
blicznej i społeczeństwa. Impact Factor 
czasopisma wynosi 3.400. Czasopismo nie 
pobiera opłaty za opublikowanie artykułu.

Korzystając z uzyskanej prerogatywy, prof. 
dr hab. Ewa Ziemba zarekomendowała na 
recenzentów czasopisma (Editorial Review 
Board) pięciu badaczy z Polski, w tym dr 
Monikę Eisenbardt oraz dr. Dariusza Gra-
barę z Katedry Informatyki i Rachunkowo-
ści Międzynarodowej.

Pracownik uczelni 
redaktorem „Journal of 
Computer Information 
Systems”

Our University staff 
member becomes Journal 
of Computer Information 
Systems Associate Editor

Prof. dr hab. Ewa Ziemba, kierow-
nik Katedry Informatyki i Rachun-
kowości Międzynarodowej, na 
zaproszenie redaktora naczelnego 
czasopisma „Journal of Computer 
Information Systems” (wyd. Taylor 
& Francis) objęła funkcję redakto-
ra – tzw. Associate Editor – w tym 
czasopiśmie. Tym samym znalazła 
się w gronie 20 redaktorów repre-
zentujących kilkanaście krajów na 
świecie.

At the invitation of the Edi-
tor-in-Chief of the Journal of Com-
puter Information Systems (pub-
lished by Taylor & Francis), Profes-
sor Ewa Ziemba, Ph.D., Head of the 
Department of Business Informat-
ics and International Accounting, 
became the Associate Editor of this 
journal. In doing so, she became 
one of the 20 international editors 
representing different countries.

Im
age by raw

pixel.com
 / Freepik

More than 50 scientists from around the 
world applied for the position of the jour-
nal’s Associate Editor. Prof. Ewa Ziemba’s 
invitation to join this group was deter-
mined by her publication history, as well 
as her editorial and reviewing work in 
world-leading journals in the field of busi-
ness informatics.

Journal of Computer Information Systems 
is one of the leaders in publishing re-
search results on the design and use of 
information systems and technologies for 
the transformation of business, govern-
ment and society. The Impact Factor of 
the journal scores 3,400. The journal does 
not charge fees for publishing papers.

Having earned the privilege, Profes-
sor Ewa Ziemba recommended five re-
searchers from Poland as reviewers of the 
journal (Editorial Review Board), includ-
ing Monika Eisenbardt, Ph.D., and Dari-
usz Grabara, Ph.D., from the Department 
of Business Informatics and Internation-
al Accounting.

Ewa Maruszewska
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To pytania, które są punktem 
wyjścia projektu BOLSTER, roz-
poczynającego się we wrze-
śniu br. Finansowanie badań 
i pilotaży zapewnia europej-
ski program Horyzont Europa. 
Nasza uczelnia jest członkiem 
konsorcjum realizującego to 
przedsięwzięcie.

Podstawowym założeniem 
projektu BOLSTER (Bridging 
Organizations and margi-
nalized communities for Lo-
cal Sustainability Transitions 
in EuRope) jest włączenie się 
w działania ukierunkowane 
na zapewnienie sprawiedli-
wej transformacji, realizowa-
ne w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej oraz ich re-
gionach. Zadaniem badaczy 
będzie zidentyfikowanie spo-
łeczności, które, ze względu na 
różne ekonomiczne bądź spo-
łeczne typy wykluczenia, nie 
potrafią lub nie chcą zmierzyć 
się z wyzwaniami, które nio-
są ze sobą zielona gospodar-
ka i transformacja energetycz-
na Europy.

These are the questions cen-
tral to the BOLSTER project, 
which begins this September. 
Funding for the research and 
pilots is provided by the Eu-
ropean Union’s Horizon Eu-
rope program. Our University 
is a member of the consortium 
implementing this project.

The basic premise of the BOL-
STER project (Bridging Organi-
zations and marginalized com-
munities for Local Sustainabil-
ity Transitions in EuRope) is to 
engage in activities aimed at 
ensuring that fair transforma-
tion is being implemented in 
regions of the European Union 
member states. Researchers 
will be tasked with identifying 
communities that, due to var-
ious economic or social types 
of exclusion, are unable or un-
willing to face the challenges 
posed by Europe’s green econ-
omy and energy transition.

Marcin Baron
Nowy „Horyzont” – 
o sprawiedliwej 
transformacji dla 
wszystkich

New “Horizon” – 
about just 
transformation for all

Jak sprawić, by zielona transformacja Europy i globu 
nie „pozostawiała nikogo w tyle”? Czyli, na ile ONZ-
-owska zasada leave no one behind – w odniesieniu 
do kwestii środowiskowych – musi być wspierana 
licznymi działaniami na rzecz zmarginalizowanych 
społeczności na poziomie lokalnym?

How to ensure that the green transformation of Eu-
rope and the globe “leaves no one behind”? That is, 
to what extent does the UN principle regarding envi-
ronmental issues needs to be supported by numerous 
actions for marginalized communities at a local level?

Przedstawiciele dwunastu kon-
sorcjantów (uczelni, instytu-
cji pozarządowych oraz firm 
świadczących usługi proinno-
wacyjne) będą pracowali z ty-
mi społecznościami, prowa-
dząc obserwację uczestniczą-
cą oraz kreując rozwiązania 
zachęcające do przełamania 
barier wobec inicjatyw eko-
logicznych. W różnych miej-
scach Europy zrealizowane zo-
staną także pilotaże nowych 
rozwiązań, a liderzy i anima-
torzy społeczności zaangażo-
wanych w projekt będą mogli 
wziąć udział w specjalistycz-
nych szkoleniach.

Liderem konsorcjum jest Uni-
wersytet w Tilburgu, a kierow-
nikiem całego projektu dr Mi-
chiel Stapper. W naszej uczel-
ni BOLSTER-em pokieruje dr 
Marcin Baron, a w podstawo-
wym zespole naukowym znaj-
dą się również: dr hab. Adam 
Drobniak, prof. UE, dr hab. To-
masz Ingram, prof. UE, dr Ar-
tur Ochojski, dr Adam Polko, 
mgr Piotr Rykała oraz dr hab. 
Monika Wieczorek-Kosmala, 
prof. UE.

Representatives from twelve 
consortia (universities, 
non-governmental institutions 
and companies providing inno-
vative services) will work with 
these communities, conduct-
ing participatory observations 
and creating solutions encour-
aging them to overcome bar-
riers to eco-friendly initiatives. 
Pilots of new solutions will al-
so be implemented in various 
places in Europe, with com-
munity leaders and animators 
involved in the project being 
able to take part in specialized 
training.

The leader of the consortium 
is Tilburg University, and the 
Project Leader is Michiel Stap-
per, Ph.D. At our University, 
BOLSTER will be led by Mar-
cin Baron, Ph.D, and the core 
research team will also in-
clude Professor Adam Drobni-
ak, Ph.D., Professor Tomasz In-
gram, Ph.D., Artur Ochojski, 
Ph.D., Adam Polko, Ph.D, Pi-
otr Rykała, M.A., and Profes-
sor Monika Wieczorek-Kosma-
la, Ph.D.

Podstawowe informacje o projekcie:

Numer i akronim: 101069586 – BOLSTER

Temat: HORIZON-CL5-2021-D2-01-12 – Fo-
stering a just transition in Europe

Typ akcji: HORIZON Research and Innova-
tion Actions

Finansowanie Unii Europejskiej (dla całego 
konsorcjum): 3,8 mln euro.

Basic information about the project:

Number and acronym: 
101069586 – BOLSTER

Subject: HORIZON-CL5-2021-D2-01-12 – 
Fostering a just transition in Europe

Type of action: HORIZON Research and In-
novation Actions

European Union funding (for the entire con-
sortium): 3.8 million Euros.
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Projekt pod nazwą „Democra-
tising Just Sustainability Tran-
sitions” dotyczy zagadnień 
związanych ze sprawiedliwą 
transformacją. Liderem konsor-
cjum jest Technische Universi-
teit Delf, natomiast partnerami 
projektu, poza Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach, 
są: Strathclyde University, Uni-
versität Zurich, Nordregio, Cen-
ter for the Study of Democracy, 
Branderburgische Technische 
Universität, Cottbus-Senften-
berg, Stichting Isocarp Institu-
te Center of Urban Excellen-
ce, Ooze V.O.F., Hela Sverige 
ska leva Norrbotten, Agenci-
ja za Regionalno Ikonomicze-
sko Razvitie, Stiftung Wohl-
fahrtspflege Brandenburg, 
Porozumienie Związków Zawo-
dowych „KADRA”.

“Democratising Just Sustaina-
bility Transitions” project deals 
with the issues related to just 
transition. The leader of the 
consortium is Technische Uni-
versiteit Delf. In addition to 
the University of Economics 
in Katowice, the project part-
ners include: Strathclyde Uni-
versity, Universität Zurich, Nor-
dregio, Center for the Study 
of Democracy, Branderburgis-
che Technische Universität, 
Cottbus-Senftenberg, Sticht-
ing Isocarp Institute Center of 
Urban Excellence, Ooze V.O.F., 
Hela Sverige ska leva Norr-
botten, Agencija za Region-
alno Ikonomiczesko Razvi-
tie, Stiftung Wohlfahrtspflege 
Brandenburg, Porozumienie 
Związków Zawodowych “KAD-
RA” (Trade Union Alliance 
“KADRA”).

Dofinansowanie 
projektu Horyzont – 
„Democratising Just 
Sustainability Tran-
sitions”

Funding for Ho-
rizon Project – 
“Democratising 
Just Sustainability 
Transitions”

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach otrzymał 
pozytywną decyzję o dofi-
nansowaniu już drugiego 
projektu Horyzont realizo-
wanego w Katedrze Badań 
Strategicznych i Regional-
nych, zgłoszonego do Call: 
HORIZON-CL2-2022-DE-
MOCRACY-01.

The University of Eco-
nomics in Katowice has 
received another positive 
funding decision for our 
second Horizon project, 
submitted to Call: HORI-
ZON-CL2-2022-DEMOC-
RACY-01, implemented in 
the Department of Strate-
gic and Regional Studies.

Adam Drobniak
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Celem projektu jest stwo-
rzenie środowiska współpra-
cującego z wykorzystaniem 
crowdsourcingowej platfor-
my pozwalającej na zwalcza-
nie dezinformacji. Platforma 
Calypso umożliwi taką współ-
pracę dziennikarzy, edytorów, 
ekspertów i fact-checkerów, 
aby w czasie rzeczywistym wy-
krywać i upubliczniać przy-
padki dezinformujących kam-
panii medialnych i fake new-
sów w lokalnych mediach 
cyfrowych.

Projekt realizowany jest na na-
szej uczelni przez Katedrę Pro-
jektowania i Analizy Komuni-
kacji, Katedrę Inżynierii Wiedzy 
oraz Katedrę Uczenia Maszy-
nowego. Kierownikiem pro-
jektu z ramienia UE Katowi-
ce został prof. dr hab. Jerzy 
Gołuchowski. Zadaniem po-
wołanego zespołu jest m.in. 
oprogramowanie platformy 
Calypso.

Łukasz Korach

Pracownicy Wydziału 
Informatyki 
i Komunikacji 
w projekcie CALYPSO
W październiku 2021 roku pracownicy Wydziału 
Informatyki i Komunikacji rozpoczęli realizację mię-
dzynarodowego projektu naukowego pn. „CALYPSO – 
Collaborative AnaLYsis, and exPosure of diSinfOr-
mation” finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach programu Pilot Project – EU grants for 
small-scale online media: supporting high-quality 
news products and tackling fake news.

Instytucją koordynującą dzia-
łania projektowe jest Univer-
sité de Lorraine (Francja). Po-
zostali partnerzy projektu to 
University of Athens (Grecja) 
oraz pięć organizacji medial-
nych: ATHENS LIVE AMKE, Mo-
nocle Media Lab – Mononews, 
NEWSIT LTD, Agencja Mediów 
Lokalnych „mediaL” Waldemar 
Kosior, Wydawnictwo „Tuba” 
Bartłomiej Czaja.

Okres realizacji projektu: 
1 października 2021–31 grud-
nia 2022.

Budżet projektu wynosi blisko 
420 tys. euro, z czego 95 tys. 
euro przeznaczone jest na wy-
datki Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach.

Members of the Faculty 
of Informatics and 
Communication in the 
CALYPSO project
In October 2021, the staff of the Department of 
Computer Science and Communications began an 
international research project entitled “CALYPSO – 
Collaborative AnaLYsis, and exPosure of diSinfOrma-
tion” funded by the European Union under the Pilot 
Project – EU grants for small-scale online media: 
supporting high-quality news products and tackling 
fake news.

The project’s objective is to 
create a collaborative environ-
ment using a crowdsourcing 
platform to combat disinfor-
mation. The Calypso platform 
will enable such collaboration 
among journalists, editors, ex-
perts and fact-checkers to de-
tect and publicize instances of 
disinformation in media cam-
paigns and fake news in local 
digital media – in real time.

The project is implemented at 
our University by the Depart-
ment of Communication De-
sign and Analysis, the Depart-
ment of Knowledge Engineer-
ing and the Department of 
Machine Learning. Professor 
Jerzy Gołuchowski, Ph.D., has 
been appointed Project Lead-
er on behalf of the University 
of Economics in Katowice. The 
team’s responsibility is, among 

other things, the software of 
the Calypso platform.

The project’s coordinating in-
stitution is Université de Lor-
raine (France). The other pro-
ject partners are the Universi-
ty of Athens (Greece) and five 
media organizations: ATHENS 
LIVE AMKE, Monocle Media 
Lab – Mononews, NEWSIT LTD, 
Local Media Agency “mediaL” 
Waldemar Kosior, “Tuba” Pub-
lishing House Bartłomiej Cza-
ja. Project implementation pe-
riod: from October 1, 2021 to 
December 31, 2022.

The project’s budget is close 
to €420,000, of which €95,000 
is designated for expenses on 
part of the University of Eco-
nomics in Katowice.

103



Dagmara WójcikNCN podało wyniki 
konkursów OPUS 22 
i SONATA 17 – grant 
dla pracownika UE 
Katowice

National Science Centre 
(NCN) has announced 
the results of the 
OPUS 22 and SONATA 
17 competitions – 
grant awarded for 
our University staff 
member

23 maja Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 
konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Laureatki i laureaci 
otrzymają niemal 740 mln zł na realizację projektów 
z zakresu badań podstawowych w polskich jednost-
kach. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 
3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 
3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifi-
kowano 589 projektów. Miło nam poinformować, że 
grant OPUS 22 na realizację projektu otrzymała dr 
hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, kierow-
nik Katedry Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.

On May 23, the National Science Center announced 
the results of the OPUS 22 and SONATA 17 competi-
tions. The winners will receive nearly 740 000 000 
PLN to carry out basic research projects in Polish re-
search units. A total of 3005 applications, total worth 
nearly 3 300 000 000 PLN, were submitted.  
Ultimately, only 589 projects qualified. We are pleased 
to announce that the OPUS 22 grant was awarded to 
our Professor Katarzyna Czernek-Marszałek, Ph.D., 
Head of the Department of Management Theory at the 
University of Economics in Katowice.

W konkursie OPUS 22 do NCN 
wpłynęło 1866 wniosków na 
łączną kwotę niemal 2,3 mld 
zł. Finansowanie otrzymało 
350 wniosków o wartości nie-
mal 500 mln zł. Wskaźnik suk-
cesu wyniósł 18,76 proc. Dr 
hab. Katarzyna Czernek-Mar-
szałek otrzymała dofinansowa-
nie projektu pt. „Zakorzenie-
nie społeczne w relacjach mię-
dzyorganizacyjnych. Studium 
porównawcze przedsiębiorców 
sektora turystycznego”.

In the OPUS 22 competi-
tion, NCN received 1,866 ap-
plications for a total amount 
of nearly 2 300 000 000 PLN. 
Funding was granted to 350 
applications, of total worth 
of almost 500 000 000 PLN. 
The success rate was 18.76 
percent. Professor Katarzyna 
Czernek-Marszałek received 
funding for a project entitled 
“Social rooting in inter-organ-
izational relationships. A com-
parative study of entrepre-
neurs in the tourism sector”.

The project deals with the is-
sues Prof. Czernek-Marszałek, 
Ph.D. has been addressing for 
several years, related to the 
social rootedness of tourism 
entrepreneurs and their signif-
icance for inter-organization-
al relations. This time, howev-
er, the subjective and spatial 
scope of the analyses conduct-
ed so far by the author has 
been significantly expanded. 
As a next step in the research 
on this matter, an in-depth 
comparative study of selected 
tourism entities and destina-
tions has also been planned.

Projekt dotyczy zagadnień po-
dejmowanych przez dr hab. 
K. Czernek-Marszałek od kil-
ku lat, związanych z zakorze-
nieniem społecznym przedsię-
biorców turystycznych i jego 
znaczeniem dla relacji między-
organizacyjnych. Znacząco jed-
nak rozszerzono zakres pod-
miotowy, a także przestrzen-
ny dotychczas prowadzonych 
przez autorkę analiz oraz – 
w ramach kolejnego kroku 
w badaniach nad tą problema-
tyką – zaplanowano pogłębio-
ne studium porównawcze wy-
branych do badań podmiotów 
i destynacji turystycznych.
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Centrum Badań i Rozwoju 
funkcjonuje jako ogólnouczel-
niana jednostka organizacyj-
na Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, której mi-
sją jest integracja środowiska 
naukowo-badawczego w pro-
cesie świadczenia profesjonal-
nych usług eksperckich, ba-
dawczych, konsultingowych 
oraz edukacyjnych.

W trakcie 27 lat istnienia 
z oferty centrum skorzystało 
blisko dwustu przedstawicie-
li otoczenia społeczno-gospo-
darczego, realizując ponad pół 
tysiąca projektów naukowo-
-badawczych. W ostatnim ro-
ku można zaobserwować co-
raz większe zainteresowanie, 
nie tylko wśród lokalnych part-
nerów, ale także wśród insty-
tucji z innych części kraju. Jest 
to efekt prowadzonych przez 
CBiR, zakrojonych na szero-
ką skalę działań promocyjnych, 
ale przede wszystkim licznych 
rozmów z przedstawiciela-
mi biznesu, wsłuchiwania się 
w ich potrzeby oraz wychodze-
nia im naprzeciw.

Od stycznia 2021 roku do 
września 2022 roku centrum 
zrealizowało 86 projektów na-
ukowo-badawczych na zle-
cenie podmiotów z otocze-
nia naukowego, biznesowe-
go, jednostek administracji 

The Research and Develop-
ment Center functions as 
a university-wide organization-
al unit of the University of Eco-
nomics in Katowice. Our mis-
sion is to integrate the scien-
tific and research community 
while providing profession-
al expertise, research, advisory 
and educational services.

During the 27 years of its ex-
istence, over 200 represent-
atives of the socio-econom-
ic environment have benefited 
from the Center’s offer, car-
rying out more than 500 sci-
entific and research projects. 
In the last year, we have seen 
a growing interest in our ser-
vices not only among local 
partners but also among insti-
tutions from other parts of the 
country. This is not only the re-
sult of large-scale promotion-
al activities, but, more impor-
tantly, the effect of numerous 
conversations with business 
representatives, listening to 
their needs, and meeting their 
expectations.

From January 2021 to Septem-
ber 2022, the Center carried 
out 86 scientific and research 
projects on behalf of entities 
from the scientific and busi-
ness environment, public ad-
ministration units and judi-
cial bodies. Among the enti-
ties with which it collaborated 
are: the Ministry of Infrastruc-
ture, National Center for Cli-
mate Change of the Institute 
of Environmental Protection – 
National Research Institute 
(IEP-NRI) in Warsaw, City Hall 
in Jastrzębie-Zdrój, City Hall 
in Zabrze, City Hall in Łaziska 
Górne, Jastrzębski Functional 

Kamila Bartuś

86 projektów 
naukowo-badawczych 
zrealizowanych przez 
Centrum Badań 
i Rozwoju

86 scientific and research 
projects carried out by the 
Research and Development 
Center (CBiR)

publicznej oraz organów wy-
miaru sprawiedliwości. Wśród 
podmiotów, z którymi współ-
pracowało, można wymienić 
m.in.: Ministerstwo Infrastruk-
tury, Krajowy Ośrodek Zmian 
Klimatu Instytutu Ochro-
ny Środowiska – Państwo-
wego Instytutu Badawcze-
go w Warszawie, Urząd Mia-
sta w Jastrzębiu-Zdroju, Urząd 
Miasta w Zabrzu, Urząd Miasta 
w Łaziskach Górnych, Jastrzęb-
ski Obszar Funkcjonalny, Cen-
trum Usług Społecznych Gmi-
ny Świdwin, Powiatowy Urząd 
Pracy w Tarnowskich Górach, 
Górniczą Izbę Przemysłowo-
-Handlową, Future Proces-
sing, ALBA Sp. z o.o, Techni-
center Sp. z o.o., STS SA i wie-
le innych.

Centrum Badań i Rozwoju 
wspomaga także badawczo in-
ne ośrodki naukowe w kraju, 
jak np. Uniwersytet Szczeciń-
ski, Politechnikę Śląską, Szko-
łę Główną Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie 
czy we Wrocławiu.

Warto podkreślić fakt, iż od kil-
ku lat systematycznie rośnie 
liczba specjalistycznych opi-
nii sporządzanych przez eks-
pertów centrum na zlecenie 
sądów, prokuratur oraz orga-
nów ścigania. Z ich wielolet-
niego doświadczenia w spo-
rządzaniu opinii z zakresu 
ekonomii, finansów, rachunko-
wości, informatyki czy zarzą-
dzania korzystają przedstawi-
ciele wymiaru sprawiedliwości 
z Gdańska, Katowic, Krakowa, 
Lublina, Szczecina, Warszawy 
czy Wrocławia.

Area, Social Services Center of 
Świdwin Municipality, District La-
bor Office in Tarnowskie Góry, Pol-
ish Mining Chamber of Industry 
and Commerce (GIPH), Future Pro-
cessing, ALBA Sp. z o.o., Techni-
center Sp. z o.o., STS SA and many 
others.

Research and Development Center 
also provides research support 
to other scientific centers in the 
country, such as the University 
of Szczecin, Silesian University of 
Technology, Warsaw University of 
Life Sciences, Cracow University of 
Economics and Wroclaw Universi-
ty of Economics and Business.

It is also worth noting that for sev-
eral years there has been a sys-
tematic increase in the number of 
specialized reports prepared by 
the Center’s experts on behalf of 
courts, prosecution offices and law 
enforcement agencies. Represent-
atives of the judicial system from 
Gdańsk, Katowice, Krakow, Lub-
lin, Szczecin, Warsaw and Wrocław 
benefit from our many years of ex-
perience in preparing opinions in 
the fields of economics, finance, 
accounting, IT, and management.
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Naszą uczelnię reprezentowa-
li studenci kierunków Finan-
se i rachunkowość oraz Finan-
ce and Accounting for Busi-
ness: Adam Fujarewicz, Natalia 
Hajska, Lucjan Irlik, Julia Par-
szewska, Krzysztof Wątorek 
oraz wykładowcy Wydziału Fi-
nansów: dr hab. Joanna Błach, 
prof. UE (Katedra Finansów 
Przedsiębiorstw i Ubezpie-
czeń Gospodarczych), dr hab. 
Monika Foltyn-Zarychta, prof. 
UE (Katedra Inwestycji) oraz 
dr hab. Monika Klimontowicz, 
prof. UE (Katedra Bankowości 
i Rynków Finansowych).

BIP SBaF jest cyklicznym wyda-
rzeniem współorganizowanym 
przez uczelnie z Holandii (In-
Holland University of Applied 
Sciences), Hiszpanii (CEU Uni-
versidad San Pablo in Madrid, 
Universidad Zaragoza), Bel-
gii (University College Ghent), 
Francji (Université Catholique 
de l’Ouest, Nantes), Czech 
(University of Finance and Ad-
ministration in Prague) i Pol-
ski (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach).

Our University was represent-
ed by students of Finance 
and Accounting and Finance 
and Accounting for Business 
study programs: Adam Fu-
jarewicz, Natalia Hajska, Luc-
jan Irlik, Julia Parszewska, 
Krzysztof Wątorek and lectur-
ers of the Faculty of Finance: 
Professor Joanna Błach, Ph.D. 
(Department of Corporate Fi-
nance and Insurance), Pro-
fessor Monika Foltyn-Zarych-
ta, Ph.D., (Department of In-
vestment) Professor Monika 
Klimontowicz, Ph.D. (Depart-
ment of Banking and Financial 
Markets).

BIP SBaF is a regular event 
co-organized by universi-
ties from the Netherlands (In-
Holland University of Applied 
Sciences), Spain (CEU Uni-
versidad San Pablo in Ma-
drid, Universidad Zarago-
za), Belgium (University 
College Ghent), France (Uni-
versité Catholique de l’Ouest, 
Nantes), Czech Republic (Uni-
versity of Finance and Ad-
ministration in Prague) and 

Poland (University of Econom-
ics in Katowice).

The BIP program consists of 
two stages. The first online 
stage lasted six weeks, dur-
ing which students worked 
under the guidance of teach-
ing instructors in internation-
al teams, preparing a research 
paper on one of the follow-
ing topics: ESG rating, fiscal 
and monetary policy, social-
ly responsible investment, fi-
nancing of SME, FinTech sector 
or ESG reporting, conducting 
a comparative analysis of the 
situation in different countries. 
Meanwhile, during the IP Days 
in The Hague, students pre-
sented the results of their re-
search, took part in an Oxford 
debate in addition to numer-
ous thematic discussions, and 
listened to lectures by experts 
in finance and banking. These 
activities were accompanied by 
a rich cultural program, which 
allowed them to improve their 
communication skills and build 
social relations in an interna-
tional environment.

Joanna Błach

Udział studentów 
i pracowników w Blended 
Intensive Programme 
Sustainable Banking and 
Finance 2022 (BIP SBaF 
2022) w Hadze Participation of students and 

staff at the Blended Intensive 
Program Sustainable Banking 
and Finance 2022 (BIP SBaF 
2022) in The Hague

W dniach 14–18 marca 2022 roku studenci 
kierunków: Finanse i rachunkowość oraz 
Finance and Accounting for Business, a także 
wykładowcy naszej uczelni uczestniczyli 
w międzynarodowym projekcie dydaktycz-
nym Blended Intensive Programme Susta-
inable Banking and Finance 2022 (BIP SBaF 
2022), który w tym roku odbywał się w Hadze 
(InHolland University of Applied Sciences).

From March 14–18, 2022, students of the 
Finance and Accounting and Finance and Ac-
counting for Business study programs, along 
with lecturers from our University, participat-
ed in an international didactic project Blended 
Intensive Program Sustainable Banking and 
Finance 2022 (BIP SBaF 2022), which took 
place in The Hague (InHolland University of 
Applied Sciences).

Program BIP składa się 
z dwóch etapów. Pierwszy etap 
(online) trwał sześć tygodni, 
w trakcie których studenci pra-
cowali pod kierunkiem nauczy-
cieli w międzynarodowych ze-
społach, przygotowując opra-
cowanie naukowe na jeden 
z tematów dotyczących: ratin-
gu ESG, polityki fiskalnej i mo-
netarnej, inwestycji społecz-
nie odpowiedzialnych, finan-
sowania MŚP, sektora FinTech 
oraz raportowania ESG, doko-
nując m.in. porównawczej ana-
lizy sytuacji w różnych krajach. 
Natomiast w trakcie IP Days 
w Hadze studenci prezento-
wali wyniki swoich badań, bra-
li udział w debacie oksfordz-
kiej i licznych dyskusjach te-
matycznych oraz wysłuchali 
wykładów ekspertów z zakre-
su finansów i bankowości. Za-
jęciom na uczelni towarzyszył 
bogaty program kulturalny, 
który pozwolił na doskonale-
nie umiejętności komunikacyj-
nych i budowanie relacji spo-
łecznych w międzynarodowym 
środowisku.

Źródło / Source: InHolland University of Applied Sciences
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Umowa została zawarta 
pomiędzy:

  Szkołą Główną Handlową 
reprezentowaną przez rek-
tora dr. hab. Piotra Wacho-
wiaka, prof. SGH,

  Uniwersytetem Ekonomicz-
nym we Wrocławiu repre-
zentowanym przez rekto-
ra prof. dr. hab. Andrzeja 
Kaletę,

  Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Krakowie reprezen-
towanym przez prorektora 
ds. nauki prof. dr. hab. Paw-
ła Lulę,

  Uniwersytetem Ekono-
micznym w Poznaniu re-
prezentowanym przez rek-
tora prof. dr. hab. Macieja 
Żukowskiego,

  Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Katowicach repre-
zentowanym przez rek-
tor prof. dr hab. inż. Celinę 
M. Olszak.

Podpisana umowa reguluje za-
sady współpracy oraz przy-
znawania środków na realiza-
cję wspólnych badań nauko-
wych przez międzyuczelniane 
zespoły badawcze składające 
się z nauczycieli akademickich 
albo nauczycieli akademickich 

The agreement was concluded 
between:

  Warsaw School of Econom-
ics (SGH), represented by 
Rector, Professor Piotr Wa-
chowiak, Ph.D.,

  Wrocław University of 
Economics and Business 
(UEW), represented by Rec-
tor, Professor Andrzej Kale-
ta, Ph.D.,

  Cracow University of Eco-
nomics (UEK), represent-
ed by Vice-Rector for Re-
search, Professor Paweł Lu-
la, Ph.D.,

  Poznań University of Eco-
nomics (UEP), represented 
by Rector, Professor Maciej 
Żukowski, Ph.D.,

  the University of Economics 
in Katowice (UEKat), repre-
sented by Rector, Professor 
Celina M. Olszak Ph.D., Sc.D.

Agnieszka Put

Uczelnie zrzeszone 
w KRUE podpisały 
umowę dotyczącą 
realizacji wspólnych 
projektów badawczych

Conference of Rectors 
of Universities of 
Economics (CRUE) 
member universities 
have signed an 
agreement to carry out 
joint research projects

27 listopada 2021 roku podczas posiedzenia 
Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicz-
nych została podpisana umowa o współpracy 
w zakresie realizowania corocznych inicjatyw 
naukowych w ramach międzyuczelnianych 
grantów badawczych.

On November 27, 2021, during a meeting of the 
Conference of Rectors of Universities of Econom-
ics, a cooperation agreement was signed for the im-
plementation of annual scientific initiatives within 
the framework of inter-university research grants.

i uczestników Szkół Doktor-
skich SGH, UEW, UEK, UEP oraz 
UEKat.

„Współpraca pomiędzy naszy-
mi uczelniami, zrzeszonymi 
w ramach KRUE, trwa już od 
wielu lat. Ta umowa umożliwia 
jednak jej zacieśnienie i zin-
tensyfikowanie, a uzyskany 
efekt synergii pozwoli na pro-
wadzenie badań naukowych 
w interdyscyplinarnych zespo-
łach w jeszcze szerszym zakre-
sie. Jestem przekonana, że zy-
skają na tym nie tylko nasze 
uczelnie, ale i społeczeństwo 
oraz szeroko pojęta gospodar-
ka” – mówiła prof. dr hab. inż. 
Celina M. Olszak, rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

The signed agreement regu-
lates the rules of cooperation 
and the allocation of funds for 
the implementation of joint 
scientific research by inter-uni-
versity research teams consist-
ing either of academic teach-
ers, or academic teachers and 
participants of the Doctor-
al Schools of SGH, UEW, UEK, 
UEP and UEKat.

“The cooperation between 
our universities affiliated with 
CRUE has been going on for 
many years now. However, 
this agreement makes it pos-
sible to tighten and intensify 
it. This agreement allows sci-
entific research to be conduct-
ed in interdisciplinary teams 
on an even wider scale. I am 
convinced that this will benefit 
not only our universities, but 
also our society and economy 
understood in broad terms,” 
said Rector Celina M. Olszak.

 Prof. dr hab. inż. Celina 

M. Olszak / Prof. Celina 

M. Olszak, Ph.D., D.Sc.

   Władze uczelni 

wyższych zrzeszonych 

w KRUE / Authorities of 

universities associated 

in CRUEfot. / photo: SGH
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Międzyuczelniane 
Granty Badawcze Inter-University 

Research GrantsDecyzją Międzyuczelnianej Komisji Naukowej finan-
sowanie otrzymało pięć międzyuczelnianych zespołów 
spośród 30 złożonych wniosków. By the decision of the Inter-University Scientific 

Committee, out of 30 applications submitted, five 
inter-university teams received funding.Międzyuczelniane Granty Ba-

dawcze SGH-UEW-UEK-UEP-
-UE Kat to inicjatywa pięciu 
uczelni ekonomicznych w ra-
mach podjętej współpra-
cy partnerskiej. W projekcie 
uczestniczą: Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie (SGH), 
Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu (UEW), Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie 
(UEK), Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu (UEP) oraz Uni-
wersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach (UEKat).

W pierwszej edycji granty na 
realizację badania naukowego 
przyznano pięciu zespołom. UE 
Katowice reprezentują:

  w projekcie pt. „Zmiany 
otwartości gospodarek 
w dobie ogólnoświatowych 
kryzysów ekonomicznych 
oraz ich konsekwencje me-
zo- i makroekonomiczne”: 
dr hab. Jan Acedański, dr 
hab. Julia Włodarczyk oraz 
doktorantka mgr Martyna 
Bieleń,

The SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat 
Inter-University Research 
Grants are a cooperative in-
itiative of five partner eco-
nomic universities. Participat-
ing in the project are: Warsaw 
School of Economics (SGH), 
Wrocław University of Eco-
nomics and Business (UEW), 
Cracow University of Econom-
ics (UEK), Poznań University of 
Economics (UEP) and the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice (UEKat).

In its first edition, grants 
for scientific research were 
awarded to five teams. The 

University of Economics in Ka-
towice is represented by:

  in the project entitled 
“Changes in the openness 
of economies in the era of 
global economic crises and 
their meso- and macro-eco-
nomic consequences”: Pro-
fessor Jan Acedański, Ph.D., 
Professor Julia Włodarczyk, 
Ph.D., and doctoral student 
Martyna Bielen, M.Sc.,

  in the project entitled “In-
novation of social enter-
prises in the conditions of 
economy 4.0 – determi-
nants, importance, chal-
lenges”: Professor Izabel-
la Steinerowska-Streb, 
Ph.D., and Martyna Wron-
ka-Pośpiech, Ph.D.,

  in the project entitled “The 
LendTech sector and the 
phenomenon of credit exclu-
sion in the era of sustaina-
ble finance – dependencies, 
consequences, recommen-
dations”: doctoral student 
Jakub Kubiczek, M.A.

  w projekcie pt. „Innowacyj-
ność przedsiębiorstw spo-
łecznych w warunkach go-
spodarki 4.0 – determinan-
ty, znaczenie, wyzwania”: 
dr hab. Izabella Steinerow-
ska-Streb oraz dr Martyna 
Wronka-Pośpiech,

  w projekcie pt. „Sektor 
LendTech i zjawisko wy-
kluczenia kredytowe-
go w dobie zrównoważo-
nych finansów – zależności, 
konsekwencje, rekomenda-
cje”: doktorant mgr Jakub 
Kubiczek.

Łukasz Korach
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został uho-
norowany na uroczystej dorocznej gali ABSL. W imie-
niu rektor prof. dr hab. inż. Celiny Olszak wyróżnienie 
odebrał prof. dr hab. Wojciech Dyduch.

Wyróżnienia za współpracę z biznesem w 2021 ro-
ku otrzymały także Akademia Leona Koźmińskie-
go, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) 
zrzesza ponad 200 firm z branży, w której zatrudnio-
nych jest ponad 350 tys. osób. Misją ABSL jest roz-
wój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biz-
nesu oraz tworzenie warunków do jego stałego 
wzrostu w Polsce. Celem związku jest budowanie 
konkurencyjnej gospodarki, która tworzy nowe miej-
sca pracy, wzmacnianie biznesu i inwestycji, a także 
wymiana wiedzy, pobudzanie innowacji i wspieranie 
wysokiej jakości edukacji.

The University of Economics in Katowice was officially 
distinguished at ABSL’s annual gala. Professor Wojciech 
Dyduch, Ph.D., received the award on behalf of Rector 
Professor Celina Olszak, Ph.D., D.Sc.

Distinctions for cooperation with business in 2021 
were also awarded to Kozminski University, University 
of Łódź and Cracow University of Economics.

The Association of Business Service Leaders (ABSL) 
brings together more than 200 companies in an in-
dustry that employs more than 350,000 people. AB-
SL’s mission is to develop the potential of the modern 
business services sector and create conditions for its 
steady growth in Poland. The association aims to build 
a competitive economy that creates new jobs, strength-
ens business and investment, as well as exchanges 
knowledge, stimulates innovation and supports quali-
ty education.

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Katowicach 
wyróżniony za 
współpracę z biznesem

University of Economics 
in Katowice awarded 
for cooperation with 
business

16 grudnia 2021 roku Uniwersytet Ekono-
miczny otrzymał wyróżnienie za znaczące 
zasługi dla rozwoju sektora nowoczesnych 
usług biznesowych w Polsce. Wyróżnienie 
zostało przyznane przez Związek Liderów 
Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – wiodą-
cą organizację reprezentującą sektor nowo-
czesnych usług biznesowych w Polsce.

On December 16, 2021, the University of Eco-
nomics received a distinction for significant 
contributions to the development of the mod-
ern business services sector in Poland. The 
award was granted by the Association of Busi-
ness Service Leaders (ABSL), the leading or-
ganization representing the modern business 
services sector in Poland.

Wojciech Dyduch

 Prof. dr hab. Grzegorz 

Mazurek, prof. dr hab. 

Agnieszka Kurczewska, 

prof. dr hab. Marek 

Ćwiklicki, prof. dr 

hab. Wojciech Dy-

duch / Prof. Grzegorz 

Mazurek, Ph.D., prof. 
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ka, Ph.D., prof. Marek 
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Wojciech Dyduch Ph.D.

źr
ód

ło
 /

 s
ou

rc
e:

 A
B

SL

109



Zawierane porozumienia, naj-
ogólniej ujmując, inicjują lub 
intensyfikują współpracę, któ-
rej celem jest wykorzystanie 
dorobku naukowego, eduka-
cyjnego i doświadczeń profe-
sjonalnych uniwersytetu oraz 
potencjału ekonomicznego, ka-
drowego i technicznego, a tak-
że pozycji gospodarczej i spo-
łecznej podmiotów otoczenia 
gospodarczego do wspólnie 
podejmowanych działań słu-
żących realizacji misji i pro-
gramów rozwojowych każdej 
ze stron.

In the broadest term, these 
agreements initiate or intensi-
fy cooperation. They utilize the 
scientific, educational and pro-
fessional achievements of our 
University and its economic, 
technical and HR potential, as 
well as the economic and so-
cial position of the business 
entities during the jointly un-
dertaken activities – to achieve 
the mission and development 
programs of each party.

Porozumienie o współ-
pracy UE Katowice z Ja-
strzębską Spółką Węglo-
wą S.A.
11 października 2021 roku 
w Sali Senackiej budynku rek-
toratu podpisano porozumie-
nie o współpracy z Jastrzębską 
Spółką Węglową S.A., czemu 
towarzyszył briefing prasowy. 
Współpraca z JSW S.A. trwa 
już od ponad pięciu lat, a po-
rozumienie stanowi potwier-
dzenie dotychczasowej współ-
pracy i inicjować ma dalsze 

Cooperation agreement 
between our Universi-
ty and Jastrzębska Spół-
ka Węglowa S.A. (JSW 
Group)
On October 11, 2021, a coop-
eration agreement with Jas-
trzębska Spółka Węglowa 
S.A. was signed in the Sen-
ate Room of our University, ac-
companied by a press brief-
ing. The cooperation with JSW 
Group has been going on for 
more than five years, and the 
agreement is a validation of 

Marek KiczkaWspółpraca 
uniwersytetu 
z otoczeniem 
społeczno-
gospodarczym

Our cooperation with 
the socio-economic 
environment

W roku akademickim 2021/2022 podpisano 
40 umów i porozumień o współpracy uniwer-
sytetu z podmiotami otoczenia społeczno-go-
spodarczego. Wśród nich są m.in. Jastrzębska 
Spółka Węglowa S.A., Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Skarb Państwa – Biuro Rzecz-
nika MŚP, Polska Grupa Górnicza S.A. czy 
Główny Instytut Górnictwa. Planowane są 
kolejne porozumienia o współpracy, co tylko 
potwierdza, jak ważny dla UE Katowice jest 
rozwój i współdziałanie z biznesem, instytu-
cjami rządowymi i samorządami.

In the academic year 2021/2022, 40 contracts 
and agreements on cooperation between 
our University and entities of the socio-eco-
nomic environment were signed. Among 
them are Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
(JSW Group), the Social Insurance Institu-
tion (ZUS), the State Treasury – Office of the 
SME Spokesman, Polska Grupa Górnicza 
S.A (PGG, Polish Mining Group) or Główny 
Instytut Górnictwa (GIG, Central Mining 
Institute). More cooperative agreements are 
planned, which only confirms how important 
it is for our University to develop and cooper-
ate with businesses, government institutions 
and local governments.

Artur Wojtków, prof.

dr hab. inż. Celina

M. Olszak, Robert

Ostrowski, Podpisanie

umowy z Jastrzębską

Spółką Węglową / 

Artur Wojtków, prof. 

Celina M. Olszak, 

Ph.D., D.Sc., Robert 

Ostrowski, Cooperation 

agreement between 

our University and 

Jastrzębska Spół-

ka Węglowa S.A.

fot. / photo: Anna Gniady
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wspólne działania. Warto do-
dać, że w ciągu ostatnich 10 
lat ponad 60 prac dyplomo-
wych opartych było na danych 
z JSW S.A. lub było z nią zwią-
zanych tematycznie. Ponadto 
260 absolwentów Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach (studiów I i II stopnia oraz 
podyplomowych) jest obecnie 
pracownikami JSW S.A.

Porozumienie podpisali: ze 
strony JSW S.A. – Artur Wojt-
ków, zastępca prezesa zarządu 
ds. pracy i polityki społecznej, 
oraz Robert Ostrowski, zastęp-
ca prezesa zarządu ds. eko-
nomicznych, a ze strony uni-
wersytetu – rektor prof. Celina 
M. Olszak.

Uroczystość oficjalnie otwo-
rzyła rektor, podkreślając, że 
„misją i celem strategicznym 
uczelni jest współpraca z oto-
czeniem (…). To porozumie-
nie pokazuje, że wpisujemy się 
w ten nurt i założenia naszej 
misji. (…) Wyrażam ogromną 
nadzieję, że poprzez współpra-
cę ze spółką, która ma strate-
giczne znaczenie dla rozwoju 
Polski i całej Europy, a przede 
wszystkim naszego regionu, 
dokonamy jego transforma-
cji, opierając ją z jednej stro-
ny na naszych naturalnych za-
sobach, z drugiej zaś, wykorzy-
stując postęp technologiczny 
i dokonania nauki”. Rektor zło-
żyła także podziękowania za 
dotychczasową współpracę 
z JSW S.A. i wyraziła nadzie-
ję na przyszłe wspólnie realizo-
wane projekty.

Zastępca prezesa zarządu JSW 
ds. pracy i polityki społecz-
nej Artur Wojtków, odnosząc 
się do podejmowanej współ-
pracy z ośrodkami akademic-
kimi, wskazywał z kolei na ro-
lę dostrzeżenia potrzeby kon-
taktów pracowników spółki 
z uczelniami wyższymi, a tak-
że podkreślał, jak duże znacze-
nie ma współpraca JSW S.A. 
z Filią Uniwersytetu w Rybni-
ku. „Bardzo cenimy współpra-
cę z Uniwersytetem Ekono-
micznym w Katowicach, który 

jest jedną z wiodących uczel-
ni wyższych w Polsce. Dużą 
rolę w tej współpracy odgry-
wa Filia UE Katowice w Rybni-
ku. Tam nasi pracownicy zdo-
bywają kwalifikacje i poszerza-
ją wiedzę niezbędną w pracy 
w spółce stawiającej na no-
woczesność. Nie można bu-
dować kompetentnych zespo-
łów pracowniczych bez lide-
rów, którzy potrafią wdrażać 
najnowsze osiągnięcia nauki. 
W Grupie Kapitałowej JSW za-
trudniamy także wielu absol-
wentów Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Ścisła 
współpraca pozwala wykorzy-
stać potencjał uczelni i wszyst-
kich spółek tworzących Grupę 
Kapitałową JSW” – mówił.

Zastępca prezesa zarządu JSW 
ds. ekonomicznych Robert 
Ostrowski podkreślał potrzebę 
zatrudniania wykwalifikowa-
nych pracowników, młodych 
adeptów ekonomii, a także za-
deklarował objęcie progra-
mem mentorskim studentów 
uczelni: „Liczymy na to, że na-
sza współpraca przełoży się na 
konkretne działania, my dekla-
rujemy jej praktyczny element. 
Chodzi m.in. o objęcie patro-
natem mentorskim studen-
tów, który ma na celu wspar-
cie podczas pisania prac dy-
plomowych i zapoznanie się 
ze specyfiką działalności w za-
kresie ekonomii i finansów ta-
kiej dużej spółki jak JSW SA. 
Potrzebujemy młodych, zdol-
nych, ambitnych absolwen-
tów kierunków ekonomicznych 
w obszarach sprawozdawczo-
ści, raportowania, controllingu, 
finansów i ekonomii w spół-
ce, która jest przecież noto-
wana na giełdzie w indeksie 
WIG20” – podkreślał.

Podziękowanie za wielolet-
nią współpracę wyrazili nato-
miast dr inż. Tomasz Zieliń-
ski – prodziekan, dyrektor Filii 
w Rybniku, oraz dr Katarzy-
na Olejko – kierownik studiów 

the existing cooperation that 
initiates further joint activities. 
It is worth mentioning that 
over the past 10 years, more 
than 60 theses were based on 
data supplied by JSW Group or 
were thematically related to 
its operation. In addition, 260 
graduates of the University of 
Economics in Katowice (under-
graduate, graduate and post-
graduate studies) are currently 
staff members at JSW Group.

The agreement was signed by 
the JSW Management Board 
Deputy Chair for Labor and So-
cial Policy Artur Wojtków and 
the JSW Management Board 
Deputy Chair for Economic Af-
fairs Robert Ostrowski on the 
part of JSW Group, and by Rec-
tor Professor Celina M. Olszak, 
Ph.D., D. Sc., on the part of our 
University.

The ceremony was official-
ly opened by the Rector, who 
emphasized that “the mission 
and strategic goal of the uni-
versity is to cooperate with the 
environment (…). This agree-
ment shows that we are in 
line with this direction and the 
goals of our mission. (…) I very 
much hope that through co-
operation with the compa-
ny, which is of strategic impor-
tance for the development of 
Poland, the whole of Europe, 
and, above all, our region, we 
will transform our region using 
natural resources on the one 
hand, and taking advantage of 
the technological progress and 
the achievements of science 
on the other.” The Rector also 
expressed her thanks for the 
cooperation with JSW Group to 
date and expressed her hope 
for future joint projects.

Referring to the cooperation 
undertaken with the academ-
ic centers, the JSW Manage-
ment Board Deputy Chair for 
Labor and Social Policy Artur 
Wojtków pointed out the role 
of recognizing the need for 
the company’s staff to interact 
with universities and stressed 
the importance of JSW Group’s 

cooperation with our Univer-
sity’s branch in Rybnik. “We 
highly value cooperation with 
the University of Economics in 
Katowice, which is one of the 
leading universities in Poland. 
The University’s branch in Ry-
bnik plays a big role in this 
cooperation. There, our staff 
gain qualifications and ex-
pand their knowledge neces-
sary for work in a company fo-
cused on modernity. You can’t 
build competent teams of em-
ployees without leaders who 
can implement the latest sci-
entific achievements. At JSW 
Capital Group, we also employ 
many graduates of the Univer-
sity of Economics in Katowice. 
Close cooperation allows us to 
use the potential of the Uni-
versity and all the companies 
that make up the JSW Capital 
Group,” said the Deputy Chair.

JSW Management Board Dep-
uty Chair for Economic Affairs 
Robert Ostrowski stressed the 
need to recruit qualified em-
ployees, such as students of 
economics, and declared to ex-
tend the mentoring program 
to university students: “We are 
counting on our cooperation 
to evolve into action as we de-
clare and provide the practical 
element. This includes extend-
ing mentorship to students to 
support them during the writ-
ing of their diploma theses 
and to familiarize them with 
the specifics of operations 
in economics and finance of 
such a large company as JSW 
Group. We need young, talent-
ed and ambitious graduates 
in the areas of reporting, con-
trolling, finance and econom-
ics in a company that is, after 
all, listed on the WIG20 index,” 
the Deputy Chair emphasized.

Meanwhile, Vice-Dean of the 
Rybnik Branch Tomasz Ziel-
iński, Ph.D., and Head of the 
Master of Corporate Govern-
ance postgraduate program 
Katarzyna Olejko, Ph.D., ex-
pressed their thanks for many 
years of cooperation.
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podyplomowych Master of 
Corporate Governance.

Rozwój współpracy 
z ZUS i wykład ekspercki
W środę 27 października 
2021 roku podpisano umowę 
o współpracy z Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych. Strony re-
prezentowali odpowiednio: rek-
tor prof. Celina M. Olszak, prezes 
ZUS prof. Gertruda Uścińska, 
dyrektor Departamentu Obsłu-
gi Klienta ZUS Magdalena Ma-
zur-Wolak oraz dyrektor Od-
działu ZUS w Chorzowie Izabela 
Kurczyńska. Podpisanie umowy 
gwarantuje kontynuację współ-
pracy rozpoczętej już w latach 
90. XX wieku.

Przedmiotem nowo podpisanej 
umowy jest współpraca part-
nerska w zakresie działalno-
ści dydaktycznej oraz realizacji 
wspólnych projektów z zakre-
su ubezpieczeń społecznych. 
W ramach umowy strony będą 
m.in. razem organizować kon-
ferencje poświęcone tematy-
ce ubezpieczeń społecznych, 
współpracować w ramach me-
diów akademickich – w tym 
promować projekt „Akademia 
Ubezpieczeń Społecznych”, or-
ganizować wspólnie ogólnodo-
stępne studia podyplomowe 
dotyczące ekonomii i zarządza-
nia w systemie ubezpieczeń 
społecznych czy planować wy-
kłady na temat ubezpieczeń 
społecznych prowadzone przez 
pracowników ZUS.

Uniwersytet umożliwi ponad-
to pracownikom ZUS korzysta-
nie z własnych bibliotek, dekla-
ruje gotowość do współpracy 
w zakresie projektów badaw-
czych, eksperckich i konsultin-
gowych, a także będzie uzna-
wać ważność olimpiady or-
ganizowanej przez ZUS dla 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych „Warto wiedzieć wię-
cej o ubezpieczeniach społecz-
nych” i przyznawać indeks lub 
dodatkowe punkty w procesie 
rekrutacji na studia dla jej fina-
listów stopnia centralnego. Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych 
umożliwi z kolei studentom 

i doktorantom uczelni odbycie 
stażu lub praktyki w ZUS, bę-
dzie prowadzić konsultacje dla 
studentów, doktorantów oraz 
pracowników uczelni w zakre-
sie ubezpieczeń społecznych, 
umożliwi pracownikom uniwer-
sytetu publikowanie w kwartal-
niku „Ubezpieczenia Społecz-
ne. Teoria i Praktyka”, a także 
udzieli wsparcia merytorycz-
nego studentom i doktoran-
tom piszącym prace dyplo-
mowe z zakresu ubezpieczeń 
społecznych. Udostępniać ma 
także materiały zgodne z tema-
tyką prac.

Bezpośrednio po podpisa-
niu umowy o współpracy pre-
zes ZUS prof. Gertruda Uściń-
ska poprowadziła dla studen-
tów uniwersytetu wykład pt. 
„Współczesne wyzwania fi-
nansowe, prawne i organiza-
cyjne systemu zabezpieczenia 
społecznego”.

Porozumienie o współ-
pracy ze Skarbem Pań-
stwa – Biurem Rzeczni-
ka MŚP
11 marca w Sali Senackiej 
podpisane zostało porozumie-
nie o współpracy pomiędzy 
Skarbem Państwa – Biurem 
Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców (samodziel-
nym organem ochrony prawa) 
a Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Katowicach. Strony re-
prezentowali: rzecznik małych 
i średnich przedsiębiorców 
Adam Abramowicz oraz rektor 
prof. Celina M. Olszak. W wy-
darzeniu uczestniczył rów-
nież dr Rafał Kozłowski z Kate-
dry Przedsiębiorczości, będący 
członkiem Rady Naukowej przy 
Rzeczniku MŚP.

„Porozumienie o współpra-
cy z tak ważną instytucją, ja-
ką jest Rzecznik Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców, ma dla 
nas ogromne znaczenie. (…) 
Warto tutaj zauważyć, że sek-
tor MŚP (mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw) stano-
wi przeważającą większość 
przedsiębiorstw w Polsce – aż 
99,8%. Sektor przedsiębiorstw 

Development of cooper-
ation with the Social In-
surance Institution (ZUS) 
and expert lecture
On Wednesday, October 27, 
2021, a cooperation agree-
ment was signed with the So-
cial Insurance Institution. The 
parties were represented by 
Rector Prof. Celina M. Olszak, 
ZUS President Professor Ger-
truda Uścińska, ZUS Custom-
er Service Department Direc-
tor Magdalena Mazur-Wolak 
and ZUS Chorzow Branch Di-
rector Izabela Kurczyńska. The 
signing of the agreement guar-
antees the continuation of the 
cooperation that has begun in 
the 1990s.

The subject of the newly 
signed agreement is partner-
ship cooperation in the field of 
didactic activities and the im-
plementation of joint projects 
in the field of social insurance. 
According to the agreement, 
the parties will, among oth-
er things, jointly organize con-
ferences on the subject of so-
cial insurance, cooperate with-
in the framework of academic 
media (including the promo-
tion of the “Academy of Social 
Insurance” project), and joint-
ly organize public postgradu-
ate studies on economics and 
management in the social in-
surance system, or plan lec-
tures on social insurance by 
the ZUS staff.

In addition, the University al-
lows ZUS staff to use our li-
braries and declares its readi-
ness to cooperate on research, 
expert and consulting projects. 
It will also recognize the va-
lidity of the “Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach 
społecznych” (“It’s Worth 
Knowing More About Social In-
surance”) Olympiad organized 
by ZUS for high school stu-
dents, and award an index or 
additional points during the 
university recruitment process 
for participation in the central 
stage finalists. In turn, ZUS will 
enable university students and 
doctoral students to complete 

an internship or apprentice-
ship at the Institution, provide 
consultations for students, 
doctoral students and uni-
versity staff in the field of so-
cial insurance, enable universi-
ty staff to publish in the quar-
terly Social Insurance. Theory 
and Practice, and provide the-
oretical and material support 
to students and doctoral stu-
dents writing theses in the 
field of social insurance.

Following the signing of the 
cooperation agreement, ZUS 
President Professor Gertru-
da Uścińska gave a lecture for 
students entitled “Contempo-
rary financial, legal and organ-
izational challenges of the so-
cial insurance system”.

Cooperation agreement 
between the State Treas-
ury – Office of the SME 
Spokesman and our 
University
On March 11, in the Senate 
Room, a cooperation agree-
ment was signed between the 
State Treasury – Office of the 
Spokesman for Small and Me-
dium-Sized Entrepreneurs 
(an independent law protec-
tion body) and the Univer-
sity of Economics in Katow-
ice. The parties were repre-
sented by the Spokesman for 
Small and Medium-sized En-
trepreneurs Adam Abramow-
icz and Rector Professor Celi-
na M. Olszak, Ph.D., D.Sc. Rafal 
Kozłowski, Ph.D., of the De-
partment of Entrepreneurship, 
who is a member of the Sci-
entific Council at the Office of 
the SME Spokesman, also par-
ticipated in the event.

“This cooperation agreement, 
with such an important insti-
tution as the Spokesman for 
Small and Medium-sized Enter-
prises, is of great importance 
to us. (…) It is worth noting 
here that the SME sector (mi-
cro, small and medium-sized 
enterprises) accounts for the 
overwhelming majority of busi-
nesses in Poland – as much as 
99.8%. The enterprise sector 
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wytwarza blisko 3/4 wartości 
PKB (72,7%), przy czym ma-
łe i średnie przedsiębiorstwa 
generują z tego blisko połowę 
(49,1%). (…) Cieszę się, że po-
szerzając dziś formalnie naszą 
współpracę, będziemy m.in. 
wspólnie ustalać obszary ba-
dań, podejmować projekty ba-
dawcze, stosowane i wdro-
żeniowe. Niezmiernie liczę – 
wraz z naszymi studentami 
i doktorantami – na współpra-
cę w zakresie praktyk i staży, 
podejmowanie tematów prac 
dyplomowych zgłaszanych 
przez Biuro Rzecznika MŚP. Li-
czę także na aktywny udział 
praktyków z Biura Rzecznika 
MŚP w prowadzeniu specjali-
stycznych zajęć dydaktycznych 
oraz na staże naukowe na-
szych naukowców w biurze” – 
podkreślała rektor.

„Biznes niezwykle potrzebu-
je nauki. Wiemy, że żyjemy 
w epoce bardzo szybkiego roz-
woju technologii i myśli. Stąd 
ten biznes, który nie ma kon-
taktu z naukowcami, po pro-
stu pozostaje w tyle (…). Dzi-
siejsze podpisanie umowy (…) 
to przypieczętowanie tego, co 
robimy wspólnie. Dajemy moż-
liwość dalszej współpracy tak-
że dla studentów i doktoran-
tów” – mówił rzecznik MŚP 
Adam Abramowicz.

Współpraca z Głównym 
Instytutem Górnictwa 
oraz Polską Grupą 
Górniczą S.A.
22 lipca 2022 roku w rybnic-
kiej Filii UE Katowice zostało 
podpisane dwustronne poro-
zumienie pomiędzy GIG a UE 
Katowice oraz trójstronne po-
rozumienie pomiędzy GIG, UE 
Katowice i PGG S.A. W wyda-
rzeniu wzięli udział: dyrektor 
Głównego Instytutu Górnic-
twa prof. dr hab. inż. Stanisław 
Prusek, wiceprezes zarządu ds. 
produkcji Polskiej Grupy Gór-
niczej S.A. Rajmund Horst, rek-
tor prof. Celina M. Olszak, pro-
dziekan i dyrektor Filii w Ryb-
niku dr inż. Tomasz Zieliński, 
dr Katarzyna Olejko, inicja-
torka porozumień z ramienia 

UE Katowice, oraz Andrzej Są-
czek, dyrektor Departamentu 
Wsparcia HR, inicjator porozu-
mienia z ramienia PGG S.A.

GIG i UE Katowice
Najpierw podpisane zosta-
ło dwustronne porozumie-
nie o współpracy pomiędzy 
GIG i UE Katowice. Jako pierw-
szy głos zabrał dr inż. Tomasz 
Zieliński, prodziekan Kole-
gium Studiów, dyrektor rybnic-
kiej Filii, który w odniesieniu 
do funkcjonowania jednostki 
i praktycznego profilu kształ-
cenia w Rybniku wskazał czte-
ry kluczowe priorytety: holi-
styczność edukacji, synergię, 
transformację oraz praktycz-
ność. „Współpraca otwiera no-
wą przestrzeń do bardziej holi-
stycznego kształcenia i przygo-
towania oferty dydaktycznej, 
która będzie miała całościo-
wy i uniwersalny charakter. (…) 
Będzie nam ona także pozwa-
lała łączyć potencjały: intelek-
tualny, dydaktyczny i pojęcio-
wy. Liczymy na to, że dzięki tej 
współpracy efekt synergii bę-
dzie wzmocniony” – podkreślał 
dr inż. Tomasz Zieliński, od-
nosząc się także do procesów 
na kanwie tranzycji pomiędzy 
rewolucjami przemysłowymi 
oraz coraz większego znacze-
nia praktycznego kształcenia.

Rektor prof. Celina M. Olszak 
w swojej wypowiedzi zazna-
czyła natomiast, w odniesie-
niu do misji i sześciu wartości 
uczelni, że w ostatnim czasie 
na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach przywią-
zuje się coraz większą wagę 
do podejmowania współpra-
cy z partnerami, którzy repre-
zentują region i kraj, co ma 

generates nearly 3/4 of the 
value of GDP (72.7%), with 
small and medium-sized enter-
prises generating nearly half of 
that (49.1%). (…) I am delight-
ed that by formally expand-
ing our cooperation today, we 
will jointly determine areas 
of research and undertake re-
search, applied and implemen-
tation projects, among oth-
er things. Along with our stu-
dents and doctoral students, 
I am looking forward to co-
operating on internships and 
placements and taking up the-
sis topics submitted by the Of-
fice of the SME Spokesman. 
I also count on the active par-
ticipation of practitioners from 
the Office of the SME Spokes-
man in conducting specialized 
teaching classes, as well as the 
scientific internships of our sci-
entists at the office,” the Rec-
tor emphasized.

“Business needs science. We 
know that we live in an era 
of rapid thought and techno-
logical development. Hence, 
a business that is not in touch 
with scientists is a business 
that is simply left behind (…). 
With today’s signing of the 
agreement (…), we seal what 
we have been doing together 
for so long. We also allow fur-
ther opportunity for coopera-
tion for students and doctoral 
students as well,” SME Spokes-
man Adam Abramowicz said.

Cooperation with 
Główny Instytut Górnict-
wa (GIG, Central Min-
ing Institute) and Polska 
Grupa Górnicza S.A (PGG, 
Polish Mining Group)

On July 22, 2022, a bilater-
al agreement between GIG 
and the University of Econom-
ics in Katowice and a trilateral 
agreement between GIG, the 
University of Economics in Ka-
towice and PGG were signed 
at our University branch in Ry-
bnik. The event was attend-
ed by Director of the Cen-
tral Mining Institute Profes-
sor Stanisław Prusek, Ph.D., 
Vice-President of the Manage-
ment Board for Production of 
the Polish Mining Group Raj-
mund Horst, Rector Professor 
Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc., 
Vice-Dean and Head of the Ry-
bnik Branch Tomasz Zieliński, 
Ph.D., initiator of the agree-
ments on behalf of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
Katarzyna Olejko, Ph.D., and 
initiator of the agreement on 
behalf of PGG Director of the 
HR Support Department An-
drzej Sączek.

GIG and the University 
of Economics in Katowice
First, a bilateral cooperation 
agreement was signed be-
tween GIG and the Universi-
ty of Economics in Katowice. 
The first to speak was Vice-
Dean and Head of the Rybnik 
Branch Tomasz Zieliński, Ph.D., 
who pointed out four key pri-
orities concerning the opera-
tion of the unit and the prac-
tical profile of education in 
Rybnik: holistic education, syn-
ergy, transformation and prac-
ticality. “Cooperation opens 
up a new space for more ho-
listic education and the prepa-
ration of a teaching offer that 
will be holistic and univer-
sal. (…) It will also allow us to 

Prof. dr hab. inż. Celi-

na M. Olszak, Robert 

Ostrowski / Prof. Celina 

M. Olszak, Ph.D., D.Sc., 

Robert Ostrowski
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szczególne znaczenie również 
w kontekście przyznania Ka-
towicom tytułu Europejskie-
go Miasta Nauki 2024. Z kolei 
dyrektor GIG prof. Stanisław 
Prusek, odnosząc się m.in. do 
znaczącej roli praktycznego 
wymiaru kształcenia, podzię-
kował za podjętą współpracę 
i podkreślił, że „nie ma nowo-
czesnego przemysłu bez eko-
nomii i nie ma nowoczesnej 
ekonomii bez przemysłu”.

Składając podziękowania oso-
bom współpracującym przy 
budowaniu porozumienia, dr 
Katarzyna Olejko dodała, że 
podpisanie umowy jest rezul-
tatem i kontynuacją działań 
podjętych w związku ze stwo-
rzeniem przestrzeni do nawią-
zania głębszych biznesowych 
relacji podczas Kongresu Cor-
porate Governance, który od-
był się w czerwcu w Filii UE 
Katowice w Rybniku.

PGG S.A., GIG i UE Kato-
wice – nowoczesne studia 
dla menedżerów kopalń
W drugiej części spotkania od-
było się oficjalnie podpisanie 
trójstronnego porozumienia 
pomiędzy Polską Grupą Górni-
czą S.A., Głównym Instytutem 
Górnictwa i Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach. 
Celem porozumienia jest 
wsparcie pracowników górniczej 
spółki w dostosowaniu się do 
zmian otoczenia gospodarczego.

„Niezmiernie się cieszę, że mo-
żemy uczestniczyć w tym pro-
gramie współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Katowicach, Głównym Insty-
tutem Górniczym i naszą fir-
mą. Chciałbym pokreślić, że 

kształcenie na tworzonych stu-
diach podyplomowych można 
określić mianem interdyscypli-
narnego. Jest to niezwykle cen-
ne, że nie ukierunkowujemy 
się wyłącznie na sferę tech-
niczną i produkcyjną, ale ca-
ły program przewiduje również 
aspekty ekonomiczne, prawne, 
finansowe, jak również nowo-
czesne zaawansowane tech-
nologie, które są stosowane 
w górnictwie” – zaznaczył wi-
ceprezes zarządu ds. produk-
cji Polskiej Grupy Górniczej 
S.A. Rajmund Horst. Kontynu-
ując wypowiedź, wiceprezes 
podkreślił, że „niezwykle waż-
ny jest uwzględniony w pro-
gramie studiów aspekt zagro-
żeń naturalnych z uwagi na to, 
że najistotniejsze w górnictwie 
jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa pracownikom”.

Zakres porozumienia obejmu-
je: połączenie potencjału dy-
daktycznego, zaplecza badaw-
czego oraz potencjału organi-
zacyjnego stron, wzmocnienie 
kompetencji, zwiększenie po-
tencjału rozwojowego pra-
cowników PGG S.A., a tak-
że ułatwienie dostosowywa-
nia się do zmian otoczenia 
gospodarczego.

Pierwszy wspólny projekt w ra-
mach porozumienia to studia 
podyplomowe „Menedżer pro-
dukcji” dla kadry zarządzającej 
PGG S.A. (dozoru wyższego i kie-
rownictwa kopalń). Studia pody-
plomowe obejmą około 200 go-
dzin zajęć, które poprowadzą 
specjaliści GIG i UE Katowice. 
Uczestnicy zapoznają się m.in. 
z nowoczesnymi technologiami 

combine intellectual, didactic 
and conceptual potentials. We 
hope that thanks to this coop-
eration, the synergy effect will 
be strengthened,” stressed To-
masz Zieliński, Ph.D., referring 
to the processes of the transi-
tion between industrial revolu-
tions and the increasing impor-
tance of practical education.

Concerning the mission and six 
values of our University, Rector 
Celina M. Olszak noted in her 
speech that more and more 
importance is attached to un-
dertaking cooperation with 
partners who represent the re-
gion and the country at the 
University of Economics in Ka-
towice, which is also particu-
larly important in the context 
of granting Katowice the ti-
tle of European City of Science 
2024. In turn, Director of GIG 
Professor Stanisław Prusek, re-
ferring to the significant role of 
the practical dimension of edu-
cation, thanked for the cooper-
ation undertaken and stressed 
that “there is no modern in-
dustry without economics and 
there is no modern economics 
without industry.”

Giving thanks to those who 
cooperated in constructing the 
agreement, Doctor Katarzyna 
Olejko added that the signing 
of the agreement is a result 
and continuation of the ac-
tions taken to establish deep-
er business relations as dis-
cussed at the Corporate Gov-
ernance Congress, which was 
held in June at the Universi-
ty of Economics in Katowice 
branch in Rybnik.

PGG S.A., GIG and the 
University of Econom-
ics in Katowice – mod-
ern studies for mine 
managers
The second part of the meet-
ing marked the official signing 
of a three-party agreement be-
tween Polska Grupa Górnicza 
S.A., Główny Instytut Górnict-
wa and the University of Eco-
nomics in Katowice. The pur-
pose of the agreement is to 
support the mining company’s 
staff in adapting to changes in 
the economic environment.

“I am extremely happy that we 
can participate in this coop-
eration between the Universi-
ty of Economics in Katowice, 
GIG and our company. I would 
like to emphasize that the ed-
ucation in the currently devel-
oped postgraduate programs 
can be described as interdis-
ciplinary. It is of great value 
that we are not targeting on-
ly the technical and produc-
tion sphere; the entire pro-
gram provides economic, legal 
and financial aspects, as well 
as modern advanced technolo-
gies that are used in the min-
ing industry,” noted Vice-Pres-
ident of the Management 
Board for Production of PGG 
S.A. Rajmund Horst. Continuing 
his statement, the Vice-Pres-
ident stressed that “the as-
pect of natural hazards includ-
ed in the study program is of 
extreme importance because 
when it comes to mining, the 
safety of the staff is of utmost 
importance.”

The agreement includes com-
bining the teaching potential, 
research facilities and organ-
izational potential of the par-
ties, strengthening competen-
cies, increasing the develop-
ment potential of PGG S.A.’s 
staff, and facilitating adap-
tation to changes in the eco-
nomic environment.

Prof. dr hab, inż. Celi-

na M. Olszak, Robert 

Ostrowski, dr hab. Ro-

bert Wolny, prof. UE /

Prof. Celina M. Olszak,

Ph.D., D.Sc., Robert 

Ostrowski, prof. hab. 

Robert Wolny, Ph.D.

Dr inż. Tomasz Zieliń-

ski, dr Katarzyna Olej-

ko / Tomasz Zieliński,

Ph.D., D.Sc., Katarzyna

Olejko, Ph.D.
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More information:

In the academic year 2021/2022, more 
than 20 patronage agreements have 
been activated with representatives of 
the socio-economic environment. They 
have pledged to cooperate and collabo-
rate with our University in order to de-
velop and improve our teaching offer.

węglowymi, innowacjami prze-
mysłowymi, mechanizacją i au-
tomatyzacją, bezpieczeństwem 
pracy i eksploatacji oraz identy-
fikacją i zwalczaniem zagrożeń, 
ochroną powierzchni, powietrza 
i wód. Będą uczyć się też prawa 
w obrocie gospodarczym, pra-
wa cywilnego, handlowego, pra-
cy i zamówień publicznych czy 
etyki w biznesie, ochrony wła-
sności intelektualnej w przed-
siębiorstwie, ochrony danych 
i przeciwdziałania korupcji.

Po zakończeniu oficjalnej czę-
ści spotkania przewidzia-
no czas na pytania dziennika-
rzy i przedstawicieli mediów. 
Rektor prof. Celina M. Olszak 
w wypowiedzi dla dziennika-
rzy zaznaczała: „Wierzę w moc 
tego porozumienia, w moc 
tych dwóch umów, które pod-
pisujemy. Bardzo mi zależy na 
otwartości naszej społeczności 
na otoczenie, potrzeby miesz-
kańców i regionu. Myślę, że 

(…) Z tymi dwoma partnera-
mi możemy, przynajmniej czę-
ściowo, rekomendować pew-
ne rozwiązania w zakresie 
bezpieczeństwa energetycz-
nego, zagadnień ekologii, kli-
matu, a także nowego podej-
ścia do edukacji – holistycz-
nego i interdyscyplinarnego”. 
Rektor odniosła się także do 
uzyskania przez Katowice ty-
tułu Europejskiego Miasta Na-
uki 2024: „Myślę, że naszym 
atutem jest praktyczność, in-
nowacyjność i etos pracy – 
poprzez te atrybuty możemy 
dzięki nauce zmienić region, 
a także dokonać transformacji 
o charakterze milowym. To, na 
ile uda nam się konsekwent-
nie wdrożyć te wszystkie za-
łożenia, które zostały zapisa-
ne w tych dwóch umowach, 
ale także szerzej – przy kon-
struowaniu idei Europejskie-
go Miasta Nauki, zadecyduje 
o losach gospodarki nie tylko 
w regionie, ale również w Pol-
sce i w Europie”.

The first joint project under 
the agreement is the postgrad-
uate course “Production Man-
ager” designed for PGG S.A. 
executives (Senior supervi-
sion and Mines Management). 
The postgraduate studies will 
include about 200 hours of 
classes, which will be conduct-
ed by the GIG and our Univer-
sity specialists. Participants 
will learn, among other things, 
about modern coal technol-
ogies, industrial innovations, 
mechanization and automa-
tion, occupational and opera-
tional safety, hazard combat-
ing and identification, surface, 
air and water protection. They 
will also learn law in business, 
civil law, commercial law, la-
bor and public procurement or 
business ethics, protection of 
intellectual property in a com-
pany, data protection and an-
ti-corruption measures.

After the official part of the 
meeting, there was some time 
provided for questions from 
journalists and media repre-
sentatives. In her statement 

to journalists, the Rector not-
ed: “I trust in the power of 
these two signed agreements. 
I care deeply about the open-
ness of our academic commu-
nity to the environment, the 
needs of the residents and 
the region. I believe that the 
problems we are facing today 
are too complex for us to be 
able to solve them alone. (…) 
With these two partners, we 
can, at least in part, recom-
mend some solutions to en-
ergy security, ecology and cli-
mate issues, climate, as well 
as propose a new approach to 
education – holistic and inter-
disciplinary.” The Rector also 
referred to Katowice’s title of 
European City of Science 2024: 
“I think that our greatest asset 
is practicality, innovation and 
work ethos. Thanks to these 
attributes we can transform 
the region through science, 
as well as make other mile-
stone transformations. The ex-
tent to which we will be able 
to consistently implement all 
these stipulations found in the 
signed agreements, but also 
more broadly in constructing 
the idea of the European City 
of Science, will determine the 
fate of the economy not on-
ly in the region, but also in Po-
land and Europe in general.”

Więcej informacji:

Dodatkowo w roku akademickim 
2021/2022 aktywowano ponad 20 
umów patronackich z przedstawiciela-
mi otoczenia społeczno-gospodarczego, 
którzy zobowiązali się do współpracy 
i współdziałania na rzecz rozwoju i do-
skonalenia oferty dydaktycznej Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach.

dzisiaj proble-
my, przed któ-
rymi stoimy, są 
tak złożone, że 
nie jesteśmy 
w stanie sami 
podjąć się ich 
rozwiązania. 

Artur Wojtków, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Robert 

Ostrowski. Podpisanie umowy z Jastrzębską Spółką Węglową, 

Sala Senacka UE Katowice / Artur Wojtków, prof. Celina M. 

Olszak, Ph.D., D.Sc., Rafał Ostrowski. Cooperation agreement 

between our University and Jastrzębska Spółka Węglowa 

S.A., Senate Room of the UE Katowice
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i innowacyjności. Stowarzyszenie wyznacza stan-
dardy etyczne i zawodowe na rynku spotkań w Pol-
sce. W ramach podpisanego porozumienia strony de-
klarują współpracę w ramach projektu realizowane-
go przez SKKP pt. „Zarządzanie w branży MICE – Cykl 
szkoleń”.

Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach list intencyjny został podpisany przez prorekto-
ra ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, natomiast 
Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce 
reprezentowały wiceprezes zarządu Anna Górska 
oraz wiceprezes zarządu Anna Jędrocha.

Współpracę pomiędzy naszą uczelnią a Stowarzysze-
niem koordynuje ze strony SKKP Krystyna Gołąbek – 
wiceprezes zarządu.

experience and innovation. The Association sets eth-
ical and professional standards in the meeting mar-
ket in Poland. As part of the signed agreement, the 
parties declare cooperation within the framework 
of the project implemented by SKKP entitled “Man-
agement in the MICE industry – A series of training 
courses”.

The letter of intent was signed by the Vice-Rector for 
Development and Cooperation with External Environ-
ment on the part of the University of Economics in 
Katowice, while the Polish Conference and Congress 
Association were represented by Vice President Anna 
Górska and Vice President Anna Jędrocha.

Cooperation between our University and the Associ-
ation is coordinated from the side of SKKP by Krysty-
na Gołąbek, Vice President of the Board.

Agnieszka PutPodpisanie umowy 
ze Stowarzyszeniem 
Konferencje i Kongresy 
w Polsce

Signing an agreement 
with the Polish 
Conference and 
Congress Association

Miło nam poinformować, że w październiku 2021 roku 
miało miejsce podpisanie listu intencyjnego pomiędzy 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Stowa-
rzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce.

We are pleased to announce that the signing of a letter 
of intent between the University of Economics in Ka-
towice and the Polish Conference and Congress Associ-
ation took place in October 2021.

Im
ag

e 
by

 m
ac

ro
ve

ct
or

 /
 F

re
ep

ik

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) 
jest ogólnopolską platformą współpracy profesjonali-
stów związanych z przemysłem spotkań. Umacnia ich 
pozycję zawodową poprzez łączenie doświadczenia 

The Polish Conference and Congress Association 
(SKKP) is a nationwide platform of cooperation for 
professionals related to the meeting industry. It 
strengthens their professional position by combining 

Podpisanie umowy 
ze Stowarzyszeniem 
Konferencje i Kongresy 
w Polsce

Signing an agreement 
with the Polish 
Conference and 
Congress Association

116 FORUM_nr 53 / 2022



Podczas wydarzenia Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Ka-

towicach reprezentowali: pro-
rektor ds. rozwoju i współpra-
cy z otoczeniem dr hab. Robert 
Wolny, prof. UE, oraz dr inż. 
Kamila Bartuś, dyrektor Cen-
trum Badań i Rozwoju, nato-
miast Fundację Rybnicką pre-
zes zarządu Magdalena Palow-
ska-Trzebuniak oraz Arkadiusz 
Trzebuniak.

Studia Master of Business Ad-
ministration (MBA) dla NGO to 
wyjątkowy program trzyseme-
stralnych studiów podyplomo-
wych dla tzw. liderów zmiany 
społecznej, których zadaniem 

During the event, the Uni-
versity of Economics in Ka-

towice was represented by 
Vice-Rector for Development 
and Cooperation with Exter-
nal Environment Professor Rob-
ert Wolny, Ph.D., and Director of 
the Research and Development 
Center Kamila Bartuś, Ph.D., 
while the Rybnik Foundation was 
represented by Board President 
Magdalena Palowska-Trzebuniak 
and Arkadiusz Trzebuniak.

The Master of Business Ad-
ministration (MBA) for NGOs is 
a unique program of three-se-
mester postgraduate studies 
for the so-called leaders of so-
cial change, which is designed 
to prepare the graduate to 
play a leadership role in NGOs. 
Thanks to the agreement 
signed on December 14, the 
studies received full sponsor-
ship for 16 project beneficiaries.

Podpisanie umowy 
dotyczącej organizacji 

i finansowania studiów 
podyplomowych MBA 

dla NGO

Signing an agreement 
on the organization and 
financing of postgraduate 
MBA for NGOs

14 grudnia 2021 roku w rektoracie Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach podpisana zosta-
ła umowa pomiędzy uczelnią a Fundacją Ryb-
nicką w przedmiocie organizacji i finansowania 
studiów podyplomowych Master of Business 
Administration dla Organizacji Pozarządowych 
(NGO). Dzięki podpisanej umowie studia te będą 
w pełni dofinansowane dla 16 beneficjentów 
projektu realizowanego przez Fundację.

At the Rector’s Office of the University of Economics in Ka-
towice, on December 14, 2021, an agreement was signed 
between the University and the Rybnik Foundation on the 
organization and financing of postgraduate studies of the 
Master of Business Administration for Non-Governmental 
Organizations (NGOs). Thanks to the signed agreement, 
these studies will be fully sponsored for 16 beneficiaries of 
the project implemented by the Foundation.

jest przygotowanie absolwen-
ta do pełnienia roli lidera w or-
ganizacjach pozarządowych. 
Dzięki podpisanej 14 grudnia 
umowie studia uzyskały pełne 
dofinansowane dla 16 benefi-
cjentów projektu.

Koordynatorem merytorycz-
nym i organizacyjnym ds. stu-
diów ze strony Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
jest dr inż. Kamila Bartuś, dy-
rektor Centrum Badań i Roz-
woju, natomiast ze strony Fun-
dacji Rybnickiej Arkadiusz 
Trzebuniak.

Adrian Wawro

Podpisanie umowy, w którym uczestni-

czyli: dr inż. Kamila Bartuś, dr hab. Robert 

Wolny, prof. UE, Arkadiusz Trzebuniak,  

Magdalena Palowska-Trzebuniak 

/ Signing an agreement with participa-

tion: Kamila Bartuś, Ph.D., D.Sc., prof. 

Robert Wolny, Ph.D., Arkadiusz Trzebuniak, 

Magdalena Palowska-Trzebuniak

fot. / photo: Anna Gniady

The substantive and organ-
izational coordinator for the 
studies on the part of the Uni-
versity of Economics in Ka-
towice is the Director of the 
Research and Development 
Center Kamila Bartuś, Ph.D., 
while on the part of the Ryb-
nik Foundation is Arkadiusz 
Trzebuniak.
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Na mocy porozumienia realizo-
wany będzie program eduka-
cyjny Akademia Kariery, obej-
mujący zajęcia dla studentów, 
staże i praktyki oraz rekru-
tacje na stanowiska w GXO. 
Przy podpisaniu umowy obec-
ni byli także dr Krzysztof Nie-
strój, prof. UE, kurator kierun-
ku, oraz dr Piotr Hanus, mene-
dżer kierunku.

„Współpraca z Uniwersyte-
tem Ekonomicznym w Katowi-
cach jest dla nas ważnym pro-
jektem, który pozwoli kształ-
cić przyszłych liderów branży 
logistycznej w Polsce – powie-
dział Marc Pastuzak, dyrek-
tor zarządzający GXO na Pol-
skę i Czechy. – Chcemy dzielić 
się naszą specjalistyczną wie-
dzą i doświadczeniem ze stu-
dentami kierunku Logistyka 
w biznesie oraz zachęcać ich 
do korzystania z programu sta-
żowego, który służy rozwija-
niu potencjału zawodowego 
w logistyce”.

Program współpracy został 
opracowany przez Dział Opera-
cji i HR GXO w celu zwiększe-
nia możliwości edukacyjnych 

Thanks to the agreement, it is 
possible to implement the Ca-
reer Academy educational pro-
gram that includes classes for 
students, internships, appren-
ticeships, and recruitment for 
positions at GXO. Also present 
during the signing of the agree-
ment were Professor Krzysztof 
Niestrój, Ph.D., curator of the 
study program, and Piotr Hanus, 
Ph.D. manager of the program.

“For us, this project to educate 
the future leaders of the logis-
tics industry in Poland in coop-
eration with the University of 
Economics in Katowice is very 
important,” said Marc Pastu-
zak Managing Director of GXO 
for Poland and the Czech Re-
public. “We want to share our 
expertise and experience with 
students majoring in Business 
Logistics and encourage them 
to take advantage of the in-
ternship program, which serves 
to develop their professional 
potential in logistics.”

The cooperative program was 
developed by GXO’s Opera-
tions and HR Department to 
enhance educational and pro-
fessional opportunities for 
logistics students and is be-
ing implemented with selected 
universities in Poland.

Umowa partnerska pomiędzy operatorem logistycznym 
GXO a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ob-
chodzącym 85-lecie istnienia, została podpisana 2 marca 
2022 roku przez Marca Pastuzaka, dyrektora zarządzają-
cego GXO na Polskę i Czechy, oraz dr inż. Kamilę Bartuś, 
dyrektor Centrum Badań i Rozwoju naszej uczelni.

A partnership agreement between logistics 
operator GXO and the University of Economics 
in Katowice, celebrating its 85th anniversary, 
was signed on March 2, 2022, by Marc Pastu-
zak, Managing Director of GXO for Poland and 
the Czech Republic, and Kamila Bartuś, Ph.D., 
Director of our University’s Research and De-
velopment Center.

GXO zostało partnerem 
merytorycznym kierunku 
Logistyka w biznesie 
na Uniwersytecie 
Ekonomicznym 
w Katowicach

GXO becomes a content 
partner of the Business 
Logistics study program at 
the University of Economics 
in Katowice

i zawodowych studentów lo-
gistyki i jest realizowany z wy-
branymi uczelniami w Polsce.

„GXO jest dla nas cennym 
partnerem dostarczającym 
praktycznej i aktualnej wie-
dzy na temat branży logistycz-
nej – powiedziała dr inż. Kami-
la Bartuś – dyrektor Centrum 
Badań i Rozwoju Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach. – Logistyka w bizne-
sie należy do chętnie wybie-
ranych kierunków studiów, 
ponieważ kierunek ten wyróż-
nia praktyczne podejście do 
problemów funkcjonujących 
we współczesnych przedsię-
biorstwach oraz jednostkach 
administracji publicznej. Dzię-
ki współpracy mamy nadzie-
ję na zapewnienie studentom 
kierunku Logistyka w biznesie 
dużej dawki wiedzy praktycz-
nej, wykształcenia umiejętno-
ści, które są kluczowe na ryn-
ku pracy. Żywię nadzieję, że 
współpraca z GXO będzie bar-
dzo owocna i w przyszłości 
także poszerzona o inne ob-
szary, takie jak studia podyplo-
mowe, szkolenia czy projekty 
naukowo-badawcze”.

GXO działa w Polsce od 2006 
roku, obecnie w 12 centrach 
logistycznych na terenie całe-
go kraju, gdzie zatrudnia po-
nad 1500 pracowników, któ-
rym oferuje możliwość pełne-
go rozwoju zawodowego.

“GXO is a valuable partner for 
us in providing practical and 
up-to-date knowledge about 
the logistics industry,” said 
Kamila Bartuś, Ph.D., Director 
of the Center for Research and 
Development at the Universi-
ty of Economics in Katowice. 
“Business Logistics is one of 
the most eagerly chosen field 
of study, because this program 
is distinguished by a practi-
cal approach to the problems 
operating in modern compa-
nies and public administra-
tion units. Thanks to the co-
operation, we hope to provide 
students of Business Logistics 
with a large dose of practical 
knowledge necessary for de-
veloping skills that are key on 
the labor market. I hope that 
the cooperation with GXO will 
be very fruitful.  Perhaps in the 
future our cooperation will al-
so cover other areas, such as 
postgraduate studies, train-
ing, or scientific and research 
projects.”

GXO has been operating in 
Poland since 2006, current-
ly in 12 logistics centers across 
the country, where it em-
ploys more than 1,500 staff, 
to whom it offers ample op-
portunities for professional 
development.

Beata 
Zapiórkowska

Goście uroczystego 

podpisania umowy / 

Signing an agreement 

guests

Dr inż. Kamila Bartuś, 

Marc Pastuzak / 

Kamila Bartuś, D.Sc., 

Ms.C., Marc Pastuzak

fot. / photo: Anna Gniady
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STS ogłosił już wprowadze-
nie narzędzia Mentor. Monito-
ruje ono potencjalnie budzące 
wątpliwości zachowania gra-
czy związane z nadmierną licz-
bą godzin spędzanych na grze 
i innymi faktami świadczący-
mi o możliwym uzależnieniu. 
Współpraca z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach 
ma być naturalną kontynu-
acją podobnych działań, któ-
re pomogą STS-owi skutecz-
niej realizować politykę od-
powiedzialnej gry. W efekcie 
wspólnych działań powsta-
nie prototyp narzędzia ana-
lizującego zachowania gra-
czy i wskazującego te budzące 
wątpliwości, a także publikacja 
naukowa na ten temat w reno-
mowanym czasopiśmie.

„Gracze, którzy grają w rozsąd-
ny sposób, są bardziej lojalni, 
a ich aktywność jest znacznie 
dłuższa. Jesteśmy odpowie-
dzialnym operatorem i chce-
my mieć pewność, że nasi 
użytkownicy mają pełną kon-
trolę nad swoją grą. Dlatego 
też tak ważna jest dla nas na-
wiązana właśnie współpraca 
z UE Katowice. Wierzę, że dzię-
ki niej wkrótce będziemy jesz-
cze szybciej i skuteczniej wy-
krywać te zachowania graczy, 
które wskazują na ich trudno-
ści z bezpiecznym i odpowie-
dzialnym obstawianiem wyni-
ków. Dzięki temu po raz kolej-
ny wyniesiemy STS na jeszcze 
wyższy poziom w dziedzinie 

STS SA has already announced 
the launch of the Mentor tool. 
It monitors potentially ques-
tionable player behavior relat-
ed to excessive hours spent 
on betting and other facts in-
dicative of possible addiction. 
The cooperation with the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice is expected to be a natu-
ral continuation of similar ac-
tivities, which will help STS SA 
more effectively implement 
its responsible gaming poli-
cy. The joint activities will re-
sult in creating a prototype of 
a tool analyzing players’ be-
havior, pointing out their pos-
sibly questionable actions, in 
addition to a scientific publica-
tion on the subject in an aca-
demic journal.

“Those who bet in a reason-
able way are more loyal, and 
they stay active much longer. 
We are a responsible opera-
tor and we want to make sure 
that our users are in full con-
trol of their games. That is 
why the cooperation we have 
just established with the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice is so important to us. I be-
lieve that, thanks to it, we will 
soon be even more effective 
in detecting behaviors of play-
ers that indicate their difficul-
ties with safe and responsi-
ble betting on results. Through 
this, we will once again take 
STS SA to an even higher lev-
el in the field of responsible 

Marek 
KiczkaUE Katowice i STS 

pracują nad unikalnym 
rozwiązaniem w zakresie 

odpowiedzialnej gry

Our University and STS 
SA working on a unique 
solution for more 
responsible gaming

Pod koniec marca br. Katedra Uczenia Maszynowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

rozpoczęła współpracę z grupą STS – jednym 
z największych bukmacherów w Europie 

Środkowej i liderem rynku w Polsce. Jej efektem 
ma być powstanie narzędzia do algorytmicznego 
wyznaczania, przy użyciu sztucznej inteligencji, 
graczy z potencjalnymi problemami w zakresie 

odpowiedzialnej gry.

At the end of March 2022, the Department of 
Machine Learning at the University of Economics 
in Katowice has begun cooperation with the STS SA 
(Star-Typ Sport), one of the largest bookmakers in 
Central Europe and a market leader in Poland. This 
cooperation is expected to result in the creation of 
a tool for algorithmic determination of players with 
potential problems in terms of responsible gaming, 
powered by artificial intelligence.

odpowiedzialnej gry” – mówi 
prezes STS Mateusz Juroszek.

„W Katedrze Uczenia Maszy-
nowego prowadzimy szereg 
badań, których rezultaty ma-
ją rzeczywisty wpływ na spo-
łeczeństwo. Dzięki temu zaist-
niała możliwość współpracy 
z STS-em, czyli firmą, której za-
leży na kompleksowym wspar-
ciu swoich klientów. Uważam, 
że wspólnie jesteśmy w stanie 
stworzyć rozwiązania pozwa-
lające na realizację postulatów 
odpowiedzialnej gry. Podpisa-
ne porozumienie ma charak-
ter kompleksowy i długoter-
minowy. Liczę, że pozytyw-
ny rezultat pierwszego kroku 
w postaci wspomnianego roz-
wiązania pozwoli na obopólne 
wsparcie przy kolejnych pro-
jektach” – podkreśla kierownik 
Katedry Uczenia Maszynowe-
go Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach dr hab. Jan 
Kozak, prof. UE.

Nawiązanie współpracy z Ka-
tedrą Uczenia Maszynowego 
to dla STS kolejny duży krok 
w kierunku rozwoju CSR-owej 
spółki, a także wyznaczania 
trendów w tym obszarze.

Źródła: Katedra Uczenia Ma-
szynowego, STS

gaming,” says STS SA CEO Ma-
teusz Juroszek.

“At the Department of Ma-
chine Learning, we conduct 
a number of studies whose re-
sults have a real impact on so-
ciety. Thanks to this, there was 
an opportunity to cooperate 
with STS SA, a company that 
cares about providing compre-
hensive support to its custom-
ers. I believe that together we 
are able to create solutions to 
implement the demands of re-
sponsible gaming. The signed 
agreement is comprehen-
sive and long-term in nature. 
I hope that the positive result 
of the first step in the form 
of the aforementioned solu-
tion will allow mutual support 
in subsequent projects,” em-
phasizes the Head of the De-
partment of Machine Learning 
at the University of Economics 
in Katowice, Professor Jan Ko-
zak, Ph.D.

Establishing cooperation with 
the Department of Machine 
Learning is another big step 
for STS SA in the direction of 
CSR (Corporate Social Respon-
sibility) development of the 
company, as well as setting 
new trends in this area.

Sources: Department of Ma-
chine Learning, STS
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Dzięki tym relacjom studen-
ci i absolwenci naszej uczelni 
mają dostęp m.in. do:

  aktualnych ofert rekrutacyj-
nych (praca, praktyki, sta-
że itd.) pozyskiwanych bez-
pośrednio od pracodawców 
(ok. 1600 ofert na rok), któ-
re udostępniane są na stro-
nie internetowej uniwersy-
tetu w sekcjach [Studenci] 
lub [Absolwenci] / [Two-
ja Kariera]: https://www.
ue.katowice.pl/studenci/
twoja-kariera/oferty-rekru-
tacyjne.html,

  szkoleń, warsztatów, spo-
tkań prowadzonych przez 
ekspertów, dyrektorów per-
sonalnych, psychologów 
i trenerów, a także właści-
cieli firm, organizowanych 
w ramach cyklicznych, au-
torskich projektów edu-
kacyjno-doradczych, tj. 

Thanks to these activities, stu-
dents and graduates of our 
University have access to:

  current recruitment of-
fers (jobs, internships, ap-
prenticeships, etc.) ac-
quired directly from em-
ployers (about 1,600 offers 
per year), which are made 
available on the University 
website in the [Students] or 
[Graduates] / [Your Career] 
sections: https://www.
ue.katowice.pl/studenci/
twoja-kariera/oferty-rekru-
tacyjne.html,

  workshops and meetings; 
conducted by experts, per-
sonnel directors, psycholo-
gists and coaches, as well 
as business owners, organ-
ized as part of cyclical, pro-
prietary educational and 
advisory projects, i.e. Ca-
reer Academy and Business 
Academy, or the prestig-
ious Corporate Readiness 
Certificate (CRC) program, 
whose organizers are im-
portant companies in the 

Akademia Kariery i Aka-
demia Biznesu, czy presti-
żowego programu Corpo-
rate Readiness Certificate 
(CRC), którego organizato-
rami są liczące się na rynku 
firmy, takie jak: IBM Client 
Innovation Center Wrocław 
& Katowice (obecnie: Kyn-
dryl), ING Tech Poland, Ac-
centure, a od 8. edycji rów-
nież Ernst & Young (EY),

  informacji o bezpłatnych 
przedsięwzięciach umożli-
wiających studentom i ab-
solwentom naszej uczel-
ni podniesienie kwalifika-
cji zawodowych (ok. 150 
inicjatyw/rok), które po-
zyskujemy i udostępnia-
my na fanpage’u prowa-
dzonym przez nasze Cen-
trum „Twoja Kariera – UE 

Monika Kućmierczyk

Wsparcie studentów 
i absolwentów na 
rynku pracy

Supporting students 
and graduates on the 
labor market

Współpraca i relacje z praktyką gospodarczą 
(w tym z absolwentami) są podstawą działań Cen-
trum Karier i Współpracy z Absolwentami, które 
jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach działającą na rzecz 
aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów 
uczelni. Centrum organizacyjnie podlega prorek-
torowi ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem dr. 
hab. Robertowi Wolnemu, prof. UE.

Cooperation and relations with business practice 
(including our graduates) are the basis of the activities 
of Careers Service and Alumni Relations, which is an 
organizational unit of the University of Economics 
in Katowice working for the professional activation 
of students and graduates of our University. The 
Careers Service and Alumni Relations operate under 
the authority of Vice-Rector for Development and 
Cooperation with External Environment Professor 
Robert Wolny, Ph.D.

market, such as IBM Client 
Innovation Center Wrocław 
& Katowice (now: Kyndryl), 
ING Tech Poland, Accentu-
re, and Ernst & Young (EY) 
(since 8th edition),

  information about free in-
itiatives enabling students 
and graduates of our Uni-
versity to improve their 
professional qualifications 
(about 150 initiatives/year), 
which we obtain and share 
on the FanPage run by our 
Service “Your Career – UE 
Katowice” (@TwoJaKarier-
aUE): https://www.face-
book.com/TwojaKarieraUE

  information about the pro-
fessional successes of the 
graduates of our University, 
as well as interviews with 
graduates working in var-
ious positions in different 
companies and institutions, 
who share their experienc-
es on the labor market and 
tips for planning future ca-
reer paths.
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Participation in internships, 
apprenticeships, workshops, 
meetings and conversations 
with representatives of com-
panies and institutions, or just 
reading interviews with grad-
uates can significantly contrib-
ute to professional develop-
ment, learning about the spe-
cifics of different industries, 
and confronting the idea of 
a particular profession with re-
ality. It is also an opportunity 
to expand one’s contact net-
work and build relationships. 
On the other hand, participa-
tion in internships and appren-
ticeships or actual employ-
ment provides an opportuni-
ty to master skills and talents 
under the guidance of profes-
sionals and, if not most impor-
tantly, learn more about one-
self (including one’s strengths 
and weaknesses or employers’ 
expectations).

In addition, Careers Service 
and Alumni Relations co-create 
and promote the “Outstand-
ing Graduates of the Universi-
ty of Economics in Katowice” 
competition and are responsi-
ble for its organizational sup-
port. Last year our Office took 
the lead in the Śląska Sieć Biur 
Karier (ŚSBK, Silesian Network 
of Career Bureaus) and organ-
ized ŚSBK Day at the Univer-
sity of Economics in Katowice, 
which took place in June 2022. 
During the meeting, repre-
sentatives of Ontology of Val-
ue TM, Nijmegen, the Nether-
lands, Halina Bielczyk and An-
drzej Kupinski, presented the 
objectives and components of 
the Ontology of Value Test™. 

After testing the tool, a discus-
sion was held, during which 
representatives of career of-
fices expressed their opinions 
on its use and usefulness in 
the implementation of coun-
seling processes for university 
students and graduates. There 
was also a training session on 
the use of social media in re-
cruitment and Career Offic-
es’ activities. The whole event 
ended with a concluding dis-
cussion, during which repre-
sentatives of career offices ex-
changed their experiences of 
implementing activities within 
their units. An important topic 
of this part of the meeting was 
a discussion on the organiza-
tion of events for students and 
graduates and ways to reach 
out to stakeholders with the 
offices’ offerings.

Key dates related to the 
implementation of ac-
tivities in the winter 
semester:
12.10.2022 – Careers Service 
and Alumni Relations Open Day
25–28.10.2022 – 44th Career 
Academy
31.10.2022 – deadline for ac-
cepting applications from can-
didates for the second edition 
of the “Outstanding Graduates 
of the University of Economics 
in Katowice” contest
28–30.11.2022 – Business 
Academy
01/02.2023 – recruitment for 
the Corporate Readliness Cer-
tificate (CRC) program.

Katowice” (@TwojaKarie-
raUE): https://www.face-
book.com/TwojaKarieraUE,

  informacji na temat suk-
cesów zawodowych absol-
wentów naszej uczelni oraz 
wywiadów z absolwenta-
mi pracującymi na różnych 
stanowiskach w rozmaitych 
firmach i instytucjach, któ-
rzy dzielą się swoimi do-
świadczeniami na rynku 
pracy i wskazówkami doty-
czącymi planowania ścieżki 
zawodowej.

Udział w praktykach, sta-
żach, szkoleniach, warszta-
tach, spotkaniach oraz rozmo-
wy z przedstawicielami firm 
i instytucji, czytanie wywiadów 
z absolwentami mogą w znacz-
ny sposób przyczynić się do 
rozwoju zawodowego, pozna-
nia specyfiki różnych branż, 
zderzenia wyobrażenia o kon-
kretnym zawodzie z rzeczywi-
stością. To również sposobność 
do poszerzenia sieci kontaktów 
i budowania relacji. Natomiast 
udział w praktykach i stażach 
czy podejmowanie zatrudnie-
nia dają możliwość szlifowania 
umiejętności i talentów pod 
okiem fachowców i – co bar-
dzo ważne, jeśli nie najważ-
niejsze – poznania samego sie-
bie (m.in. swoich mocnych 
i słabych stron oraz oczekiwań 
względem pracodawców).

Ponadto Centrum Karier 
i Współpracy z Absolwenta-
mi współtworzy i promuje 
konkurs „Wybitni absolwen-
ci Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach” oraz odpo-
wiada za jego obsługę organi-
zacyjną. Z kolei w minionym 
roku objęło przewodnictwo 
w Śląskiej Sieci Biur Karier 
(ŚSBK) i zorganizowało Dzień 
ŚSBK w Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach, któ-
ry odbył się w czerwcu bieżą-
cego roku. Podczas spotkania 
przedstawiciele firmy Onto-
logy of Value TM, Nijmegen, 
the Netherlands – Halina Biel-
czyk oraz Andrzej Kupiński – 
przedstawili założenia i części 
składowe testu umiejętności 

Ontology of Value Test™. Po 
przetestowaniu narzędzia od-
była się dyskusja, podczas któ-
rej przedstawiciele biur karier 
wyrażali swoje opinie na te-
mat jego wykorzystania i przy-
datności do realizacji proce-
sów doradczych dla studen-
tów i absolwentów uczelni 
wyższych. Odbyło się również 
szkolenie poświęcone wyko-
rzystaniu mediów społeczno-
ściowych w rekrutacji i dzia-
łalności biur karier. Całość 
zakończyła się dyskusją pod-
sumowującą, podczas której 
przedstawiciele biur karier wy-
mienili się doświadczeniami 
z realizacji działań w ramach 
swoich jednostek. Ważnym te-
matem tej części spotkania by-
ła również dyskusja poświę-
cona organizacji wydarzeń dla 
studentów i absolwentów oraz 
sposobom docierania z ofertą 
biur do interesariuszy.

Kluczowe daty związa-
ne z realizacją inicjatyw 
w semestrze zimowym
12.10.2022 – Dzień Otwarty 
Centrum Karier i Współpracy 
z Absolwentami
25–28.10.2022 – 44. Akade-
mia Kariery
31.10.2022 – upływa termin 
przyjmowania zgłoszeń kandy-
datów do drugiej edycji kon-
kursu „Wybitni absolwenci 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach”
28–30.11.2022 – Akademia 
Biznesu
01/02.2023 – rekrutacja 
uczestników do programu Cor-
porate Readliness Certifica-
te (CRC).

Spotkanie przed-

stawicieli Śląskiej 

Sieci Biur Karier, UE 

Katowice / Meeting 

of representatives of 

the Silesian Network 

of Career Bureaus, 

UE Katowice
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Do obchodów konsumenckie-
go święta po raz pierwszy przyłą-
czył się w tym roku Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach. Ob-
chody odbywały się pod hasłem 
SPRAWIEDLIWE FINANSE ONLINE 
/ FAIR DIGITAL FINANCE. Studen-
ci mogli uczestniczyć w wydarze-
niu w formule zdalnej na platfor-
mie Google Meet. Oprócz tego 
mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w konkursie, w którym należa-
ło przygotować autorski mem lub 
krótki film związany z tematyką 
tegorocznych obchodów i prze-
słać go organizatorom. Zwycięzcy 
otrzymali cenne nagrody finan-
sowe ufundowane przez Europej-
skie Centrum Konsumenckie i fir-
mę Amazon.

This year, for the first time, the 
University of Economics in Ka-
towice has joined the celebra-
tion of the consumer holiday. 
The celebration was held un-
der the slogan SPRAWIEDLIWE 
FINANSE ONLINE / FAIR DIG-
ITAL FINANCE. Students were 
able to participate in the event 
through the Google Meet plat-
form. In addition, they had the 
opportunity to participate in 
a contest, in which they had 
to prepare an original meme 
or a short video related to the 
theme of this year’s celebra-
tion and send it to the organ-
izers. The winners received 
valuable financial prizes do-
nated by the European Con-
sumer Center and Amazon.

Obchody 
Światowego Dnia 
Praw Konsumenta 
na Uniwersytecie 
Ekonomicznym 
w Katowicach

Celebration of 
World Consumer 
Rights Day at 
the University 
of Economics in 
Katowice15 marca podczas World Consumer Rights Day, czyli 

Światowego Dnia Praw Konsumenta, organizacje 
i instytucje konsumenckie na całym świecie przypo-
minają nam, że konsumenci są ważnymi uczestnikami 
rynku, mają na nim swoje prawa i obowiązki, a ich 
głos powinien być słyszalny oraz szanowany przez 
przedsiębiorców.

On March 15, during World Consumer Rights Day, 
consumer organizations and institutions around the 
world remind us that consumers are an important 
part of the market; they have their rights and obliga-
tions, and their voices should be heard and respected 
by businesses.

Jolanta Zrałek
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Debata inaugurująca 
otwarcie wystawy 

#EnergyInTransition – 
#PoweringTomorrow

Debate inaugurating 
the exhibition 

#EnergyInTransition – 
#PoweringTomorrow

26 kwietnia w Parku Naukowo-
-Technologicznym Euro-Cen-
trum otwarto wystawę #Ener-
gyInTransition – #PoweringTo-
morrow. Podczas debaty, która 
inaugurowała wydarzenie, eks-
perci wymienili się pomysła-
mi na transformację energe-
tyczną Śląska. Samorządowcy 
debatowali także o inteligent-
nych rozwiązaniach energe-
tycznych na poziomie gmin-
nym. W wydarzeniu brał udział 
dr Bartłomiej Gabryś z Kate-
dry Przedsiębiorczości Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach. W debacie inaugu-
racyjnej moderowanej przez 
Bartosza Wojsę wzięli udział 
eksperci: dr Lars Gutheil, AHK, 
Michał Kurtyka, dr Bartłomiej 

On April 26, the #EnergyIn-
Transition – #PoweringTo-
morrow exhibition has been 
opened at the Euro-Center Sci-
ence and Technology Park. 
During the debate inaugu-
rating the event, experts ex-
changed their ideas on Sile-
sia’s energy transformation. At 
the municipal level, local gov-
ernment officials also debat-
ed smart energy solutions. The 
event was attended by Bart-
lomiej Gabryś, Ph.D., from the 
Department of Entrepreneur-
ship at the University of Eco-
nomics in Katowice. The in-
augural debate moderated by 
Bartosz Wojsa was attend-
ed by experts: Lars Gutheil, 
Ph.D., AHK, Michał Kurtyka, 
Bartłomiej Gabryś, Ph.D., Uni-
versity of Economics in Ka-
towice, Olgierd Dziekoński, 

Agnieszka Put
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Gabryś, Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach, Olgierd 
Dziekoński, pełnomocnik Za-
rządu Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego ds. rozwo-
ju gospodarczego, dr Łukasz 
Trembaczowski, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach.

Podczas debaty inauguracyj-
nej została przedstawiona pre-
zentacja na temat niemiec-
kich doświadczeń wynikają-
cych z wdrażania energetyki 
obywatelskiej i jej wpływu na 
zmiany społeczno-gospodar-
cze w Niemczech. Uczestnicy 
ze Śląska podzielili się obser-
wacjami dotyczącymi procesu 
restrukturyzacji sektora wydo-
bywczo-energetycznego w Pol-
sce i wpływu zmian na rozwój 
społeczno-gospodarczy woje-
wództwa śląskiego.

representative of the Board 
of the Kujawsko-Pomorsk-
ie Voivodship for Econom-
ic Development, Łukasz Trem-
baczowski, Ph.D., University of 
Silesia in Katowice.

During the opening debate, 
a presentation was given on 
the German experience of im-
plementing civic energy and 
its impact on socio-econom-
ic changes in Germany. Par-
ticipants from Silesia shared 
their observations on the pro-
cess of restructuring the min-
ing and energy sector in Po-
land, and the impact of the 
changes on the socio-econom-
ic development of the Silesian 
Voivodeship.
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Koło Naukowe „Ekonomia 
Sportu” działające przy Kate-
drze Ekonomii, Katedra Teorii 
Zarządzania i Katedra Przed-
siębiorczości Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach zorganizowały IV Debatę 
pt. „Współczesny rynek sportu, 
rekreacji i turystyki w Polsce: 
szanse i wyzwania”. Odbyła 
się ona 17 maja br. w centrum 
konferencyjnym Stadionu Ślą-
skiego w Chorzowie. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem 
objęła rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 

The “Economics of Sport” Re-
search Club operating at the 
Department of Economics, 
along with the Department of 
Management Theory and the 
Department of Entrepreneur-
ship at the University of Eco-
nomics in Katowice organized 
the 4th Debate entitled “Con-
temporary market of sports, 
recreation and tourism in Po-
land: opportunities and chal-
lenges”. It was held on May 
17, 2022, at the conference 
center of the Silesian Stadium 
in Chorzów. The event was held 
under the honorary patronage 
of Rector of the University of 
Economics in Katowice Profes-
sor Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc. 
The debate was opened by the 
Vice-Rector for Development 
and Cooperation with External 
Environment Professor Robert 
Wolny, Ph.D., who also partici-
pated in the panel discussion.

Participating in the debate 
were: Dariusz Dudek (coach 

prof. dr hab. inż. Celina M. Ol-
szak. Debatę otworzył prorek-
tor ds. nauki i rozwoju kadry 
akademickiej prof. dr hab. Ma-
ciej Nowak, który brał również 
udział w panelu dyskusyjnym.

W debacie udział wzięli: Da-
riusz Dudek (trener MKS San-
decja Nowy Sącz, w przeszłości 
piłkarz Concordii Knurów, Odry 
Wodzisław, GKS Katowice i Le-
gii Warszawa oraz trener m.in. 
w klubach Zagłębie Sosno-
wiec i GKS Katowice), Adam 
Fras (zastępca prezydenta mia-
sta Bytomia, były zawodnik ho-
kejowej Polonii Bytom – dwu-
krotny mistrz Polski, wicepre-
zes Polskiego Związku Hokeja 
na Lodzie), Dariusz Pasieka 

of MKS Sandecja Nowy Sącz, 
former player of Concor-
dia Knurów, Odra Wodzisław, 
GKS Katowice and Legia War-
saw, and coach of Zagłębie 
Sosnowiec and GKS Katow-
ice clubs, among others), Ad-
am Fras (Deputy Mayor of By-
tom, former player of Polo-
nia Bytom ice hockey club; 
two-time Polish champion, 
Vice-president of the Polish 
Ice Hockey Association), Dar-
iusz Pasieka (former football 
player of, e.g. Zawisza Bydgo-
szcz, Dynamo Dresden, Wald-
hof Mannheim and coach of 
Polish and German football 
clubs, including SSV Jahn Re-
gensburg, Arka Gdynia, Cra-
covia Kraków, Director of 
the PZPN Coaches School for 
years 2013–2021, current-
ly Member UEFA Jira Pan-
el Experten Group for Coach 
Education), and Krystyna 
Papiernik (President of the 
Turysta Travel Agency, expert 
on tourism).

Edukacja poprzez sport 
ścieżką rozwoju

Education through sport  
as a path to developmentArtur 

Grabowski

^ Prof. dr hab. Maciej Nowak / 

Prof. Maciej Nowak, Ph.D.

 > Dr Artur Grabowski /  

Artur Grabowski, Ph.D.

fot. / photo: Adrian Pietrzyk
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(były piłkarz m.in. Zawiszy 
Bydgoszcz, Dynama Drezno, 
Waldhof Mannheim oraz tre-
ner polskich i niemieckich klu-
bów piłkarskich, m.in. SSV Jahn 
Regensburg, Arki Gdynia, Cra-
covii Kraków), w latach 2013–
2021 dyrektor Szkoły Trenerów 
PZPN, obecnie członek UEFA 
Jira Panel Experten Group for 
Coach Education), Krystyna Pa-
piernik (prezes Biura Podróży 
Turysta, ekspert ds. turystyki).

W trakcie prawie trzygodzin-
nej dyskusji uczestnicy pane-
lu dokonali diagnozy bieżącej 
sytuacji w polskim sporcie, re-
kreacji i turystyce. Odnieśli się 
do zagrożeń, wyzwań, zastana-

wiali się nad szansami i możli-
wościami rozwojowymi dla wy-
mienionych obszarów. Ponadto 
pojawiły się pomysły wzajem-
nej współpracy pomiędzy biz-
nesem, samorządami i sfe-
rą nauki. Przedstawiciele tych 
trzech środowisk wyrazili goto-
wość współdziałania na rzecz 
poprawy sytuacji ekonomicz-
no-społecznej w gminach po-
przez wdrażanie nowych pomy-
słów i inicjatyw, które mogły-
by odbywać się we wzajemnym 
partnerstwie. Ożywiona dys-
kusja pomiędzy uczestnika-
mi panelu pozwoliła na szero-
kie spojrzenie na zagadnienia 
związane ze sportem, rekre-
acją i turystyką. Zgodnie uzna-
no za konieczne kontynuowa-
nie tego typu inicjatyw, które 
wynikają z troski o rozwój spo-
łeczno-ekonomiczny miast i re-
gionów. Podkreślano znaczenie 

During the nearly three-hour 
discussion, panelists analyzed 
the current situation of Polish 
sports, recreation and tourism. 
They considered threats and 
challenges and discussed op-
portunities and development 
possibilities in the mentioned 
areas. Ideas for mutual cooper-
ation between business, local 
governments and the scien-
tific sphere were also part of 
the debate. Representatives of 

these three circles expressed 
willingness to work together 
to improve the economic and 
social situation in the munici-
palities by implementing new 
ideas and initiatives that could 
take place as part of a mutu-
al partnership. A lively discus-
sion among the panelists pro-
vided a broad perspective on 
issues related to sports, recre-
ation and tourism. One of the 
unanimous conclusions was 
the necessity to continue such 
initiatives, which stem from 
concern for the socio-econom-
ic development of cities and 
regions. The importance of ed-
ucation, including education 
through sports, was empha-
sized as one of the ways to re-
duce social problems and the 
scale of resulting pathologies. 
The staff of the University of 

Economics in Katowice could 
serve local governments, clubs 
and sports associations in 
overcoming various difficul-
ties and issues. Our Univer-
sity is open to cooperation 
with the local environment, 
as the economic and mana-
gerial knowledge thus creat-
ed and implemented serves 
the development of our region 
and country. The exchange of 
opinions among the panelists 

allowed us to learn about dif-
ferent perspectives and out-
looks on the sports, recrea-
tion and tourism market. The 
debate ended with a round of 
questions for the panelists.

The debate was also attended 
by students of the University 
of Economics in Katowice, sci-
entists, representatives of local 
governments, sports clubs, as-
sociations, and the media. The 
moderator of the debate was 
Professor Artur Grabowski, 
Ph.D., the Department of Eco-
nomics at the University of 
Economics in Katowice, initia-
tor of the creation and the su-
pervisor of the “Economics of 
Sport” Research Club.

edukacji, w tym także eduka-
cji przez sport, jako jednego ze 
sposobów służących do ograni-
czenia problemów społecznych 
i skali patologii. Posiadane za-
soby kadrowe i kompetencyj-
ne pracowników naukowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach mogą posłużyć 
samorządom, klubom i związ-
kom sportowym w przezwy-
ciężaniu rozmaitych trudno-
ści oraz problemów. Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach 
jest otwarty na współpracę 

z otoczeniem, a tworzona 
i wdrażana wiedza ekonomicz-
na oraz menedżerska służy roz-
wojowi naszego regionu i kraju. 
Wymiana opinii pomiędzy pa-
nelistami pozwoliła na pozna-
nie różnych perspektyw i spoj-
rzeń na rynek sportu, rekreacji 
i turystyki. Debatę zakończyła 
runda pytań do panelistów.

W debacie wzięli udział rów-
nież studenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, 
naukowcy, przedstawiciele sa-
morządów terytorialnych, klu-
bów i związków sportowych 
oraz media. Moderatorem de-
baty był dr Artur Grabowski, 
adiunkt w Katedrze Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, inicjator po-
wstania i opiekun Koła Nauko-
wego „Ekonomia Sportu”.

Debata na Stadionie Śląskim / Debate at the Silesian Stadium

fot. / photo: Adrian Pietrzyk
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Głównym celem Dnia Interna-
cjonalizacji jest wsparcie roz-
woju i aktywizacja społeczno-
ści akademickiej, w szczegól-
ności młodych pracowników 
naukowych i dydaktycznych, 
poprzez upowszechnianie in-
formacji na temat ofert sty-
pendialnych, grantów, a także 
możliwości finansowania ba-
dań naukowych oraz przedsię-
wzięć dydaktycznych w kraju 
i za granicą. Wzorem ubiegłych 
edycji w czasie wydarzenia 
uczestnicy wysłuchali prezen-
tacji przedstawicieli instytu-
cji przyznających środki finan-
sowe na działalność naukowo-
-badawczą oraz dydaktyczną, 
a także ekspertów z instytu-
cji zewnętrznych. W tym roku 
w wydarzeniu w roli prelegen-
tów wystąpili przedstawiciele 
następujących instytucji:

The main objective of Interna-
tionalization Day is to support 
the development and involve-
ment of the academic com-
munity, especially young re-
searchers and teaching staff, 
through the dissemination of 
information on scholarship of-
fers, grants, as well as fund-
ing opportunities for research 
and teaching projects at home 
and abroad. Following the pat-
tern of previous editions, par-
ticipants listened to presenta-
tions by representatives of in-
stitutions granting funds for 
scientific research and teach-
ing activities, as well as ex-
perts from external institu-
tions. This year, the event fea-
tured representatives from the 
following institutions:

  Polish National Agen-
cy for Academic Exchange 
(NAWA),

  Foundation for the Devel-
opment of the Education 
System (FRSE),

  National Center for Re-
search and Development 
(NCBR),

  Department of Territori-
al Cooperation of the Min-
istry of Funds and Region-
al Policy,

  Polish-American Fulbright 
Commission,

Edyta Gałecka

Dzień Internacjonalizacji 2022
Internationalization Day 2022

9 czerwca 2022 roku na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowicach po 
raz kolejny odbył się Dzień Interna-
cjonalizacji. Tegoroczne wydarzenie 
odbyło się pod patronatem prze-
wodniczącego KRASP i przebiegało 
w formie stacjonarnej.

On June 9, 2022, the University of 
Economics in Katowice hosted In-
ternationalization Day once again. 
This year’s event was held under 
the patronage of the chairman of 
CRASP (Conference of Rectors of 
Academic Schools in Poland) and 
took place in a stationary format.  Narodowej Agencji Wymia-

ny Akademickiej (NAWA),
  Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE),

  Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju (NCBR),

  Departamentu Współpra-
cy Terytorialnej Minister-
stwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej,

  Polsko-Amerykańskiej Ko-
misji Fulbrighta,

  Horyzontalnego Punk-
tu Kontaktowego przy 
Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach.

Podczas Dnia Internacjonaliza-
cji jak co roku wręczone zosta-
ło wyróżnienie dla młodego na-
ukowca naszej uczelni za aktyw-
ność międzynarodową i wkład 
w umiędzynarodowienie Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach – InterStar 2022. 
Wyróżnienie to otrzymała mgr 
Łucja Waligóra z Katedry Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi.

Kryteriami oceny kandydatów 
do tegorocznej nagrody Inter-
Star były:

  liczba i znaczenie publikacji 
zagranicznych,

  udział w projektach o cha-
rakterze międzynarodowym,

  liczba i charakter wyjazdów 
zagranicznych w okresie 
ostatnich trzech lat.

  Horizontal Contact Point at 
the Silesian University of 
Technology in Gliwice.

As it happens every year dur-
ing Internationalization Day, 
one of our young scientists 
was awarded for international 
activity and contribution to the 
internationalization of the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice, InterStar 2022. This dis-
tinction was awarded to Łucja 
Waligóra, M.A., from the De-
partment of Human Resource 
Management.

The criteria for evaluating can-
didates for this year’s InterStar 
award were:

  number and significance of 
foreign publications,

  participation in projects of 
an international nature,

  the number and nature of 
foreign trips over the past 
three years.

 Prof. dr hab. Sławomir 

Smyczek, Łucja Wali-

góra / Prof. Sławomir 

Smyczek, Ph.D., Łucja 

Waligóra
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Edyta Lachowicz-Santos od 
ponad 20 lat zaangażowa-
na jest w działania związa-
ne z procesem umiędzynaro-
dowienia uczelni wyższych. 
W tym czasie koordynowa-
ła międzynarodowe projek-
ty obejmujące uczelnie, praco-
dawców i absolwentów, a tak-
że brała udział w wielu takich 
projektach. Była również zaan-
gażowana w powstanie Kon-
sorcjum Śląskich Uczelni Pu-
blicznych SUN (Silesian Univer-
sities Network).

Obecnie koordynuje działa-
nia związane z wdrażaniem 
głównych założeń strategii in-
ternacjonalizacji uniwersy-
tetu na lata 2018–2025. Po-
nadto nadzoruje prace zwią-
zane z pozyskiwaniem 
międzynarodowych akredy-
tacji, udziałem uniwersyte-
tu w sieciach współpracy aka-
demickiej oraz konsorcjach 

Edyta Lachowicz-Santos has 
been involved in activities re-
lated to the universities’ in-
ternationalization process for 
more than 20 years. During 
this time, she has coordinated, 
as well as participated in, nu-
merous international projects 
involving universities, employ-
ers and graduates. She was al-
so involved in the establish-
ment of SUN (Silesian Univer-
sities Network).

She is currently coordinat-
ing the implementation of 
the main objectives of the 
University’s internationali-
zation strategy for the years 
2018–2025. In addition, she 
is actively involved in the ac-
tivities related to obtaining 
international accreditations, 
the University’s participation 
in academic cooperation net-
works or international con-
sortia, and the organization 

of international events. As 
part of the measures taken, 
in 2020 the University of Eco-
nomics in Katowice became 
the first university in Silesia 
with CEEMAN IQA internation-
al accreditation, and in 2021 
the first Welcome Point in the 
region of Silesia was opened 
at our University.

On June 23, 2022, the Polish 
National Agency for Academ-
ic Exchange (NAWA) has an-
nounced that Edyta Lachow-
icz-Santos, Director of Interna-
tionalization, has been elected 
to the General Council of one 
of the most prestigious pro-
fessional associations focused 
on the internationalization of 
higher education – the EAIE 
European Association for In-
ternational Education.

Congratulations!

Pracownik 
Uniwersytetu w Radzie 
Generalnej EAIE

Our University staff 
member elected to the 

EAIE General Council

Edyta Lachowicz-Santos, dyrektor Biura Internacjo-
nalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
została członkinią Rady Generalnej EAIE European 
Association for International Education – jednego 
z najważniejszych stowarzyszeń branżowych skupio-
nych na umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego.

Edyta Lachowicz-Santos, Director of Internation-
alization at the University of Economics in Ka-

towice, has been elected to the General Council of 
the EAIE European Association for International 

Education – one of the most prestigious profes-
sional associations focused on the internationali-

zation of higher education.

międzynarodowych, a także 
organizacją wydarzeń o cha-
rakterze międzynarodowym. 
W ramach podjętych działań 
w 2020 roku UE Katowice zo-
stało pierwszą uczelnią na Ślą-
sku z międzynarodową akredy-
tacją CEEMAN IQA, a w 2021 
roku na uczelni otwarty został 
pierwszy w województwie ślą-
skim Welcome Point.

23 czerwca 2022 roku Narodo-
wa Agencja Wymiany Akade-
mickiej ogłosiła, że Edyta La-
chowicz-Santos, dyrektor Biu-
ra Internacjonalizacji, została 
członkinią Rady Generalnej 
jednego z najważniejszych sto-
warzyszeń branżowych skupio-
nych na umiędzynarodowieniu 
szkolnictwa wyższego – EAIE 
European Association for Inter-
national Education.

Gratulujemy!

Marek Kiczka

Edyta 
Lachowicz-
-Santos
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Celem wydarzenia był roz-
wój współpracy w zakresie na-
uczania i badań naukowych 
z uczelniami zagraniczny-
mi ujętymi w programach Ce-
epus, Erasmus, oraz Erasmus+. 
Wykładowcy zagraniczni po-
prowadzili wykłady, zajęcia 

The event served to develop 
cooperation in teaching and 
research with foreign univer-
sities included in the Ceepus, 
Erasmus, and Erasmus+ pro-
grams. Visiting foreign teach-
ing instructors conducted lec-
tures, classes and seminars in 
the fields of computer science, 
data analytics, cyber security, 
management, marketing com-
munications, electronic busi-
ness and information technol-
ogy applications in business. 
A total of 35 visiting teaching 
instructors participated in the 
event, including 10 professors 
who taught remotely through 
the Google Meet platform, and 
25 who were present in per-
son at the University of Eco-
nomics in Katowice.

During the 11th Internation-
al Week “Internet Communica-
tion Management” we had the 
honor of hosting professors 

Małgorzata Pańkowska

11. Tydzień Między-
narodowy „Internet 
Communication 
Management”

The 11th International 
Week “Internet 
Communication 
Management”

W dniach 25–30 kwietnia 
2022 roku na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach 
odbył się 11. Tydzień 
Międzynarodowy „Internet 
Communication Management”, 
w ramach którego prowadzone 
były zajęcia dydaktyczne dla 
studentów UE w Katowicach 
oraz studentów zagranicznych 
przebywających na naszej uczelni.

On April 25–30, 2022, the University of 
Economics in Katowice hosted the 11th 
International Week “Internet Communication 
Management”. Teaching activities were 
conducted for our students, both local and 
foreign staying at our University.

ćwiczeniowe i seminaria z za-
kresu informatyki, analityki da-
nych, cyberbezpieczeństwa, 
zarządzania, komunikacji mar-
ketingowej, biznesu elektro-
nicznego i zastosowań tech-
nologii informacji w biznesie. 
Ogółem w wydarzeniu udział 
wzięło 35 wykładowców za-
granicznych, w tym 10 profe-
sorów prowadziło zajęcia zdal-
nie na platformie Google Meet, 
a 25 było obecnych na Uni-
wersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach.

W 11th International Week  
„Internet Communication Ma-
nagement” mieliśmy zaszczyt 
gościć profesorów z następują-
cych krajów: Albania, Azerbej-
dżan, Belgia, Bułgaria, Brazylia, 
Chile, Egipt, Gruzja, Hiszpania, 
Indie, Kolumbia, Mołdawia, 
Niemcy, Paragwaj, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Ukraina 
oraz Włochy.

from the following countries: 
Albania, Azerbaijan, Belgium, 
Bulgaria, Brazil, Chile, Egypt, 
Georgia, Spain, India, Colom-
bia, Moldova, Germany, Para-
guay, Romania, Slovakia, Slove-
nia, Ukraine and Italy.

This year’s International Week 
was carried out in a hybrid for-
mat (stationary and online). 
Undergraduate and graduate 
students were able to partic-
ipate in classes in on 12 sub-
jects appropriate to their study 
program. The visiting teaching 
instructors highly appreciated 
the competence and involve-
ment of our students during 
the classes, noting especial-
ly the excellent English lan-
guage proficiency. At the end 
of the 11th International Week, 
124 students of our university 
received certificates and high 
grades in free choice electives 
conducted in English.
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Tegoroczny International Week 
był realizowany w formie hy-
brydowej (stacjonarnie i onli-
ne). Studenci studiów I i II stop-
nia mogli uczestniczyć w za-
jęciach dydaktycznych z 12 
przedmiotów przeznaczonych 
dla danego stopnia studiów. 
Wykładowcy zagraniczni wyso-
ko ocenili kompetencje i zaan-
gażowanie studentów podczas 
zajęć dydaktycznych, zwłaszcza 
zwrócili uwagę na znakomi-
tą znajomość języka angielskie-
go. Po zakończeniu 11th Inter-
national Week 124 studentów 
naszego uniwersytetu otrzy-
mało certyfikaty i wysokie oce-
ny z przedmiotów swobodnego 
wyboru w języku angielskim.

W ramach wydarzenia 27 
kwietnia odbyła się konfe-
rencja „Smart Technology & 
Smart Research”. Podczas 
oficjalnego jej otwarcia go-
ści powitali: prof. dr hab. Ma-
ciej Nowak, prorektor ds. na-
uki i rozwoju kadry akademic-
kiej, i prof. dr hab. Małgorzata 
Pańkowska, kierownik Ka-
tedry Informatyki Wydziału 

Informatyki i Komunikacji. 
W trakcie konferencji profeso-
rowie 11th International Week 
przedstawili swoje osiągnięcia 
naukowe i doświadczenia do-
tyczące stosowanych metod 
badawczych.

Na zakończenie wydarze-
nia profesorowie uniwersyte-
tów zagranicznych przebywa-
jący na UE w Katowicach od-
wiedzili Katowicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną w Gliwi-
cach, zwiedzili radiostację gli-
wicką, wzięli udział w wyciecz-
ce na Skrzyczne w Szczyrku 
oraz zwiedzili Muzeum Ślą-
skie w Katowicach i Muzeum 
w Starym Zamku w Żywcu.

As part of the event, the 
“Smart Technology & Smart 
Research” conference was 
held on April 27. During 
its official opening, guests 
were welcomed by Vice-Rec-
tor for Science and Academ-
ic Staff Development Pro-
fessor Maciej Nowak, Ph.D., 
and Professor Małgorza-
ta Pańkowska, Ph.D., Head 
of the Department of Infor-
matics, Faculty of Informat-
ics and Communication. In-
vited professors of the 11th 
International Week had the 

fot. / photo: May Fahmy, Joanna Palonka, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

opportunity to present their 
scientific achievements and 
experiences on applied re-
search methods.

At the end of the event, visit-
ing university professors stay-
ing at our University visited 
the Katowice Special Econom-
ic Zone in Gliwice, toured the 
Gliwice radio station, took part 
in a trip to Skrzyczne (moun-
tain) in Szczyrk, and visited the 
Silesian Museum in Katowice 
and the Old Castle Museum in 
Żywiec.
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W dniach 16–20 maja 2022 
roku po dwuletniej przerwie 
związanej z pandemią COVID-
- 19 odbyła się na naszej uczel-
ni ósma już edycja międzyna-
rodowego tygodnia szkolenio-
wego Erasmus Staff Training 
Week „Soft Skills in the Inter-
national Setting”, organizo-
wana przez Biuro Współpra-
cy Międzynarodowej. Naszy-
mi gośćmi byli przedstawiciele 
18 uczelni z 11 krajów: Alba-
nii, Cypru, Egiptu, Grecji, Hisz-
panii, Kolumbii, Meksyku, Nie-
miec, Portugalii, Rumunii oraz 
Słowacji, reprezentujący róż-
ne jednostki administracyj-
ne, w tym głównie biura mię-
dzynarodowe, biura projektów, 
biura karier, dziekanaty. Pięciu 
uczestników z krajów pozaeu-
ropejskich otrzymało stypen-
dia w ramach realizowanych 
przez naszą uczelnię projek-
tów Erasmus+ KA107.

The eighth edition of the Eras-
mus Staff Training Week “Soft 
Skills in the International Set-
ting” organized by Interna-
tional Relations was held at 
our university on May 16–20, 
2022, after a two-year break 
due to the COVID-19 pandem-
ic. Our guests were represent-
atives of 18 universities from 
11 countries: Albania, Cyprus, 
Egypt, Germany, Greece, Co-
lombia, Mexico, Portugal, Ro-
mania, Spain, and Slovakia, 
representing various adminis-
trative units, including main-
ly international offices, project 
offices, career offices, and stu-
dent services. Five participants 
from non-European countries 
received scholarships with-
in the framework of Erasmus+ 
KA107 projects implemented 
by our University.

Erasmus Staff Training 
Week „Soft Skills in the 
International Setting”

Erasmus Staff Training 
Week “Soft Skills in the 

International Setting”

W tegorocznym programie wy-
darzenia znalazły się szkole-
nia z zakresu efektywności in-
dywidualnej (Insights Discove-
ry) oraz równowagi pomiędzy 
życiem realnym a wirtualnym 
(Log out and come back to re-
al life), prezentacje uczelni za-
granicznych, wizyta w Centrum 
Informacji Naukowej i Biblio-
tece Akademickiej, krótki kurs 
języka polskiego, panel dys-
kusyjny dotyczący wymiany 
doświadczeń, zwiedzanie kam-
pusu uniwersytetu oraz atrak-
cyjny program socjalny.

Międzynarodowe tygodnie 
szkoleniowe są doskonałą oka-
zją do wymiany doświadczeń, 
wiedzy oraz dobrych praktyk 
w międzynarodowym środo-
wisku. Erasmus Staff Training 
Week, z powodzeniem orga-
nizowany od wielu lat na na-
szej uczelni, cieszy się niesłab-
nącą popularnością i przyciąga 
uczestników z renomowanych 
uczelni zagranicznych. Wy-
darzenie jest współfinanso-
wane ze środków Programu 
Erasmus+.

This year’s program of the 
event included training in per-
sonal effectiveness (Insights 
Discovery) and the balance 
between real and virtual life 
(Log out and come back to re-
al life), presentations from for-
eign universities, a visit to the 
Scientific Information Centre 
and Academic Library (CINiBA), 
a short Polish course, a panel 
discussion on exchange expe-
rience, a tour of the university 
campus and an attractive so-
cial program.

International training weeks 
are an excellent opportuni-
ty to exchange experience, 
knowledge and good practic-
es in an international environ-
ment. Erasmus Staff Training 
Week, for many years success-
fully organized at our Univer-
sity, enjoys unwavering popu-
larity and attracts participants 
from renowned foreign univer-
sities. The event is co-financed 
by the Erasmus+ Program.

Edyta Gałecka Erasmus Staff Training Week / Erasmus Staff Training Week

Welcome Point / Welcome Point
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Celem strategicznym projek-
tu jest zwiększenie zdolno-
ści instytucjonalnej UE w Ka-
towicach w zakresie obsługi 
studentów i kadry zagranicz-
nej. Poprzez realizację projek-
tu Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach stanie się bar-
dziej przyjazny zarówno stu-
dentom, jak i kadrze z zagrani-
cy. Projekt realnie wpłynie na 
komfort studiowania oraz pra-
cy na uczelni. Poprzez plano-
wane działania, w tym budowę 
aplikacji webowej, osoby z za-
granicy będą miały łatwiejszy 
dostęp do najważniejszych in-
formacji, które będę prezen-
towane w ciekawy i przystęp-
ny sposób. Działania w pro-
jekcie skupiają się również na 
podwyższeniu kompetencji 

The strategic goal of the pro-
ject is to increase the institu-
tional capacity of our Univer-
sity to better serve students 
and foreign staff. Through the 
implementation of the project, 
the University of Economics 
in Katowice will become more 
inviting to both students and 
staff from abroad. The pro-
ject will visibly affect the com-
fort of studying and work-
ing at the University. Through 
the planned activities, includ-
ing a web application, peo-
ple from abroad will have eas-
ier access to the most impor-
tant information, which will 
be presented in an engag-
ing and accessible way. Activ-
ities in the project also focus 
on increasing competencies in 

serving foreign students and 
staff and creating principles 
of internationalization culture. 
An important element of the 
project is also language sup-
port for students and foreign 
staff through the creation 
of a special Polish language 
e-course.

Work on the project has al-
ready begun, with a comple-
tion date of April 30, 2023.

The project is co-financed by 
NAWA with funds from the 
European Union under the 
POWER’s “SPINAKER – Inten-
sive International Curricula 
2020” program.

Dagmara Piskorz
Dofinansowanie 
na działania zwią-
zane z internacjo-
nalizacją

Funds for 
internationalization 
activities

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej dofinansowanie na projekt 
„e-UniKat – zespół rozwiązań na rzecz 
internacjonalizacji skierowanych do stu-
dentów i kadry zagranicznej UE Kato-
wice”. Jest to kwota ponad 230 tys. zł.

Our University has received funding 
from the Polish National Agency for Aca-
demic Exchange (NAWA) for the project 
“e-UniKat – a set of internationalization solu-
tions aimed at the University of Economics 
in Katowice students and foreign staff”. The 
amount is more than 230 000 PLN.

w zakresie obsługi studen-
tów i kadry zagranicznej oraz 
tworzenia zasad kultury inter-
nacjonalizacji. Istotnym ele-
mentem projektu jest również 
wsparcie językowe studentów 
i kadry zagranicznej poprzez 
stworzenie specjalnego e-kur-
su języka polskiego.

Prace związane z realizacją 
projektu już ruszyły, a termin 
zakończenia to 30 kwietnia 
2023 roku.

Projekt jest dofinansowany 
z NAWA ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach PO WER, 
program „SPINAKER – inten-
sywne międzynarodowe pro-
gramy kształcenia 2020”.
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Podczas uroczystości otwar-
cia zaproszonych gości powita-
li rektor prof. Celina M. Olszak, 
prorektor ds. edukacji i współ-
pracy międzynarodowej prof. 
Sławomir Smyczek oraz Edy-
ta Lachowicz-Santos, dyrek-
tor Biura Internacjonalizacji. 
W uroczystości udział wzięli za-
proszeni goście: Jerzy Woźniak, 
wiceprezydent miasta Katowi-
ce, Katarzyna Sośniak, inspek-
tor wojewódzki z Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców ze Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowi-
cach oraz liczni przedstawicie-
le mediów, a przede wszystkim 
polscy i zagraniczni studenci, 

During the opening cere-
mony, the guests were wel-
comed by Rector Professor 
Celina M. Olszak, Vice-Rec-
tor for Education and Interna-
tional Relations Professor Sła-
womir Smyczek and Edyta 
Lachowicz-Santos, Director of 
Internationalization. The cere-
mony was attended by the fol-
lowing guests: Jerzy Woźniak, 
Deputy Mayor of the City of 
Katowice, Katarzyna Sosniak, 

Edyta Lachowicz-Santos

Welcome Point – 
miejsce integracji 
zagranicznych 
i polskich studentów 
oraz pracowników Welcome Point – 

a place integrating 
Polish and foreign 
students and staff

Mija rok od otwarcia pierwszego 
uniwersyteckiego centrum obsługi 
studentów i pracowników zagranicznych 
w województwie śląskim. Welcome Point – 
bo o nim mowa – zlokalizowany jest w pokoju 
112 w budynku A i otwarty dla każdego 
członka społeczności akademickiej.

It’s been a year since the opening of the first 
university service center for foreign students 
and staff in the Silesian province. The Welcome 
Point, as it is referred to, is located in room No. 
112 in building A and is open to any member of 
the academic community.

którzy są gospodarzami tego 
wyjątkowego miejsca.

Welcome Point to centrum ob-
sługi studentów, doktoran-
tów i kadry z zagranicy, które 
w myśl powiedzenia „Always 
welcome” jest miejscem przy-
jaznym i dostępnym przez cały 
okres studiów czy zatrudnienia 
w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach.

Welcome Point działa w myśl 
zasady „4 x I”: INFORMACJA; 
INTEGRACJA; INTERNACJONA-
LIZACJA; I… UŚMIECH. Jest to 
miejsce, w którym cudzoziem-
cy mogą szukać informacji 

Provincial Inspector from the 
Department of Civil Affairs 
and Foreigners from the Sile-
sian Voivodeship Office in Ka-
towice, numerous representa-
tives of the media, and, above 
all, Polish and foreign students 
who are the hosts of this 
unique place.

Welcome Point is a service 
center for students, doctor-
al students and staff from 
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i pomocy w poznaniu regionu 
i miasta, znalezieniu zakwate-
rowania, legalizacji pobytu, no-
stryfikacji dyplomów itp.

Przede wszystkim jednak to 
miejsce integracji studentów 
i pracowników zagranicznych 
z całego świata z polskimi stu-
dentami i nauczycielami akade-
mickimi. Miejsce, gdzie mogą się 
spotkać, porozmawiać przy ka-
wie, szukać przyjaznego towa-
rzystwa, szczególnie wtedy, kie-
dy mocniej doskwierać zacznie 
tęsknota za rodzinnym krajem.

W zeszłym roku akademic-
kim na UE Katowice na studia 
przyjęto ponad 354 studentów 
z 52 krajów z całego świata, 
w tym 143 z wymiany. Łącznie 
obecnie studiuje tu prawie 400 
studentów zagranicznych.

Welcome Point jest miejscem 
otwartym dla wszystkich, któ-
rzy cenią wartości i korzyści, ja-
kie niesie ze sobą współpraca 
w środowisku międzynarodo-
wym. W ramach wdrażania jed-
nego z kluczowych priorytetów 
horyzontalnych Strategii Roz-
woju Uniwersytetu – Interna-
cjonalizacji (PH1), w Welcome 
Point organizowane są różnego 
rodzaju wydarzenia, jak Tydzień 
Integracyjny dla nowo przyję-
tych studentów zagranicznych, 
oraz projekty, jak UniBuddy, 

w którym studenci stają się 
„aniołami stróżami pierwsza-
ków”, czy Wioska Globalna.

W minionym roku zorganizo-
wano również cykliczne World 
Cafe, gdzie prowadzone były 
rozmowy o sprawach ważnych 
w kontekście globalnym, m.in. 
o tolerancji, różnicach kulturo-
wych, zwyczajach i tradycjach 
charakterystycznych dla da-
nego kraju czy religii. Była też 
okazja do obejrzenia wspólnie 
wykładów online czy filmów 
w ramach tzw. Watch Party.

Welcome Point odgrywa rów-
nież bardzo ważną rolę w dzia-
łaniach mających na celu 
wsparcie studentów i pracow-
ników z Ukrainy. UE Katowice 
otacza opieką i troską zarów-
no tych, którzy tworzą społecz-
ność akademicką od lat, jak 
i kandydatów na studia i ich 
rodziny.

Welcome Point to miejsce, 
gdzie każdy jest mile widziany, 
miejsce inspirujące do nowych 
pomysłów, otwarte na nowe 
inicjatywy, pełne pozytywnej 
energii i uśmiechu – to rów-
nież Twoje miejsce.

abroad. Following its slo-
gan “Always welcome!”, the 
place is friendly and accessible 
throughout the period of study 
or employment at the Univer-
sity of Economics in Katowice.

Welcome Point operates un-
der 4 principles: INFORMA-
TION, INTEGRATION, INTERNA-
TIONALIZATION, AND...SMILE! 
It is a place where our foreign 
guests can seek information 
and assistance on getting to 
know the region and the city, 
finding accommodation, legali-
zation of their stay, recognition 
of their diplomas, etc.

First and foremost, however, it 
is a place of integration of for-
eign students and staff from 
around the world with Pol-
ish students and academics. 
A place where they can meet, 
talk over coffee, or seek friend-
ly company, especially when 
the longing for their home 
country starts to kick in.

More than 354 students from 
52 countries, including 143 ex-
change students, were admit-
ted to study at the Universi-
ty of Economics in Katowice in 
the last academic year. A total 
of nearly 400 foreign students 
are currently studying here.

Welcome Point is a place open 
to all who appreciate the val-
ues and benefits of team-
work in an international 

environment. As part of the 
implementation of one of the 
key horizontal priorities of the 
Development Strategy of the 
University of Economics in Ka-
towice, Internationalization 
(PH1), Welcome Point hosts 
various events, such as an In-
tegration Week for newly ad-
mitted international students, 
and projects such as UniBuddy 
(in which our students become 
“guardian angels” for fresh-
men) and the Global Village.

The past year also saw the or-
ganization of a cyclical event 
called World Café. During the 
meetings, discussions were 
held on issues important in 
a global context, such as toler-

ance, cultural differences, cus-
toms and traditions specific 
to a particular country or reli-
gion. There was also an oppor-
tunity to watch online lectures 
or films together as part of the 
so-called Watch Party.

Welcome Point also plays 
a very important role in efforts 
to support Ukrainian students 
and staff. Our University sup-
ports and cares both for those 
who have been part of our ac-
ademic community for years, 
as well as our new applicants 
and their families.

Welcome Point is a place 
where everyone is always wel-
come; a place that inspires 
new ideas and is open to new 
initiatives. It is a place full of 
positive energy and SMILES – 
it’s Your place.

Feel invited!

Zdjęcia z wydarzeń 

w Welcome Point / 

Photos from the events 

at Welcome Point
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Starania o uzyskanie akredy-
tacji EFMD rozpoczęto w 2019 
roku, a już w roku kolejnym 
przyznano kwalifikowalność, 
czyli tzw. Eligibility, i rozpoczę-
to intensywne prace nad ra-
portem samooceny (Self As-
sessment Report), który to 
był podstawą rozmów pod-
czas wirtualnej wizyty. Na jej 
potrzeby opracowane zostały 
również Students’ Report oraz 
wirtualny spacer po uczelni.

Jest to pierwsza tego typu 
akredytacja kierunkowa, o któ-
rą stara się Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach. Mię-
dzynarodowa certyfikacja 
programów edukacyjnych, 
przyznawana przez European 
Foundation for Management 
Development (EFMD), uważana 
jest za jedną z trzech najbar-
dziej prestiżowych akredyta-
cji rozpoznawalnych na całym 
świecie. Jest potwierdzeniem 
spełnienia standardów wy-
maganych na globalnym ryn-
ku kształcenia menedżerskie-
go. Podstawowym kryterium 
jej uzyskania jest szczegółowa 
weryfikacja jakości programu, 
zwracająca szczególną uwa-
gę m.in. na: pozycję programu 

Edyta Lachowicz-SantosWirtualna wizyta 
Międzynarodowej 
Komisji Akredyta-
cyjnej EFMD

Virtual visit of the 
EFMD International 
Accreditation 
Commission

W dniach od 25 do 27 maja 2022 roku w ramach 
procesu pozyskiwania akredytacji EFMD dla 
kierunku Master’s degree in International 
Business odbyła się wirtualna wizyta akredy-
tacyjna Komisji EFMD. Podczas intensywnych 
dwóch dni spotkań komisja miała okazję po-
rozmawiać z władzami uczelni, wykładowca-
mi, studentami, jak również z absolwentami 
i przedstawicielami otoczenia biznesowego 
uczelni. Łącznie odbyło się ponad 20 spotkań 
z 60 uczestnikami z Polski i zagranicy. W ostat-
nim dniu wirtualnej wizyty Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach otrzymał pierwsze 
rekomendacje komisji oraz pozytywną ocenę 
spotkań.

From May 25 to May 27, 2022, a virtual accreditation 
visit by the EFMD Commission was taking place as part 
of the process of obtaining EFMD accreditation for the 
Master’s degree in International Business. During the 
intensive two days of meetings, the commission had 
the opportunity to talk with our University authorities, 
lecturers, students, as well as alumni and representa-
tives of the University’s business environment. In total, 
more than 20 meetings were held with 60 participants 
both from Poland and abroad. On the last day of the 
virtual visit, the University of Economics in Katowice 
received the Commission’s first recommendations and 
a positive evaluation of the conducted meetings.

na rynku narodowym i między-
narodowym, znaczenie danego 
programu dla uczelni, jakość 
przekazywanej wiedzy, a także 
poziom kadry naukowej.

Report, which became the sub-
ject of the discussions during 
the virtual visit. A Students’ 
Report and a virtual tour of 
the university were also devel-
oped for its purpose.

This is the first faculty ac-
creditation of its type sought 
by the University of Econom-
ics in Katowice. The interna-
tional certification of edu-
cational programs, awarded 
by the European Foundation 
for Management Develop-
ment (EFMD), is considered 
one of the three most prestig-
ious accreditations recognized 
worldwide. It is a confirma-
tion of meeting the standards 
required on the global man-
agement education market. 
The basic criterion for obtain-
ing accreditation is a detailed 
verification of the quality of 
the program. Particular atten-
tion must be paid to, among 
other things: the position of 
the program on the national 
and international market, the 
importance of the program 
for the university, the quality 
of the knowledge conveyed, 
as well as the quality of the 
academic staff.

Efforts to obtain EFMD accred-
itation began in 2019, and Eli-
gibility was granted the follow-
ing year, as intensive work be-
gan on the Self Assessment 

Okładka raportu 

samooceny / 

Self-assessment 

report cover
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Justyna Matysiewicz, Sławomir SmyczekTrzeci Intensive 
Program „brandY” Third Intensive 

Program “brandY”W ramach realizowanego od września 2020 roku mię-
dzynarodowego projektu o nazwie „Experiential educa-
tion. Interactive / Intensive course of European brand 
management (brandY)” w dniach 9–13 maja br. w uni-
wersytecie został zorganizowany trzeci intensywny pro-
gram z udziałem studentów, profesorów oraz prakty-
ków z Belgii, Hiszpanii, Polski, Węgier i Włoch. Projekt 
finansowany jest ze środków programu Erasmus Plus 
Partnerstwa Strategiczne.

Within the framework of the international project being 
implemented from September 2020 called “Experien-
tial education. Interactive / Intensive course of Euro-
pean brand management (brandY)”, a Third Intensive 
Program was organized at our University from May 9 
to May 13, with the participation of students, professors 
and practitioners from Belgium, Spain, Poland, Hun-
gary and Italy. The project is funded by the Erasmus 
Plus Strategic Partnerships program.Celem całego projektu jest 

opracowanie i wdrożenie in-
nowacyjnego instrumentu do 
nauczania studentów przez 
doświadczenie. Narzędzie to 
służyć będzie edukacji akade-
mickiej z zakresu zarządzania 
markami na rynku międzyna-
rodowym. Partnerzy projektu, 
łącząc interdyscyplinarną wie-
dzę ekspercką i doświadczenie, 
w trakcie jego trwania opracu-
ją materiały do nowoczesnego 
i w pełni interaktywnego pro-
gramu kształcenia, obejmujące 
m.in.: e-book, podręczniki za-
równo dla studentów, jak i na-
uczycieli akademickich, oraz 
platformę internetową w for-
mie interaktywnej gry.

W trakcie trzeciego intensyw-
nego programu studenci, pra-
cując w międzynarodowych ze-
społach przy wsparciu nauczy-
cieli akademickich, mieli okazję 
przetestować poszczególne mo-
duły nowej gry marketingowej. 

The goal of the entire project 
is to develop and implement 
an innovative instrument for 
experiential learning for stu-
dents. The tool will serve ac-
ademic education in the field 
of international market brand 
management. The project 
partners, combining interdis-
ciplinary expertise and experi-
ence, will develop materials for 
a modern and fully interactive 
educational program during 
the course of the project, such 
as an e-book, textbooks for 
both students and academics, 
and an online platform in the 
form of an interactive game.

During the Third Intensive Pro-
gram, students, working in in-
ternational teams with the 
support of academics, had the 
opportunity to test individu-
al modules of the new mar-
keting game. Having partici-
pated in various workshops 

Z kolei, biorąc udział w różne-
go rodzaju warsztatach oraz 
specjalnej prezentacji przed-
stawiciela międzynarodowej 
korporacji Amazon Inc., mie-
li możliwość zdobycia także 
praktycznej wiedzy w zakresie 
kształtowania marek produk-
tów na rynku globalnym.

Projekt realizowany jest przez 
zespół w składzie: dr hab. Ju-
styna Matysiewicz, prof. UE – 
kierownik projektu, dr Mar-
ta Grybś-Kabocik oraz prof. dr 
hab. Sławomir Smyczek przy 
wsparciu Biura Współpra-
cy Międzynarodowej. W skład 
międzynarodowego konsor-
cjum, poza Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowi-
cach będącym liderem, wcho-
dzą uczelnie z Belgii, Francji, 
Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, 
Szwajcarii, Węgier i Włoch.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 409 325,00 euro.

fot. / photo: J. Matysiewicz

and a special presentation by 
a representative of the multi-
national Amazon Inc. corpora-
tion, they also had the oppor-
tunity to gain practical knowl-
edge on how to shape global 
market product brands.

The project is being implement-
ed by a team consisting of Pro-
ject Leader Professor Justyna 
Matysiewicz, Marta Grybś-Ka-
bocik, Ph.D., and Professor Sła-
womir Smyczek, with the sup-
port of International Relations. 
In addition to the University of 
Economics in Katowice as the 
project leader, the internation-
al consortium includes univer-
sities from Belgium, France, 
Spain, Germany, Romania, Swit-
zerland, Hungary and Italy.

The total value of the project 
is EUR 409,325.00.

Zdjęcia z trzeciego Inten-

sive Program „brandY” 

/ Photos from the third 

Intensive Program 

„brandY”
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Kurs poprzedziły intensywne 
przygotowania modułu kształ-
cenia zawierającego interak-
tywną grę marketingową po-
święconą międzynarodowej 
segmentacji rynku. W opra-
cowaniu gry edukacyjnej bra-
li udział specjalnie zaprosze-
ni eksperci z Belgii, Hiszpa-
nii, Francji oraz Polski. Tydzień 
przed rozpoczęciem kursu eks-
perci przedstawili studentom 
zasady gry i odpowiednie ma-
teriały dydaktyczne podczas 
specjalnych sesji online. Nato-
miast w trakcie kursu studenci 
z Howest University of Applied 
Science, University of Alicante 
oraz Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach mieli moż-
liwość testowania nowej gry 
marketingowej, ale także po-
głębienia praktycznej wiedzy 
z zakresu międzynarodowej 
segmentacji rynku podczas wi-
zyty studyjnej w oddziale mię-
dzynarodowej korporacji Ama-
zon Inc.

The course was preceded by in-
tensive preparation of a learn-
ing module involving an inter-
active marketing game focused 
on international market seg-
mentation. Experts invited from 
Belgium, Spain, France and Po-
land participated in the game’s 
development. They then pre-
sented the rules of the game 
and relevant teaching materi-
als to the students during spe-
cial online sessions a week be-
fore the course began. Stu-
dents from Howest University 
of Applied Science, University 
of Alicante and the University 
of Economics in Katowice had 
the opportunity to not only test 
the new marketing game dur-
ing the course, but also to ad-
vance their practical knowledge 
of international market seg-
mentation during a study visit 
to a branch of the Amazon Inc. 
multinational corporation.

Our foreign guests could al-
so learn about the culture of 
our country and region dur-
ing a trip to the Guido Mine or 
a tour of the Silesian Museum, 
as well as by watching a per-
formance by our Song and 
Dance Ensemble “Silesianie”, 
prepared especially for them.

Akademia 
Kreatywnej 
Edukacji

Academy  
of Creative Education

W dniach 4–8 kwietnia br. uniwersytet gościł uczest-
ników pierwszego kursu intensywnego „Gamifica-
tion of Learning”, realizowanego w ramach projektu 
„Akademia Kreatywnej Edukacji”, który jest finan-
sowany ze środków NAWA „SPINAKER – intensywne 
międzynarodowe programy kształcenia 2020”.

On April 4 to April 8, 2022, our University hosted par-
ticipants of the first intensive course “Gamification of 
Learning”, implemented within the framework of the 
“Akademia Kreatywnej Edukacji” (“Academy of Cre-
ative Education”) project, which is funded by NAWA’s 
“SPINAKER – intensive international education pro-
grams 2020”.

Zagraniczni goście mogli rów-
nież zapoznać się z kulturą na-
szego kraju i regionu w trak-
cie wycieczki do kopalni Guido 
czy zwiedzania Muzeum Ślą-
skiego, a także oglądając spe-
cjalnie dla nich przygotowany 
występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Silesianie”.

W ramach projektu „Akademia 
Kreatywnej Edukacji” do jego 
zakończenia w czerwcu 2023 
roku uruchomione zostaną 
jeszcze dwa intensywne kursy: 
Digital Boost Camp oraz Pro-
ject Based Learning.

Głównym rezultatem projek-
tu będzie interaktywna platfor-
ma dydaktyczna do nauczania 
w formule „blended learning”. 
Platforma zawierać będzie ma-
teriały dydaktyczne w formie 
gry, filmów, studium przypad-
ków oraz e-booka z materia-
łami merytorycznymi, a tak-
że przewodniki z instruktażem 
stosowania takich metod jak 
design thinking, pep talk czy 
project based learning.

Projekt realizowany jest przez 
zespół w składzie: dr Mar-
ta Grybś-Kabocik – kierow-
nik projektu, dr hab. Justy-
na Matysiewicz, prof. UE oraz 
prof. prof. dr hab. Sławomir 
Smyczek, przy wsparciu Biura 
Internacjonalizacji.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 489 853,86 zł i jest fi-
nansowana przez NAWA ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach PO WER.

fot. / photo: Marta Grybś-Kabocik

As part of the “Academy of 
Creative Education” project, 
two more intensive courses 
will be launched until the pro-
ject’s completion in June 2023, 
namely, Digital Boost Camp 
and Project Based Learning.

The main result of the project 
will be an interactive teach-
ing platform for blended learn-
ing. The platform will include 
teaching materials in form of 
a game, videos, case studies 
and an e-book with materials, 
as well as guides with instruc-
tion on the use of methods 
such as design thinking, pep 
talk and project based learning.

The project is implemented 
by a team consisting of Pro-
ject Leader Marta Grybś-Kab-
ocik, Ph.D., Professor Justyna 
Matysiewicz and Professor Sła-
womir Smyczek, with support 
from the Internationalization.

The total value of the pro-
ject is PLN 489,853.86. It is fi-
nanced by NAWA (Polish Na-
tional Agency for Academ-
ic Exchange) with funds from 
the European Union’s POWER 
program.

Marta Grybś-Kabocik, Sławomir Smyczek

Akademia Kre-

atywnej Edukacji / 

Academy of Creative 

Education
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Dzień Nauki Polskiej obcho-
dzony jest 19 lutego na pa-
miątkę urodzin Mikołaja Ko-
pernika, w uznaniu dla je-
go wybitnych zasług na polu 
astronomii. Ustanowienie 
święta państwowego – jak po-
dano w uzasadnieniu ustawy 
z 9 stycznia 2020 roku – jest 
„wyrazem najwyższego uzna-
nia dla dokonań rodzimych na-
ukowców w ponad 1000-let-
niej historii naszego narodu 
i państwa”.

W Dniu Nauki Polskiej orga-
nizowana jest specjalna gala, 
podczas której ogłaszana jest 
lista laureatów Nagród Mini-
stra Edukacji i Nauki. Zgodnie 
z tradycją wyróżnienia przy-
znane zostały w pięciu kate-
goriach: za całokształt dorob-
ku, znaczące osiągnięcia w za-
kresie działalności naukowej, 
dydaktycznej, wdrożeniowej 
i organizacyjnej. Dodatkowo 
przedstawiono laureatów Na-
gród Prezesa Rady Ministrów 
za wyróżnione rozprawy dok-
torskie i habilitacyjne oraz 
działalność naukową.

Miło nam poinformować, że 
Nagrody Ministra otrzymali 
pracownicy Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach:

  dr hab. Katarzyna Czer-
nek-Marszałek, prof. UE, 
kierownik Katedry Teo-
rii Zarządzania naszego 
uniwersytetu,

  zespół naukowców w skła-
dzie: dr Marcin Baron (ko-
ordynator), dr hab. Jan Ace-
dański, prof. UE, dr Ra-
dosław Cyran, dr Piotr 

Polish Science Day is celebrat-
ed on February 19 to commem-
orate the birth of Nicolaus Co-
pernicus in recognition of his 
outstanding contributions to 
the field of astronomy. The es-
tablishment of a public holiday, 
as stated in the justification 
for the Law of January 9, 2020, 
is “an expression of the high-
est recognition of the achieve-
ments of domestic scientists in 
the more than 1000-year histo-
ry of our nation and state.”

Every year, a special gala is 
held on Polish Science Day, 
during which the list of win-
ners of the Awards of the Min-
ister of Education and Sci-
ence is announced. Accord-
ing to the tradition, the awards 
were given in five categories: 
lifetime achievements, signifi-
cant achievements in scientific, 
teaching, implementation and 
organizational activities. In ad-
dition, the winners of the Prime 
Minister’s Awards for Distin-
guished Doctoral and Postdoc-
toral Dissertations and Scientif-
ic Activities were presented.

We are pleased to announce that 
the Awards of the Minister were 
presented to the following mem-
bers of the staff of the University 
of Economics in Katowice:

  Professor Katarzyna 
Czernek-Marszałek, Ph.D., 
Head of the Department of 
Management Theory,

  a team of researchers con-
sisting of Marcin Baron, 

Nagrody Ministra 
2022 dla naszych 
pracowników

Awards of the 
Minister 2022 

for our staff 
members

Podczas gali z okazji Dnia Nauki 
Polskiej, która odbyła się 19 lutego, 
ogłoszono laureatów Nagród Mini-
stra Edukacji i Nauki. W gronie wy-
różnionych znaleźli się pracownicy 
naszego uniwersytetu. During the Polish Science Day gala 

held on February 19, the winners 
of the Awards of Minister of Educa-
tion and Science were announced. 
Among the winners were our Uni-
versity staff members.

Dąbrowski, dr Bartłomiej 
Gabryś, dr Piotr Gibas, dr 
hab. Tomasz Ingram, prof. 
UE, dr Grzegorz Krawczyk 
oraz dr hab. Robert Wolny, 
prof. UE.

Dr hab. Katarzyna Czernek-
-Marszałek, prof. UE, otrzyma-
ła jedną z 40 nagród za zna-
czące osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej w latach 
2019–2020.

Zespół, opracowując comie-
sięczne „Komentarze do sy-
tuacji w gospodarce regio-
nalnej”, zdobył jedną z 13 
nagród za znaczące osiągnię-
cia w zakresie działalności 
wdrożeniowej.

Nagrodę przyznano za stworze-
nie w partnerstwie z władza-
mi regionalnymi (Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Śląskiego) obserwatorium go-
spodarki regionalnej w warun-
kach pandemii koronawirusa. 
Od maja 2020 roku do sierpnia 
2021 roku zespół regularnie pu-
blikował comiesięczne komen-
tarze bazujące na opracowaniu 
danych gromadzonych w ryt-
mie miesięcznym z różnych źró-
deł, to jest m.in. z Głównego 
Urzędu Statystycznego, Urzędu 
Statystycznego w Katowicach, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach, Ministerstwa Fi-
nansów, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Urzędu Mia-
sta Katowice i Google.

Ph.D. (coordinator), Profes-
sor Jan Acedański, Ph.D., Ra-
dosław Cyran, Ph.D., Piotr 
Dąbrowski, Ph.D., Bartłomiej 
Gabryś, Ph.D., Piotr Gibas, 
Ph.D., Professor Tomasz In-
gram, Ph.D., Grzegorz Kraw-
czyk, Ph.D., and Professor 
Robert Wolny, Ph.D.

Professor Katarzyna Czernek-
Marszałek, Ph.D., received one 
of the 40 awards for significant 
achievements in the field of sci-
entific activity in 2019–2020.

The team, developing monthly 
“Komentarze do sytuacji w gosp-
odarce regionalnej” (“Commen-
taries on the Situation in the Re-
gional Economy”) won one of 
the 13 awards for significant 
achievements in the field of im-
plementation activities.

The award was given for the cre-
ation of an observatory on the 
regional economy under condi-
tions of the COVID-19 pandemic, 
in partnership with the region-
al authorities (the Marshal Of-
fice of the Silesian Voivodeship). 
From May 2020 to August 2021, 
the team regularly published 
monthly commentaries based on 
the compilation of data collect-
ed on a monthly basis from vari-
ous sources, namely: the Central 
Statistical Office, the Statistical 
Office in Katowice, the Provin-
cial Labor Office in Katowice, the 
Ministry of Finance, the Social 
Insurance Institution, the Katow-
ice City Hall, and Google.

Agnieszka Put  
źródło / source: MEiN
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Marek Kiczka

UE Katowice ponownie 
na 3. miejscu w kraju 

w rankingu najlepszych 
pracodawców 

magazynu „Forbes”

Our University once 
more secures 3rd place 
in the country in the 
ranking of the Best 
Employers of Forbes 

magazineUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach drugi 
rok z rzędu uplasował się na podium w ran-

kingu „Forbesa” – „Poland’s Best Employers”. 
W tegorocznej edycji (2022) ponownie zajął 
3. miejsce w kraju w zestawieniu branżowym 

„Szkolnictwo i badania naukowe”. To już 
druga edycja zestawienia przygotowana przez 

ten polski miesięcznik gospodarczy.

For the second year in a row, the University 
of Economics in Katowice reaches one of the 

top spots in Forbes magazine’s “Poland’s Best 
Employers” ranking. In this year’s edition 

(2022), our University was once again ranked 
3rd in the country in the “Education and 

research” industry list. This is the second edi-
tion of the list prepared by this Polish monthly 

business magazine.
Jak zaznacza organizator ran-
kingu: „Trzysta podmiotów, któ-
re znalazły się na ostatecznej 
liście, to absolutna czołówka, 
najlepsi z najlepszych. To firmy, 
które należy – wręcz trzeba – 
podglądać i naśladować roz-
wiązania dobre dla pracowni-
ków i tak przez nich oceniane”.

„Podium dla Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach drugi rok z rzędu w tak 
ważnym zestawieniu, poka-
zującym zadowolenie z pra-
cy w danych podmiotach, na-
pawa dumą, ale jest również 
pewnym zobowiązaniem do 
dalszej wytężonej pracy na 

As the ranking organizer 
points out: “The three hun-
dred entities included in the fi-
nal list are the absolute top, 
the best of the best. These 
are companies that should 
be, or even have to be, close-
ly looked at and imitated in 
terms of good solutions so val-
ued by their staff.”

“The podium for the Univer-
sity of Economics in Katowice 
for the second year in a row 
in such an important ranking 

rzecz tworzenia komfortowe-
go środowiska pracy. Osobi-
ście najbardziej cieszy mnie 
to, że w ocenie uwzględniana 
jest opinia pracowników, bo to 
właśnie oni tworzą już nie tyle 
miejsce pracy, co wspólnotę” – 
komentuje rektor prof. dr hab. 
inż. Celina M. Olszak.

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach w tegorocznym 
rankingu najlepszych praco-
dawców w Polsce w zestawie-
niu branżowym „Szkolnictwo 
i badania naukowe” zajął 3. 
miejsce w kraju tym razem ex 
aequo z Uniwersytetem Ślą-
skim i znalazł się w pierwszej 

indicating satisfaction with the 
work for the entities in ques-
tion fills us with pride. It is al-
so a certain commitment to 
continue our hard work of cre-
ating a comfortable work-
ing environment. I am most 
pleased that the opinion of the 
staff is taken into account in 
the overall ranking’s assess-
ment, as it is the staff who not 
only create the workplace but 
also – the community,” com-
mented Rector Professor Celi-
na M. Olszak, Ph.D., Sc.D.

Rektorat UE Katowice / 

Rectors Office

fot. / photo: Radosław Kaźmierczak
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setce najlepszych pracodawców w kraju 
w pełnym zestawieniu (95. miejsce).

Kto jest najlepszym pracodawcą 
w Polsce?
O odpowiedź na to pytanie poproszono 
samych pracowników. „Ocenili oni swo-
ich pracodawców w anonimowej ankie-
cie, dzięki czemu zbadana została rzeczy-
wista jakość oferowanych miejsc pracy, 
a nie wyłącznie sukces przeprowadzanych 
kampanii employer brandingowych. Firmy 
nie były w stanie wpłynąć na ocenę uzy-
skaną w rankingu, ponieważ nie można 
było na przykład zgłosić swojego udziału 
poprzez zamówienie usługi płatnego au-
dytu. Gwarantowało to całkowitą nieza-
leżność wyników badania” – podaje „For-
bes”. Partnerem merytorycznym rankingu 
jest Statista, firma współtworząca najbar-
dziej znane rankingi „Best Employers” na 
świecie.

Metodologia rankingu
Listę 300 Najlepszych Polskich Pracodaw-
ców opracowano na podstawie kwestio-
nariusza udostępnionego w ramach inter-
netowych paneli badawczych, jak również 
na stronie forbes.pl. Jak podaje magazyn, 
„ankietę wypełniło łącznie ponad 20 ty-
sięcy pracowników. Badanie trwało od 
września do października 2021 roku, a je-
go podstawą była sporządzona przez ze-
spół Statisty lista ok. 1800 pracodawców 
zatrudniających na terenie Polski co naj-
mniej 250 pracowników”. Oceniano m.in. 
gotowość pracowników do polecania swo-
jego pracodawcy oraz gotowość pracow-
ników do polecenia innych pracodawców 
z branży, w której respondenci aktualnie 
byli zatrudnieni. „Ponadto respondenci 
ocenili swoich pracodawców w kwestiach 
takich jak m.in.: wynagrodzenie, czas pra-
cy, możliwości awansu i rozwoju, warunki 
i sprzęt do pracy w biurze oraz pracy zdal-
nej” – podaje miesięcznik gospodarczy. 
Kluczowe czynniki wpływające na sukces 
podmiotów, które znalazły się w zestawie-
niu, zostały zidentyfikowane na podsta-
wie wyrażonych przez respondentów opi-
nii na temat kilkudziesięciu stwierdzeń 
odnośnie do działalności ich pracodaw-
ców w siedmiu obszarach obejmujących: 
wizerunek i wzrost, rozwój i perspektywy, 
relacje między pracownikami i zarządza-
nie, płaca, warunki pracy i sprzęt, zrówno-
ważony rozwój, obciążenie pracą.

W drugiej edycji polskiego Rankingu Po-
land’s Best Employers (2022) można zna-
leźć zestawienia branżowe oraz pełną li-
stę najlepszych polskich pracodawców.

Więcej informacji na temat rankingu oraz peł-
ną listę najlepszych pracodawców w Polsce moż-
na znaleźć w artykule „Oto firmy, dla których chce 
się pracować. Ranking Najlepsi Pracodawcy Polska 
2022” w serwisie: Forbes.pl / For more information 
about the ranking and the full list of the Best Em-
ployers in Poland, please, read “Here are the com-
panies you want to work for. Ranking of Poland’s 
Best Employers 2022” on the site: Forbes.pl

źródło: Forbes.pl / Source: Forbes.pl

In this year’s ranking of the Best Employ-
ers in Poland in the sectoral list “Educa-
tion and research”, the University of Eco-
nomics in Katowice was 3rd in the country, 
this time ex aequo with the University of 
Silesia in Katowice, and was among the 
top 100 employers in the country in total 
(95th place).

Who is the best employer in 
Poland?
The staff themselves were asked to an-
swer this question. “They rated their em-
ployers in an anonymous survey so the 
actual quality of the jobs offered was ex-
amined, and not just the success of the 
employers’ branding campaigns carried 
out. Companies were not able to influ-
ence the rating in our ranking, as it was 
not possible, for example, to report their 
participation by ordering a paid audit ser-
vice. This guaranteed the complete inde-
pendence of the survey results,” Forbes 
reports. The content partner of the rank-
ing is Statista, a company that co-creates 
the world’s “Best Employers” rankings.

Ranking methodology
The List of 300 Best Polish Employers was 
compiled based on a questionnaire made 
available through online research surveys, 
as well as on forbes.pl website. Accord-
ing to the magazine “the questionnaire 
was completed by a total of more than 
20,000 staff members. The survey last-
ed from September to October 2021, and 
was based on a list compiled by Statis-
ta’s team of about 1,800 employers em-
ploying at least 250 staff in Poland.” In 

addition, the questionnaire assessed the 
willingness of staff to recommend their 
employer, or to recommend other em-
ployers in the industry in which the re-
spondents were currently employed. 
“The respondents also rated their em-
ployers on issues such as salary, working 
hours, opportunities for promotion and 
development, office and remote working 
conditions and equipment, among other 
things,” the magazine reported. Key fac-
tors influencing the success of those in-
cluded in the list were identified based 
on respondents’ expressed opinions on 
several statements about their employ-
ers’ performance in seven areas. They in-
cluded the following: image and growth, 
development and outlook, staff relations 
and management, pay, working condi-
tions and equipment, sustainability, and 
workload.

The second edition of Poland’s Best Em-
ployers Ranking (2022) also provides in-
dustry breakdowns and a full list of Po-
land’s top employers.

Poniżej zestawienie w kategorii „Szkolnictwo i badania naukowe”: / 
“Education and research” category review is presented below:
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Order Odrodzenia Polski jest 
drugim pod względem star-
szeństwa polskim państwowym 
odznaczeniem cywilnym nada-
wanym za wybitne osiągnię-
cia na polu oświaty, nauki, spor-
tu, kultury, sztuki, gospodarki, 
obronności kraju, działalności 
społecznej, służby państwowej 
oraz rozwijania dobrych stosun-
ków z innymi krajami.

Na straży honoru Orderu stoi 
Kapituła Orderu Odrodzenia 

Polski składająca się z Wiel-
kiego Mistrza Orderu i ośmiu 
członków Kapituły powoływa-
nych przez Wielkiego Mistrza 
na pięć lat. Zgodnie z Ustawą 
o orderach i odznaczeniach 
prezydent RP, z tytułu wybo-
ru na ten urząd, staje się Ka-
walerem Orderu Odrodze-
nia Polski klasy I i przewodni-
czy Kapitule jako Wielki Mistrz 
Orderu. Kapituła wybiera ze 
swojego grona Kanclerza Or-
deru i Sekretarza Kapituły.

The Order of Polonia Restitu-
ta is Poland’s second highest 
civilian decoration awarded 
for outstanding achievements 
in the fields of education, sci-
ence, sports, culture, art, econ-
omy, national defense, social 
activities, state service and the 
development of good relations 
with other countries.

The honor of the Order is 
guarded by the Chapter of the 
Order of Polonia Restituta. The 

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski dla dr hab. 
Barbary Kos, prof. UE

Knight’s Cross of 
the Order of Polonia 
Restituta awarded 
to Professor Barbara 
Kos, Ph.D.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał 
dr hab. Barbarze Kos, prof. UE, z Katedry Transportu Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy na-
ukowo-badawczej i dydaktycznej.

Professor Barbara Kos, Ph.D., from the 
Department of Transport at the Universi-
ty of Economics in Katowice was awarded 
the Knight’s Cross of the Order of Rebirth 
of Poland by the President of the Republic 
of Poland Andrzej Duda, for outstanding 
achievements in research, scientific work 
and teaching.

Agnieszka Put

Żródło / Source: w
w

w
.prezydent.pl

Chapter consists of the Grand 
Master of the Order and eight 
members of the Chapter ap-
pointed by the Grand Master 
for five years. According to the 
Law on Orders and Decora-
tions, the President of the Re-
public of Poland, by his elec-
tion to the office, becomes the 
Knight of the Order of Polonia 
Restituta 1st Class and presides 
over the Chapter as Grand 
Master of the Order. The Chap-
ter elects from among its 
members the Chancellor of the 
Order and the Secretary of the 
Chapter.
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Z radością i dumą informujemy, że zespół w składzie: 
dr hab. Beata Dratwińska-Kania, prof. UE, dr Aleksan-
dra Ferens oraz dr Aleksandra Szewieczek otrzymał 
nominację do Nagrody Beta 2021, przyznawanej od 
wielu lat za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarzą-
dzania finansami.

Przedmiotem nominacji jest monografia „Raporto-
wanie zintegrowane o modelu biznesu w kreowa-
niu wartości przedsiębiorstwa”, będąca rezulta-
tem badań zespołowych prowadzonych w Katedrze 
Rachunkowości.

We are delighted to announce that the team includ-
ing Professor Beata Dratwińska-Kania, Ph.D., Alek-
sandra Ferens, Ph.D., and Aleksandra Szewieczek, 
Ph.D., has been nominated for the Beta Award 2021, 
awarded for many years for outstanding achieve-
ments in the field of financial management.

The subject of the nomination is the monograph In-
tegrated reporting on a business model in creating en-
terprise value, which is the result of team research 
conducted by the Department of Accounting.

Nominacja do 
prestiżowej Nagrody 
Beta dla pracowników 
Katedry Rachunkowości

Staff of the Department 
of Accounting 
nominated for the 
prestigious Beta

Aleksandra Szewieczek
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Uroczysta ceremonia 
mianowania naszej profesor  
na członka European Academy 
of Sciences and Arts

W dniach 30 czerwca–2 lipca 2022 roku 
w Salzburgu odbyło się coroczne naukowe 
spotkanie członków Europejskiej Akademii 
Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences 
and Arts, EASA), na którym naukowcy 
z całego świata dyskutowali nad wyzwaniami 
współczesności i kierunkami badań naukowych. 
Konferencja była połączona z Festive Session, 
czyli uroczystą akademicką ceremonią 
mianowania nowych członków. Podczas tej 
uroczystości prestiżowe mianowanie na członka 
(ordinary member) EASA uzyskała prof. 
dr hab. Ewa Ziemba z Katedry Informatyki 
i Rachunkowości Międzynarodowej.

Ewa Maruszewska

EASA to prestiżowa i elitarna 
pozarządowa organizacja na-
ukowa i artystyczna, powo-
łana w 1990 roku przez kra-
je członkowskie Wspólnoty Eu-
ropejskiej. Zrzesza ponad 2000 
czołowych przedstawicieli na-
uk humanistycznych, medycz-
nych, artystycznych, przyrod-
niczych, społecznych (w tym 
prawa i ekonomii), technicz-
nych, religijnych oraz związa-
nych z zarządzaniem, którzy 
prowadzą innowacyjne bada-
nia, angażują się w interdy-
scyplinarną i ponadnarodową 
współpracę, a także wymia-
nę i rozpowszechnianie wie-
dzy. Wśród członków EASA jest 
ponad 30 laureatów Nagro-
dy Nobla. Polskę reprezentu-
je w EASA 40 wybitnych na-
ukowców z różnych dziedzin 
i dyscyplin.

Celem EASA jest analiza i roz-
wiązywanie problemów stoją-
cych przed współczesnym spo-
łeczeństwem oraz wspieranie 

twórczości naukowej i arty-
stycznej we współpracy ze 
środowiskami akademicki-
mi, rządowymi, pozarządowy-
mi czy biznesowymi, zarów-
no na poziomie lokalnym, jak 
i europejskim.

Wybór na członka EASA jest 
długotrwałym procesem, na 
który składają się: nomino-
wanie przez innego członka 
EASA, opiniowanie kandyda-
tury przez kilku innych człon-
ków, akceptacja kandydatu-
ry przez Komitet Nominacyj-
ny i akceptacja kandydatury 
przez senat EASA. Kryterium 
wyboru są wybitne osiągnię-
cia kandydata w nauce, sztuce 
i zarządzaniu.

Senat EASA podjął decyzję 
o mianowaniu prof. dr hab. 
Ewy Ziemby na członka aka-
demii w maju 2021 roku, lecz 
z powodu pandemii uroczysta 
ceremonia została przeniesio-
na na bieżący rok.

Prof. dr hab. Ewa Ziemba / 

Prof. Ewa Ziemba, Ph.D.

źródło / source: Copyright Wildbild
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Our University Professor 
formally appointed as member 

of the European Academy of 
Sciences and Arts

The annual scientific meeting of the European Academy of Sciences 
and Arts (EASA) members was held in Salzburg from June 30 to 
July 2, 2022. During the meeting, scientists from around the world 
discussed the contemporary challenges we face and the direction 
of scientific research. The conference included a Festive Session, 
a ceremonial academic appointment ceremony for new members. 
During this ceremony, Professor Ewa Ziemba, Ph.D. (Department of 
Business Informatics and International Accounting), was awarded 
the prestigious title of an ordinary member of EASA.

EASA is a prestigious 
non-governmental scientific 
and artistic organization, es-
tablished in 1990 by mem-
ber countries of the European 
Community. It brings togeth-
er more than 2,000 leading 
representatives of the hu-
manities, medicine, arts, nat-
ural sciences, social sciences 
(including law and econom-
ics), technology, religion and 
management-related scienc-
es, who conduct innovative 
research, engage in interdisci-
plinary and transnational co-
operation, as well as in the 
exchange and dissemination 
of knowledge. Among EASA’s 
members are more than 30 
Nobel Prize winners. Poland 
is represented in EASA by 40 
distinguished scientists hail-
ing from various fields and 
disciplines.

The purpose of EASA is to ana-
lyze and solve problems mod-
ern society faces, and to sup-
port scientific and artistic cre-
ativity in cooperation with 
the academic, governmental, 
non-governmental and busi-
ness communities, both locally 
and at the European level.

Becoming an EASA member is 
a lengthy process, consisting 

of: a nomination by anoth-
er EASA member, review of 
the candidacy by several oth-
er EASA members, acceptance 
of the nomination through 
the EASA Nominating Com-
mittee and approval of the 
nomination by the EASA Sen-
ate. The selection criteria are 
the candidate’s outstanding 
achievements in science, art or 
management.

EASA Senate decided to 
award Professor Ewa Ziemba 
with membership back in May 
2021, but due to the pandem-
ic, the formal appointment 
ceremony was postponed to 
this year.

On July 18, Academic Forum, in 
connection with the ceremo-
ny for the appointment of new 
EASA members, published an 
interview with Professor Ewa 
Ziemba who answered some 
of the following questions:

  In addition to prestige, 
what does it mean for 
a scientist to be an EASA 
member?

  Is it easy for scientists to 
find a common language 
with artists?

  In the case of EASA, is it 
possible to talk about the 
benefits of membership for 
Polish science in general?

Congratulations!

W związku z ceremonią mia-
nowania nowych członków 
EASA 18 lipca br. w „Forum 
Akademickim” ukazał się wy-
wiad z prof. Ewą Ziembą, któ-
ra odpowiedziała m.in. na 
pytania:

  Z czym, oprócz prestiżu, 
wiąże się dla naukowca za-
siadanie w gronie członków 
EASA?

  Czy naukowcom ła-
two przychodzi znale-
zienie wspólnego języka 
z artystami?

  Czy w przypadku EASA 
można mówić o korzy-
ściach, jakie wynikają z jej 
członkostwa, dla polskiej 
nauki?

Gratulujemy!

Uroczysta ceremonia 

mianowania naszej 

profesor na członka 

European Academy 

of Sciences and Arts / 

Our University Profes-

sor formally appointed 

as member of the 

European Academy of 

Sciences and Arts

źródło / source: Copyright Wildbild

143



Pracownik UE Katowice 
na Liście 100 Szerokiego 

Porozumienia na rzecz 
Umiejętności Cyfrowych

Our staff member on the 
List of 100 of the Broad 

Alliance for Digital Skills

Agnieszka Put Szerokie Porozumienie na Rzecz 
Umiejętności Cyfrowych powstało 
z inicjatywy lidera cyfryzacji i mini-
stra administracji i cyfryzacji, a jego 
celem jest inspirowanie oraz wspie-
ranie działań prowadzących do po-
wszechnej edukacji cyfrowej, efek-
tywnego wykorzystywania technolo-
gii cyfrowej oraz akceptacji przemian 
powodowanych jej stałym rozwojem. 
Porozumienie stanowi nieformal-
ne zrzeszenie instytucji, organizacji 
oraz firm. Poszukuje synergii pomię-
dzy realizowanymi inicjatywami, in-
spiruje nowe przedsięwzięcia, sku-
pia informacje o dobrych praktykach, 
jak również propaguje je w różnych 
środowiskach.

Jedną z inicjatyw Szerokiego Poro-
zumienia na rzecz Umiejętności Cy-
frowych jest lista prezentująca syl-
wetki 100 osób, które na przestrze-
ni kończącego się roku w wyjątkowy 
sposób przyczyniały się do rozbudo-
wywania świadomości oraz kompe-
tencji cyfrowych w Polsce.

Jak podkreśla Porozumienie, „znale-
zienie się na Liście 100 jest wyrazem 

The Broad Alliance for Digital Skills 
was established on the initiative of 
the Leader of Digitization and the 
Minister of Administration and Dig-
itization. The Alliance’s goal is to in-
spire and support activities lead-
ing to widespread digital education, 
effective use of digital technolo-
gy and acceptance of the chang-
es caused by its continued develop-
ment. The agreement is an informal 
association of institutions, organ-
izations and companies. It seeks 
synergies between ongoing initia-
tives, inspires new ventures, gath-
ers information on good practices 
and promotes them.

One of the initiatives of the Broad 
Alliance for Digital Skills is a list 
presenting the profiles of 100 peo-
ple who, over the course of a year, 
have made exceptional contribu-
tions to expanding awareness and 
digital competence in Poland.

As the Alliance points out, “be-
ing on the List of 100 is a sign of 
recognition, as contestants are 

Mgr Dagmara Modrzejewska z Katedry Informatyki 
Ekonomicznej znalazła się na Liście 100 osób, które 

swoją aktywnością w sposób szczególny przyczyniły się 
do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Tę listę 

od 2017 roku ogłasza co roku Szerokie Porozumienie na 
rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Dagmara Modrzejewska, M.A., from the 
Department of Business Informatics, was 

included on the List of 100 people who with their 
activity have made a special contribution to the 
development of digital skills in Poland. This list 
has been announced annually since 2017 by the 

Broad Alliance for Digital Skills in Poland.

uznania środowiskowego, gdyż 
nominują do niej laureaci wcze-
śniejszych list, osoby same bar-
dzo aktywne na polu przybliżania 
technologii cyfrowej w swoich oto-
czeniach zawodowych, lokalnych czy 
regionalnych”.

Do tegorocznej, piątej edycji Listy 
100 spłynęło ponad 150 zgłoszeń, 
z których Kapituła w głosowaniu 
niejawnym wybrała 100 laureatów, 
w tym mgr Dagmarę Modrzejewską 
z Katedry Informatyki Ekonomicz-
nej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

„Z całego serca dziękuję za wybra-
nie mnie. Jestem wzruszona, szczę-
śliwa i mam ogromną wdzięczność 
w sercu, że to, co robię (a robię to, 
co kocham), spotyka się z uznaniem 
tak znamienitego grona – Kapitu-
ły Szerokiego Porozumienia na rzecz 
Umiejętności Cyfrowych w Polsce. To 
mnie uskrzydla i motywuje do kon-
tynuowania swoich aktywności na-
ukowych i zawodowych, bo nauka 
z praktyką to moje ukochane połą-
czenie :)” – podkreśla laureatka.

nominated by the winners of pre-
vious lists; people who are them-
selves very active in the field of 
bringing digital technology to 
their professional, local or regional 
environments.”

This year’s fifth edition of the 100 
List received more than 150 appli-
cations, from which the Committee 
selected 100 winners through a se-
cret ballot. One of the winners was 
Dagmara Modrzejewska, M.A., from 
the Department of Business Infor-
matics at the University of Econom-
ics in Katowice.

“I thank you for selecting me from 
the bottom of my heart. I am 
touched, happy and grateful that 
what I do (and I do what I love) is 
recognized by such a distinguished 
group – the Committee of the 
Broad Alliance for Digital Skills in 
Poland. This motivates me to con-
tinue my scientific and professional 
activities because science in prac-
tice is my beloved combination :)”, 
emphasized our winner.

Im
age by starline / Freepik
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Pracownicy 
uniwersytetu 

w Polskim 
Towarzystwie 

Polityki Społecznej

University employees 
in the Polskie 

Towarzystwo Polityki 
Społecznej

Hanna Kelm, Agnieszka Put

Dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE, kierow-
nik Katedry Polityki Społecznej i Gospodar-
czej, został wybrany do Zarządu Głównego 

PTPS na kadencję 2021–2025.

Professor Wieslaw Koczur, Ph.D., Head of the 
Department of Social and Economic Policy, was 
elected to the Board of Directors of the Polskie 
Towarzystwo Polityki Społecznej (Polish Social 

Policy Society) for the 2021–2025 term.

2 grudnia 2021 roku odbył 
się w Warszawie zjazd wybor-
czy Polskiego Towarzystwa Po-
lityki Społecznej z udziałem 
zarządu i członków oddzia-
łów regionalnych PTPS. Pod-
czas zjazdu zaprezentowano 
sprawozdanie z pracy Zarzą-
du Głównego kadencji 2016–
2021, wskazując na liczne ini-
cjatywy i projekty realizowane 
przez zarząd i oddziały regio-
nalne. Ponadto przedstawiciele 

The election convention of 
the Polish Social Policy Socie-
ty (PTPS) was held in Warsaw 
on December 2, 2021, with 
the participation of the Board 
of Directors and members of 
the regional branches of PTPS. 
During the convention, a report 
on the work of the General 

poszczególnych oddziałów re-
gionalnych omówili najistot-
niejsze aktywności w trakcie 
minionej kadencji.

W drugiej części zjazdu od-
były się wybory do Zarządu 
Głównego, Komisji Rewizyj-
nej i Sądu Koleżeńskiego na 
nową kadencję. Miło nam po-
informować, że dr hab. Wie-
sław Koczur, prof. UE, kierow-
nik Katedry Polityki Społecznej 

i Gospodarczej, został wybrany 
do Zarządu Głównego PTPS na 
kadencję 2021–2025.

Warto dodać, że 12 maja 2022 
roku na Wydziale Nauk Spo-
łeczno-Pedagogicznych Uczelni 
Korczaka w Katowicach odbyło 
się posiedzenie członków PTPS 
z naszego regionu, które miało 
na celu utworzenie katowickie-
go oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Polityki Społecznej.

Podczas spotkania wybrany 
został zarząd oraz komisja re-
wizyjna terenowego oddziału 
PTPS w Katowicach. Informu-
jemy, że w skład zarządu we-
szło dwóch pracowników Ka-
tedry Zarządzania Publicznego 
i Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach: prof. dr hab. Aldona 
Frączkiewicz-Wronka jako se-
kretarz zarządu oraz dr Hanna 
Kelm jako skarbnik.

Board for the 2016–2021 term 
was presented, pointing out 
the numerous initiatives and 
projects implemented by the 
Board and regional branches. 
In addition, representatives of 
each regional branch discussed 
the most notable activities un-
dertaken in the past term.

In the second part of the con-
vention, elections for the new 
term were held for the Gen-
eral Board, the Audit Commit-
tee and the Peer Court. We are 
pleased to announce that Pro-
fessor Wiesław Koczur, Ph.D., 
Head of the Department of So-
cial and Economic Policy, was 
elected to the PTPS General 
Board for the 2021–2025 term.

It is worth mentioning that on 
May 12, 2022, a meeting of 
PTPS members from our re-
gion was held at the Facul-
ty of Social and Pedagogical 
Sciences of Korczak University 

in Katowice to establish a Ka-
towice branch of the Polish 
Social Policy Society.

During the meeting, the Board 
of Directors and the Audit Com-
mittee of the field branch of 
PTPS in Katowice were elected. 
We would like to highlight that 
the Board included two mem-
bers of staff of the Department 
of Public Management and So-
cial Sciences at the Universi-
ty of Economics in Katowice: 
Professor Aldona Frączkiew-
icz-Wronka, Ph.D., as Secretary 
of the Board and Hanna Kelm, 
Ph.D., as Treasurer.

Członkowie katowic-

kiego oddziału Pol-

skiego Towarzystwa 

Polityki Społecznej / 
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Polish Social Policy 
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Monografia „Polityka rachun-
kowości grup kapitałowych” 
została napisana przez dr hab. 
Marzenę Strojek-Filus, prof. 
UE, we współautorstwie z prof. 
Marzeną Remlein (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu) 
oraz dr hab. Katarzyną Świe-
tlą, prof. UEK (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie).

Przyjęty przez autorki ob-
szar badawczy koncentruje 

Nagroda Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce dla 
dr hab. Marzeny Strojek-
-Filus, prof. UE

Pracownik UE Katowice 
przewodniczącym Komisji 
Egzaminacyjnej dla 
biegłych rewidentów

Staff member of our University 
appointed Chairman of the 

Examination Commission for 
Statutory Auditors

Andrzej Piosik

30 maja 2022 roku dr hab. Marzena Strojek-Filus, 
prof. UE, z Katedry Rachunkowości otrzymała nagro-
dę Zarządu Głównego i Rady Naukowej Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce za monografię pt. „Polityka 
rachunkowości grup kapitałowych”. Publikacja jest 
wynikiem ścisłej międzyuczelnianej współpracy.

Decyzją ministra finansów z 9 grudnia 2021 roku dr hab. Józef 
Pfaff, prof. UE, z Katedry Rachunkowości naszego uniwersy-
tetu został powołany na przewodniczącego Komisji Egzamina-
cyjnej dla biegłych rewidentów.

On December 9, 2021, by decision of the Minister of 
Finance, Professor Józef Pfaff, Ph.D., from our Depart-

ment of Accounting was appointed Chairman of the 
Examination Commission for Statutory Auditors.

się na zróżnicowaniu instru-
mentów polityki rachunkowo-
ści z uwzględnieniem zarów-
no specyfiki grup kapitało-
wych, jak i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 
W opracowaniu zapropono-
wano autorskie rozwiązania 
w zakresie definicyjnym, a tak-
że w obszarze identyfikowa-
nia i klasyfikowania czynników 
polityki rachunkowości grup 
kapitałowych.

Komisja Egzaminacyjna, któ-
ra przeprowadza egzaminy 
dla kandydatów na biegłych 
rewidentów, powoływana 
jest przez ministra finan-
sów. W skład komisji wcho-
dzi 19 członków: 10 przedsta-
wicieli ministra finansów (w 
tym cztery osoby, które nie 
są pracownikami Minister-
stwa Finansów, wybrane spo-
śród przedstawicieli środowisk 

akademickich), siedmiu przed-
stawicieli rekomendowanych 
przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów (spośród biegłych 
rewidentów wpisanych do re-
jestru) oraz dwóch przedstawi-
cieli rekomendowanych przez 
Komisję Nadzoru Finansowe-
go. Przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej wyznacza mi-
nister finansów. Kadencja ko-
misji trwa cztery lata.

The Examination Commission 
conducting examinations for 
candidates for the position of 
Statutory Auditor is appoint-
ed by the Minister of Finance. 
The Commission consists of 
19 members: 10 representa-
tives of the Minister of Finance 
(including 4 persons who are 
not employees of the Minis-
try of Finance, chosen from the 
representatives of academia), 

7 representatives recommend-
ed by the National Council of 
Statutory Auditors (chosen 
from the list of registered cer-
tified auditors), and 2 repre-
sentatives recommended by 
the Financial Supervision Com-
mission. The Chairman of the 
Examination Commission is 
appointed by the Minister of 
Finance. The term of office of 
the Commission lasts 4 years.

Professor Marzena Strojek- 
-Filus, Ph.D., awarded 
by the Accountants 
Association in Poland

The monograph, Accounting 
policy of capital groups, was 
written by Professor Marzena 
Strojek-Filus in co-authorship 
with Professor Marzena Rem-
lein (Poznan University of Eco-
nomics) and Professor Katarzy-
na Świetla, Ph.D. (Krakow Uni-
versity of Economics).

On May 30, 2022, Professor Marzena Strojek-Filus, 
Ph.D., of our Department of Accounting, received an 
award from the General Board and Scientific Council 
of the Accountants Association in Poland for her mono-
graph Accounting policy of capital groups. The publica-
tion is the result of close inter-university cooperation

The authors focus on the field 
of differentiation of account-
ing policy instruments, taking 
into account both the specif-
ics of capital groups and con-
solidated financial statements. 
The study proposes original 
solutions in the definitional 
field, as well as in the area of 
identifying and classifying ac-
counting policy factors of capi-
tal groups.

Agnieszka Put
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Dawid Lesznik dwukrotnie zre-
alizował program tutoringu 
akademickiego, został obję-
ty indywidualną ścieżką edu-
kacyjną. Od początku związa-
ny jest z Katedrą Rynku i Kon-
sumpcji pod naukową opieką 
jej kierownika – dr. hab. Grze-
gorza Maciejewskiego, prof. 
UE. Jest współautorem artyku-
łów naukowych z zakresu eko-
nomii i finansów behawioral-
nych opartych na jego autor-
skich badaniach pierwotnych 
inwestorów i konsumentów 
oraz uczestnikiem projektów 
badawczych realizowanych 
w ramach katedry. Z zawodu 
makler papierów wartościo-
wych, dysponuje licencją CIIA. 
Jako analityk rynkowy specja-
lizuje się w rekomendacjach 
giełdowych oraz problematyce 
polityki monetarnej.

Dawid Lesznik has complet-
ed the academic tutoring pro-
gram twice and has been 
placed on an individual edu-
cational path. Since the be-
ginning, he has been associ-
ated with the Department of 
Market and Consumption un-
der the scientific supervision 
of its Head, Professor Grze-
gorz Maciejewski, Ph.D. He is 
a co-author of scientific ar-
ticles in the field of behav-
ioral economics and finance 
based on his original research 
of primary investors and con-
sumers. He also participates 
in research projects carried 
out within the Department. 
A stockbroker by profession, 
he holds a CIIA license (Certi-
fied International Investment 
Analyst). As a market analyst, 
he specializes in stock market 

Stypendia ministra 
dla studentów 
Uniwersytetu 

Ekonomicznego 
w Katowicach

Minister’s  
scholarships for 
students of the 
University of 

Economics in Katowice

Wojciech Kaczmarczyk, Agnieszka Put

31 marca 2022 roku minister edukacji i nauki przyznał 
stypendium 432 studentom (spośród 910 spełniających 
warunki otrzymania) za znaczące osiągnięcia naukowe 
na rok akademicki 2021/2022. Wśród laureatów znala-
zło się trzech studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach: Dawid Lesznik, Kamil Gomulski oraz 
Adrian Mencel.

On March 31, 2022, the Minister of Education and 
Science awarded scholarships to 432 students (out of 
910 qualified) for significant academic achievements 
for the academic year 2021/2022. Among the winners 
were three students from the University of Econom-
ics in Katowice: Dawid Lesznik, Kamil Gomulski and 
Adrian Mencel.

Kamil Gomulski oraz Adrian 
Mencel są związani z Kołem 
Naukowym Analiz Rynku Fi-
nansowego działającym przy 
Katedrze Matematyki Stoso-
wanej pod opieką mgr. Woj-
ciecha Kaczmarczyka. Są au-
torami licznych publikacji na-
ukowych zawierających wyniki 
prowadzonych przez nich ba-
dań z zakresu m.in. procesu 
decyzyjnego inwestorów, za-
chowania konsumentów, fi-
nansów osobistych, nowocze-
snych form pozyskiwania ka-
pitału własnego, systemów 
podatkowych czy też zagrożeń 
wynikających z nowoczesnych 
technologii informatycznych.

Serdecznie gratulujemy!

recommendations and mone-
tary policy issues.

Kamil Gomulski and Adrian 
Mencel are associated with 
the Financial Market Anal-
ysis Research Club, operat-
ing at the Department of Ap-
plied Mathematics under the 
supervision of Wojciech Kacz-
marczyk, M.A. They are the au-
thors of numerous scientific 
publications containing the re-
sults of their research in the 
fields of the decision-making 
process of investors, consum-
er behavior, personal finance, 
modern forms of raising equi-
ty capital, tax systems, and the 
risks of modern information 
technologies.

Congratulations!
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Student uniwersytetu 
zwyciężył w Teście 
Wiedzy Ekonomicznej

Our University student wins the 
Economic Knowledge Test

Student ekonomii Dawid Lesznik 
zwyciężył w tegorocznym Teście 
Wiedzy Ekonomicznej, którego finał 
odbył się 15 stycznia w Katowicach.

Economics student Dawid Lesznik 
won this year’s Economic Knowledge 
Test, the final of which was held on 
January 15, in Katowice, Poland.

Test Wiedzy Ekonomicznej to 
projekt, który powstał w ra-
mach Forum Uczelni Ekono-
micznych zrzeszającego pięć 
największych uczelni ekono-
micznych w Polsce. To okazja 
do sprawdzenia swojej wie-
dzy z zakresu szeroko pojętej 
ekonomii – w przyjemny spo-
sób, w atmosferze zdrowej 
rywalizacji.

Finałowa rywalizacja toczy-
ła się 15 stycznia 2022 ro-
ku w katowickim biurze firmy 
GUESS. W wydarzeniu wzię-
ła udział rektor prof. Celina 
M. Olszak.

Uczestnicy zmierzyli się z sze-
regiem pytań z zakresu eko-
nomii oraz case study przygo-
towanym przez firmę Mazars. 
W wyniku rywalizacji wyłonio-
no trzech laureatów:
1. miejsce: Dawid Lesznik 
(Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach),
2. miejsce: Michał Mglej 
(Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie),
3. miejsce: Jakub Bem (Uni-
wersytet Ekonomiczny 
w Krakowie).

Po wygranej Dawid Lesznik po-
wiedział: „Możliwość reprezen-
towania uniwersytetu w fina-
le Testu Wiedzy Ekonomicznej 
stanowiła dla mnie ogromną 
przyjemność, o tyle bardziej, 
że w tym roku finał odbywał 
się właśnie w Katowicach. Wy-
grana dla naszej Alma Mater 
na własnym jej boisku cieszy 
mnie zatem podwójnie”.

The Economic Knowledge Test is 
a project that was created as part of 
the Forum Uczelni Ekonomicznych 
(Forum of Economic Universities), 
which brings together the five 
largest economic universi-
ties in Poland. It is an oppor-
tunity to test one’s knowledge 
of economics in the broad-
est sense of the term – in 
a nice atmosphere of healthy 
competition.

The final round took place on 
January 15, 2022, at the GUESS com-
pany Katowice’s office. The event 
was attended by Rector Professor 
Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc.

Participants faced a series of 
questions on economics and 
a case study prepared by Mazars 
company. In the end, three win-
ners were selected:
1st place: Dawid Lesznik (Univer-
sity of Economics in Katowice),
2nd place: Michał Mglej (Cracow 
University of Economics),
3rd place: Jakub Bem (Cracow 
University of Economics).

Having won, Dawid Lesznik said: 
“The opportunity to represent our 
University in the final round was 
a great pleasure for me, all the more 
so because this year’s final test was 
held in Katowice. Therefore, winning 
for our Alma Mater so close home 
pleases me twice as much!”

 Parlament 
Studencki

Uczestnicy Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej / Participants 

of The Economics Knowledge Test 

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, oficjalne otwarcie Finału 

Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej / Prof. Celina M. Olszak, 

Ph.D., D.Sc., offical openning ceremony of The Economics Knowl-

edge Test 

Wręczenie nagród laureatom WTWE / Awarding WTWE winners
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Zespół UE Katowice 
na finałach 

światowych GMC

Our University 
team at the Global 

Management Challenge 
2021 world finals

Aleksander Piecuch

Zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
pod nazwą „Hostile Takeover” w składzie: Damian 
Strzępa, Anna Świtalik, Marcin Mrowiec i Aleksander 
Piecuch reprezentował Polskę podczas światowego 
finału Global Management Challenge 2021 – najwięk-
szej symulacji biznesowej na świecie. Zespół, po wy-
równanej walce, wywalczył ostatecznie trzecie miejsce 
w swojej grupie. Zawody odbywały się w dniach 28–29 
września w rosyjskim Niżnym Nowogrodzie.

“Hostile Takeover” team from the University of Eco-
nomics in Katowice composed of Damian Strzępa, 
Anna Świtalik, Marcin Mrowiec and Aleksander Pie-
cuch, represented Poland at the world finals of the 
Global Management Challenge 2021 (GMC) – the larg-
est business simulation in the world. The team, after 
an even fight, eventually secured 3rd place in its group. 
The competition was held September 28–29 in Nizhny 
Novgorod, Russia.

W światowych finałach wzię-
ły udział 23 zespoły z różnych 
krajów. W półfinale, który od-
był się 28 lipca, zespół UE Ka-
towice zajął trzecie miejsce 
w swojej grupie (zielonej) – po 
pierwszej z pięciu decyzji biz-
nesowych zespół zajmował 
czwarte miejsce, jednak w każ-
dej kolejnej decyzji zbliżał się 
wynikiem do konkurentów. Po 
pięciu decyzjach uplasował się 
na trzeciej pozycji, co nie da-
wało awansu do wielkiego fi-
nału, jednak z uwagi na nie-
wielkie różnice między druży-
nami wynik nie był pewny do 
ostatniej chwili.

Ostateczne wyniki w grupie 
zielonej kształtowały się na-
stępująco: Rosja, Indie, Polska, 
Kirgistan, Estonia.

„Po losowaniu grup uznaliśmy, 
że trafiliśmy do bardzo wy-
równanej grupy, co potwier-
dziło się podczas rywalizacji. 
Stoczyliśmy wyrównaną wal-
kę z Indiami i Rosją, szczegól-
nie pod względem rywalizacji 

23 teams from different coun-
tries participated in the world 
finals. In the semifinals, held 
on July 28, our team won 3rd 
place in its group (green); after 

o pracowników. Jesteśmy za-
dowoleni z wyniku, chociaż to-
warzyszy nam pewien nie-
dosyt, ponieważ wyniki koń-
cowe pokazały, że o awansie 

the first of five business deci-
sions, the team found itself in 
fourth place, but in each sub-
sequent decision it came clos-
er in score to its competi-
tors. After five decisions, it 
was placed third, which did 
not grant it promotion to the 
grand finals, but due to the 
small differences between the 
teams, the result was not cer-
tain until the last minute.

The final results in the green 
group were as follows: Russia, 
India, Poland, Kyrgyzstan, and 
Estonia.

“After the group selection 
draw, we found that we end-
ed up in a very even group, 
which was confirmed during 
the competition. We fought 
an even battle with the rep-
resentation of India and Rus-
sia, especially in terms of com-
petition for staff. We are satis-
fied with the result, although 
we are accompanied by this 
feeling of slight dissatisfac-
tion because the final results 
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wirtualnym rynku. Zespoły fir-
mowe i studenckie (3–5 osób) 
rywalizują ze sobą jednocze-
śnie. Rozgrywka nie jest toczo-
na indywidualnie przez każdy 
zespół. Drużyny podzielone są 
na grupy, w ramach których ry-
walizują o osiągnięcie jak naj-
wyższego wyniku inwestycyj-
nego. Decyzje jednej drużyny 
mają wpływ na konkurentów 
z grupy, przez co zachodzi peł-
na interakcja pomiędzy uczest-
nikami. Każda rozgrywka to 
pięć decyzji biznesowych.

Projekt organizowany jest od 
1980 roku w formie ogólno-
krajowych konkursów online 
w blisko 40 krajach. Na całym 
świecie inicjatywa zgromadziła 
już ponad pół miliona uczest-
ników. Konkurs został wyróż-
niony certyfikatem CEL (Certifi-
cate for Technology-Enhanced 
Learning) – akredytacją Euro-
pejskiej Fundacji Rozwoju Za-
rządzania (EFMD – European 
Foundation for Management 
Development).

zadecydowały raczej deta-
le, a założona przez nas stra-
tegia gry była skuteczna. Mi-
mo braku awansu do finału to 
było niezwykłe doświadcze-
nie, rywalizować z menedże-
rami Steel Authority of India 
LTD – państwowego producen-
ta stali podlegającego Mini-
sterstwu Stali rządu Indii oraz 
z zespołem profesjonalnym 
z Rosji. Zespoły z Rosji, z uwa-
gi na ogrom osiągnięć w GMC 
oraz dużą popularność konkur-
su w tym kraju, są zawsze wy-
mieniane w gronie faworytów 
do zwycięstwa” – skomen-
tował swój udział zespół UE 
Katowice.

Konkurs Global Management 
Challenge jest największą na 
świecie symulacją bizneso-
wą oraz rozbudowaną strate-
giczną grą na bazie grywaliza-
cji. Jego uczestnikami są me-
nedżerowie, specjaliści, młode 
talenty, również studenci kie-
runków o profilu ekonomicz-
nym, którzy wcielają się w ro-
lę zarządu wirtualnej spółki, 
a ich zadaniem jest zarządza-
nie firmą tak, aby osiągnęła 
najlepszy wynik finansowy na 

showed minute details were 
decisive in the end, and that 
the game strategy we estab-
lished was effective. Despite 
the failure to advance to the 
finals, it was an unusual ex-
perience to compete against 
the managers of the Steel Au-
thority of India LTD; a state-
owned steel producer operat-
ing for the Ministry of Steel of 
the Government of India, and 
a professional team from Rus-
sia. Teams from Russia, due to 
the enormity of their achieve-
ments in the GMC and the 
great popularity of the com-
petition in the country, are al-
ways among the favorites to 
win,” our team commented on 
their participation.

The Global Management Chal-
lenge competition is the 
world’s largest business simu-
lation and an elaborate strat-
egy game based on gamifica-
tion. Participants are manag-
ers, specialists, young talents, 
and students of economic 
study programs. They assume 
the role of the management 

of a virtual company, and their 
task is to manage the compa-
ny so that it achieves the best 
financial result on the virtu-
al market. Company and stu-
dent teams (3–5 people) com-
pete against one another si-
multaneously. The game is not 
played individually by each 
team; rather, they are divided 
into groups, within which they 

Zespół Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Ka-

towiach „Hostile Ta-

keover” podczas finału 

Global Management 

Challenge / The team 

of the University of 

Economics in Katowice 

”Hostile Takeover” 

during the final of the 

Global Management 

Challenge

compete to achieve the high-
est possible investment result. 
The decisions of one team af-
fect the competitors in the 
group, so there is constant in-
teraction between the partic-
ipants. Each game consists of 
five business decisions.

The project has been organ-
ized since 1980 in the form of 
national online competitions 
in nearly 40 countries. World-
wide, the initiative has already 
attracted more than half a mil-
lion participants. The competi-
tion was awarded CEL (Certifi-
cate for Technology-Enhanced 
Learning) accreditation by the 
European Foundation for Man-
agement Development (EFMD).
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Wielki sukces 
studentek FAB – 
zwycięstwo 
w europejskim finale 
konkursu IMA!

Great success of FAB 
students – victory in the 
European finals of the IMA 
competition!

Monika Klimontowicz

Studentki kierunku Finance and Accounting for Busi-
ness Kamila Pawlak, Joanna Halena, Agnieszka Fizek 
i Anna Sikora zajęły pierwsze miejsce w europejskim 
finale konkursu organizowanego przez Instytut Ra-
chunkowości Zarządczej (IMA).

Finance and Accounting for Business (FAB) students Kamila 
Pawlak, Joanna Halena, Agnieszka Fizek and Anna Sikora won 
first place in the European finals of the competition organized 
by the Institute of Management Accountants (IMA)

Instytut Rachunkowości Za-
rządczej (Institute of Mana-
gement Accountants, IMA) to 
ogólnoświatowe stowarzysze-
nie księgowych i specjalistów 
finansowych w biznesie, które 
zostało założone w 1919 roku. 
IMA to jedno z największych 
i najbardziej szanowanych sto-
warzyszeń skupionych wy-
łącznie na rozwoju profesji ra-
chunkowości zarządczej. Obec-
nie IMA zrzesza ponad 140 tys. 
członków w celu wzmocnienia 
umiejętności w miejscu pracy, 
lepszego zarządzania firmami 
i przyspieszenia kariery.

Przygotowany pod kierun-
kiem dr. hab. A. Piosika, prof. 
UE, projekt studentek kierun-
ku Finance and Accounting for 

The Institute of Management 
Accountants (IMA) is a world-
wide association of account-
ants and financial profession-
als in business, which was 
founded in 1919. IMA is one of 
the largest and most respected 
associations focused exclusive-
ly on advancing the manage-
ment accounting profession. 
Today, IMA affiliates more than 
140,000 members working to 
strengthen workplace skills, 
manage companies better and 
advance careers.

The project of the students 
of Finance and Accounting 
for Business, prepared under 
the guidance of Professor A. 

Business miał na celu zapropo-
nowanie innowacyjnych i ory-
ginalnych rozwiązań uspraw-
niających funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa.

Podczas finału konkursu orga-
nizowanego przez IMA, który 
odbył się 9 kwietnia 2022 roku 
w Atenach, zespół zaprezen-
tował i obronił przygotowane 
rozwiązania, odpowiadając na 
pytania członków zarządu IMA 
oraz specjalistów ds. rachun-
kowości zarządczej.

Ostatnim etapem konkursu 
była rywalizacja ze studenta-
mi z uczelni z całego świata – 
finał odbył się w Dubaju 25 
czerwca.

Piosik, Ph.D., was aimed at in-
troducing innovative and orig-
inal solutions to improve busi-
ness operations.

During the final stage of the 
competition organized by IMA, 
which took place on April 9, 
2022, in Athens, the team pre-
sented and defended the pre-
pared solutions, answering 
questions from IMA board 
members and management 
accounting specialists.

The final, international stage 
took place in Dubai on June 
25, where students from uni-
versities from around the 
world competed.

Image by jcomp / Freepik

Zespół kierunku Finance and Accounting for Business /

Finance and Accounting for Business team
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Studenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
najlepsi w międzynarodowym 
konkursie

First prize in an international 
competition for students of 
the University of Economics 
in Katowice

Wojciech Dyduch, Magdalena Dominiczewska

W dniach 25–29 kwietnia 2022 roku w Universite de 
Lille (Francja) odbyła się XXVII Międzynarodowa 
Konferencja Euroweek, w ramach której 99 studentów 
z 14 krajów przedstawiało projekty badawcze przygo-
towywane od listopada 2021 roku w sześcioosobowych 
międzynarodowych zespołach pod kierunkiem na-
uczycieli ze swoich uczelni.

On April 25–29, 2022, the Universite de Lille (France) 
hosted the 27th Euroweek International Conference. 
99 students from 14 countries presented research pro-
jects they had been preparing since November 2021 in 
international teams of six people under the guidance 
of teaching instructors from their universities.Studentki Natalia Krzynó-

wek i Inessa Alaverdyan (In-
ternational Business) zdoby-
ły pierwszą nagrodę za najlep-
szy projekt pt. „CSR-oriented 
responsible leadership during 
COVID-19”, przygotowany pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Woj-
ciecha Dyducha i mgr Magda-
leny Dominiczewskiej (Katedra 
Przedsiębiorczości). W projek-
cie uczestniczyli również stu-
denci z Niemiec i Belgii.

Z kolei studentki Paulina 
Gwóźdź i Anna Sikora (Finance 
and Accounting for Business) 
zdobyły drugą nagrodę za pro-
jekt pt. „Product innovation 
and design – Smart garbage”, 
przygotowany pod przewod-
nictwem prof. Nicolasa Clas-
sensa (Belgia). W projekcie 

Our students, Natalia 
Krzynówek and Inessa Ala-
verdyan (International Busi-
ness) won first prize for the 
best project, entitled “CSR-ori-
ented responsible leadership 
during COVID-19”, prepared 
under the guidance of Profes-
sor Wojciech Dyduch, Ph.D., 
and Magdalena Dominiczews-
ka, M.A. (Department of Entre-
preneurship). Students from 
Germany and Belgium also 
participated in the project.

The second prize went to our 
students, Paulina Gwóźdź and 
Anna Sikora (Finance and Ac-
counting for Business), for their 
project entitled “Product inno-
vation and design – Smart gar-
bage”, prepared in cooperation 
with Professor Nicolas Classens 

uczestniczyli studenci z Belgii 
i Francji.

Studenci Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach zaan-
gażowani byli w dwa projek-
ty naukowe, które zostały pod-
dane ocenie jury złożonego 
z przedstawicieli zagranicznych 
uczelni i konkurowały z inny-
mi projektami o wyróżnienia. 
Wśród kryteriów oceny znala-
zły się: naukowy profil projek-
tu (academic content), prezen-
tacja projektu (presentation 
skills) oraz interakcja z widow-
nią (interaction).

Naszym studentkom oraz 
nauczycielom serdecznie 
gratulujemy!

(Belgium). Students from Bel-
gium and France also partici-
pated in the project.

Students from the University 
of Economics in Katowice were 
involved in two scientific pro-
jects, which were evaluated 
by a board composed of rep-
resentatives of foreign univer-
sities and competed with oth-
er projects. Among the evalua-
tion criteria were the scientific 
profile of the project (academ-
ic content), presentation of the 
project (presentation skills) 
and interaction with the audi-
ence (interaction).

Congratulations to our stu-
dents and teaching instructors!

Od lewej / from left: 

prof. Wojciech Dyduch, 

Anna Sikora, Natalia 

Krzynowek, Paulina 

Gwóźdź, Inessa Alaver-

dyan, mgr Magdalena 

Dominiczewska
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Sukces Koła 
Naukowego 
Zarządzania 
„Menedżer” – grant na 
realizację innowacji

Success of the Faculty 
of Management’s 
“Manager” Research 
Circle – grant for the 
implementation of 
innovations

Ewa Raczyńska

Koło Naukowe Zarządzania „Menedżer” 
w ramach projektu Śląska Przestrzeń Inno-
wacji otrzymało grant na realizację innowacji 
pt. „Kompleksowy system wsparcia podróży 
komunikacją publiczną osób niewidomych 
i niedowidzących”.

In the framework of the Śląska Przestrzeń 
Innowacji (Silesian Innovation Space), the Fac-
ulty of Management’s “Manager” Research Cir-
cle project received a grant for the implementa-
tion of an innovation entitled “Comprehensive 
system of public transport traveling support for 
the blind and visually impaired”.

Zespół w składzie Magdalena Cofala, Małgorza-
ta Trzaskalik, Nikola Winiarska oraz Ewa Raczyńska 
i Aleksandra Swałek zaprezentował odpowiedź na 
wyzwanie zgłoszone przez Zarząd Transportu Zbioro-
wego w Rybniku: „Jak pomóc osobom niewidomym 
rozwiązać problem dostępu do rozkładu jazdy trans-
portu publicznego, tak aby osoby te mogły bez do-
datkowych utrudnień korzystać z transportu publicz-
nego i tym samym normalnie funkcjonować w prze-
strzeni miejskiej?”.

Inkubacja rozpoczęła się na przełomie maja 
i czerwca.

The team, consisting of Magdalena Cofala, Małgorza-
ta Trzaskalik, Nikola Winiarska, Ewa Raczyńska and 
Aleksandra Swałek, presented an answer to the chal-
lenge submitted by the Public Transport Authority in 
Rybnik: “How to aid the visually impaired in the ac-
cess to public transport timetables so that they can 
use public transport without additional difficulties 
and thus function unhindered in urban space?”

Initial implementation has begun in late May/ear-
ly June.
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Projekt z udziałem 
studentów UE Katowice 
wyróżniony w kategorii 

Supply Chain Young 
Designer 2021

Project with the 
participation of our 
students awarded in 

the Supply Chain Young 
Designer 2021 category

Krzysztof Niestrój

Projekt z udziałem studentów naszej uczelni został 
wyróżniony na Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 

w Warszawie w kategorii Supply Chain Young 
Designer 2021.

The project with the participation of students from 
our University was awarded at the Gala of Logistics, 
Transport and Production in Warsaw in the Supply 

Chain Young Designer 2021 category.

Projekt powstał w ramach IV edy-
cji ogólnopolskiego programu do-
skonalenia kompetencji logistycz-
nych Top Young 100. Kategoria 
Supply Chain Young Designer to 
efekt współpracy Wydawnictwa 
Eurologistics i Polskiego Stowa-
rzyszenia Menedżerów Logistyki 
i Zakupów. Ma ona na celu wyróż-
nienie najlepszych uczestników 
programu Top Young 100, w ra-
mach którego studenci, rozwiązu-
jąc pod opieką mentorów realne 
problemy biznesowe, doskonalą 
kompetencje niezbędne w branży 
logistycznej i zarządzaniu łańcu-
chem dostaw.

Międzyuczelniany zespół studen-
tów w składzie:

  Marcin Janicki (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, 
Logistyka w biznesie),

  Kacper Klimiuk (Politechnika 
Lubelska),

  Kacper Kozioł (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, 
Logistyka),

  Maciej Mach (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu),

  Klaudia Winiarska (Politechni-
ka Wrocławska),

na podstawie przeprowadzonych 
badań analitycznych opracował 
algorytm wspomagający określa-
nie poziomu sprzedaży produk-
tów sprzedawanych podczas ak-
cji promocyjnych sieci Biedronka 
wraz z rozdzielnikiem na po-
szczególne sklepy.

Projekt otrzymał wysokie oceny 
ze strony przedsiębiorstwa, zaś 
jury programu Supply Chain De-
signer, prowadzonego przez Wy-
dawnictwo Eurologistics, uznało 
go za najlepszy z nominowanych 
w kategorii Supply Chain Young 
Designer. Rozwiązania stworzo-
ne przez uczestników programu 
poddawane są dwustopniowej 
ocenie – przedsiębiorstwa i ko-
misji PSML. Jednym z najważniej-
szych aspektów podlegających 
ocenie jest możliwość wdrożenia 
wypracowanego rozwiązania.

Opiekunem projektu ze strony 
Jeronimo Martins Polska był Ka-
mil Hołubowicz.

The project was created as part of 
the fourth edition of the nation-
wide program, Top Young 100, 
aimed at improving logistics com-
petence. The Supply Chain Young 
Designer category is the result of 
cooperation between the Eurolo-
gistics Publishing House and the 
Polish Supply Management Lead-
ers (PSML). It aims to recognize 
the best participants in the Top 
Young 100 program, in which stu-
dents, solving real business prob-
lems under the guidance of men-
tors, improve competencies nec-
essary in the logistics industry 
and supply chain management.

An inter-university team of stu-
dents consisting of:

  Marcin Janicki (the Universi-
ty of Economics in Katowice, 
Business Logistics),

  Kacper Klimiuk (Lublin Univer-
sity of Technology),

  Kacper Kozioł (the Universi-
ty of Economics in Katowice, 
Logistics),

  Maciej Mach (Poznań Universi-
ty of Economics),

  Klaudia Winiarska (Wroclaw 
University of Technology),

on the basis of analytical research, 
developed an algorithm to help 
determine the level of sales of 
products sold during promotion-
al actions of the Biedronka super-
market chain, along with the dis-
tribution to individual stores.

The project received high marks 
from the company, while the ju-
ry of the Supply Chain Designer 
program, conducted by the Eurol-
ogistics Publishing House, recog-
nized it as the best of the nomi-
nees in the Supply Chain Young 
Designer category. Solutions cre-
ated by program participants un-
dergo a two-stage evaluation – by 
the company and the PSML com-
mittee. One of the most impor-
tant aspects to be evaluated is 
the ability to implement the de-
veloped solution.

The project supervisor on the part 
of Jeronimo Martins Polska was 
Kamil Holubowicz.

fot. / photo: Gala Logistyki, Transportu i Produkcji, źródło / source: Eurologistics, Log24
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Zwycięstwo doktoranta 
w konkursie znajomości 

zagadnień zdolności 
kredytowej

Doctoral student of 
our University wins 
the competition on 

creditworthiness 
issues

Agnieszka Put
Mgr Jakub Kubiczek z Katedry Analiz Gospodarczych 
i Finansowych został laureatem głównej nagrody 
w konkursie przygotowanym przez Biuro Informa-
cji Kredytowej dla uczestników Konferencji PERSPEK-
TYWA 2022, zrealizowanym w ramach programu No-
woczesnego Zarządzania Biznesem. To już drugi suk-
ces naszego doktoranta.

„Pozytywnym zaskoczeniem było zwycięstwo w tym 
konkursie, ponieważ w konferencji brali udział przed-
stawiciele kilkunastu ośrodków akademickich. Sło-
wa podziękowania kieruję do prof. dr. hab. Eugeniu-
sza Gatnara, który, będąc moim opiekunem nauko-
wym, zawsze mnie motywuje i zachęca do brania 
udziału w różnych inicjatywach” – powiedział mgr Ja-
kub Kubiczek.

Im
age by w

ayhom
estudio / Freepik

Jakub Kubiczek, M.A., from the Department of Eco-
nomic and Financial Analysis, won the main prize in 
the competition prepared by the Credit Information 
Bureau for the participants of the PERSPEKTYWA 
2022 conference, carried out as part of the Modern 
Business Management (NZB) program. This is the 
second success of our doctoral student.

“It was a pleasant surprise to win this competi-
tion since representatives of many other academ-
ic centers participated in the conference as well. My 
thanks go to Professor Eugeniusz Gatnar, who, be-
ing my scientific supervisor, always encourages me 
to take part in various initiatives,” said Jakub Ku-
biczek, M.A.
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Do udziału w uroczystości 
Chór zaprosił byłych dyrygen-
tów, kierowników i chórzy-
stów, przedstawicieli władz 
Katowic oraz Bytomia, władze 
uniwersytetu, przedstawicieli 
instytucji patronujących i pod-
miotów współpracujących, 
sponsorów i mecenasa wyda-
rzenia, gości honorowych, pra-
cowników uczelni, rodziny oraz 
sympatyków zespołu.

Wydarzenia jubileuszowe mia-
ły szczególnie podniosły cha-
rakter, ponieważ do wykona-
nia programu koncertowego 
zostali zaproszeni znakomi-
ci artyści. W trakcie obu kon-
certów odbyło się prawykona-
nie utworu sakralnego „Alle-
luja”, skomponowanego przez 

The Choir invited to the cere-
mony former conductors, man-
agers and members, repre-
sentatives of the authorities of 
Katowice and Bytom, universi-
ty authorities, representatives 
of patron institutions and co-
operating entities, sponsors 
and the Patron of the event, 
guests of honor, university 
staff, families and supporters.

The anniversary events were 
particularly solemn in nature, 
as outstanding artists were in-
vited to perform the concert 
program. Both events featured 
the world premiere of the sa-
cred music piece entitled “Al-
leluja” composed by conductor 

Rok jubileuszowy 
Chóru Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach

Anniversary year 
of the Choir of 
the University of 
Economics in Katowice

Katarzyna Oryszczak

W ramach obchodów jubileuszu 15-lecia działalności 
Chór UE Katowice zorganizował dwa koncerty, w któ-
rych nie zabrakło utworów muzyki dawnej, sakralnej, 
a także muzyki rozrywkowej. Koncerty odbyły się: 
8 października 2021 roku w sali koncertowej Miasta 
Ogrodów w Katowicach oraz 17 października 2021 
roku w Sali im. A. Didura w Operze Śląskiej w Byto-
miu. Współorganizatorem wydarzeń była Opera Śląska 
w Bytomiu, a partnerem Katowice Miasto Ogrodów – 
Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

As part of its 15th anniversary celebrations, our Uni-
versity Choir organized two concerts, which included 
early music, sacred music, as well as popular music. 
The concerts were held: October 8, 2021, at the Miasto 
Ogrodów (the City of Gardens) concert hall in Katow-
ice, and October 17, 2021, at the A. Didur Concert Hall 
at the Silesian Opera in Bytom. The events were co-or-
ganized by the Silesian Opera in Bytom, with the part-
nership of Katowice the City of Gardens – Krystyna 
Bochenek Cultural Institution.

dyrygenta Michała Brożka, któ-
ry stanowi swoistą dedykację 
dla Chóru z okazji obchodów 
jubileuszu.

Podczas koncertu w Katowi-
cach na scenie Miasta Ogro-
dów głos zabrał prorektor ds. 
rozwoju i współpracy z oto-
czeniem dr hab. Robert Wolny, 
prof. UE, który przekazał słowa 
uznania za prezentowany 
przez chórzystów wysoki 
poziom i wyraz artystyczny 
pod kierunkiem dyrygenta oraz 
podkreślił niezwykle prężną 
działalność organizacyjną 
zarządu na czele z prezesem.

W Operze Śląskiej w Bytomiu 
w imieniu rektor prof. dr hab. 
inż. Celiny M. Olszak przemówił 

Michał Brozek, a sort of dedi-
cation to the Choir on the oc-
casion of the anniversary 
celebrations.

During the concert in Katowice 
on the stage of the City of Gar-
dens, Vice-Rector for Devel-
opment and Cooperation with 
External Environment Profes-
sor Robert Wolny, Ph.D., ex-
pressed his appreciation for 
the high level of artistic ex-
pression presented by the 
choir members under the di-
rection of their conductor, and 
highlighted the extremely re-
silient organizational activities 
of the Choir Board, headed by 
its president.

Chór Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Ka-

towiach / Choir of 

University of Econom-

ics in Katowice

156 FORUM_nr 53 / 2022



prorektor ds. nauki i rozwo-
ju kadry akademickiej prof. dr 
hab. Maciej Nowak, który od-
czytał list gratulacyjny i prze-
kazał życzenia wszelkiej po-
myślności oraz dalszych rów-
nie wybitnych dokonań, jakie 
udało się dotychczas osiągnąć. 
Za kilkuletnią bardzo owocną 
współpracę podziękował także 
prorektor ds. edukacji i współ-
pracy międzynarodowej prof. 
dr hab. Sławomir Smyczek, 
który zaznaczył, że przez ca-
ły ten czas był świadkiem nie-
ustannego rozwoju zespołu, 
a nawiązując do wspomnień 
o poprzednim jubileuszu Chó-
ru, podkreślił, jak ważne są pa-
sja i zaangażowanie w wyko-
nywaniu muzyki chóralnej.

W trakcie wieczorów koncer-
towych wręczono podziękowa-
nia poprzednim kierownikom, 
dyrygentom oraz instruktorom, 
którzy prowadzili dotychczas 
zespół, przyczyniając się do 
osiągania sukcesów na arenie 
krajowej i międzynarodowej, 
zarówno muzycznie, jak i or-
ganizacyjnie. Na scenie Ope-
ry Śląskiej w Bytomiu w Sali 
Koncertowej im. A. Didura wy-
różnieni zostali: Teresa Chmiel, 
inicjatorka i długoletnia kie-
rowniczka Chóru, oraz prorek-
tor ds. edukacji i współpracy 
międzynarodowej prof. dr hab. 
Sławomir Smyczek, którzy za 
wsparcie i szczególny wkład 
w rozwój zespołu otrzymali 
pamiątkowe płyty.

W roku jubileuszowym zespół 
wydał piątą płytę pt. „Caelesti 

In its anniversary year, the en-
semble released its fifth al-
bum entitled Caelesti Lumine, 
with sacred music, presenting 
a cross-section of seven years 
of the Choir’s artistic activity. 
The album includes works per-
formed in a capella style, and 
parts from Johann Sebastian 
Bach’s Mass in B minor. A com-
memorative album with a pho-
to gallery was prepared to cel-
ebrate the Choir’s anniversary.

The event was accompanied 
by a photo exhibition and 
a stand with the most impor-
tant statuettes, diplomas and 
awards won. A souvenir book 
was also laid out for guests at-
tending the events.

Our Choir in support of 
those combating depres-
sion – “Free the voice, 
your voice!” action
The Choir of the University of 
Economics in Katowice joined 
the nationwide action “MAM 
GŁOS – Muzyka – wsparcie 
osób w depresji” (“I HAVE THE 
VOICE. Music – support for 
those combating depression”) 
on the occasion of the Interna-
tional Depression Awareness 
Day on February 23, 2022. 
Working in a group gives a lot 
of strength and support, and 
makes us realize our pas-
sions. As part of the cam-
paign, we organized an open 
rehearsal for any person inter-
ested not only in singing so-
lo or in a choir, but for anyone 
struggling with depression. 

Lumine” z muzyką sakralną, 
prezentującą przekrój siedmiu 
lat artystycznej działalności. 
Na płycie znajdują się utwo-
ry wykonane w stylu a capella 
oraz fragmenty „Wielkiej mszy 
h-moll” Jana Sebastiana Ba-
cha. Z okazji obchodów świę-
ta Chóru został przygotowa-
ny pamiątkowy album z gale-
rią zdjęć.

Wydarzeniu towarzyszyła wy-
stawa fotografii, przygotowa-
no stoisko z najważniejszymi 
zdobytymi statuetkami, dyplo-
mami oraz nagrodami, wyłożo-
no także księgę pamiątkową, 
do której wpisywali się przyby-
li na koncerty goście.

Chór UE wspiera osoby 
w depresji – akcja 
„Uwolnij głos, swój 
głos!”
Chór UE Katowice włączył się 
w ogólnopolską akcję „MAM 
GŁOS – Muzyka – wsparcie 
osób w depresji” z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Walki 
z Depresją 23 lutego 2022 ro-
ku. Praca w grupie daje wiele 
sił oraz wsparcia, sprawia, że 
możemy realizować nasze pa-
sje. W ramach akcji zorgani-
zowaliśmy próbę otwartą dla 
każdej osoby zainteresowanej 
nie tylko śpiewaniem solo czy 
w chórze, ale dla każdego, kto 
zmaga się z depresją. Udział 
w wydarzeniu pokazał uczest-
nikom, że mieć głos oznacza, 
iż nie można wahać się go 
używać, że razem raźniej po-
konywać trudności, ale i reali-
zować marzenia.

At the Silesian Opera House in 
Bytom, on behalf of the Rec-
tor Professor Celina M. Olszak, 
Ph.D., D.Sc., spoke Vice-Rec-
tor for Science and Academ-
ic Staff Development Professor 
Maciej Nowak, Ph.D., who read 
out a congratulation letter 
and conveyed his best wishes 
and further equally outstand-
ing achievements. Vice-Rector 
for Education and Internation-
al Relations Professor Sławom-
ir Smyczek, Ph.D., thanked the 
Choir for several years of very 
fruitful cooperation. Profes-
sor Sławomir Smyczek noted 
that throughout all this time 
he witnessed the continuous 
development of the ensemble 
and, referring to the memories 
of the Choir’s previous anniver-
sary, stressed the importance 
of passion and commitment in 
performing choral music.

During the concert events, 
thanks were given to previous 
managers, conductors and in-
structors who have led the en-
semble so far, contributing to 
its success on the national and 
international scales, both mu-
sically and organizationally. 
Honored on the stage of the 
Silesian Opera in Bytom at the 
A. Didur Concert Hall were Te-
resa Chmiel, the initiator and 
long-time leader of the Choir, 
and Professor Sławomir Smy-
czek, who both received com-
memorative plaques for their 
support and special contribu-
tion to the development of the 
ensemble.

Na zdjęciu po lewej 

stronie: Michał Brożek, 

dyrygent Chóru uczelni / 

Left foto: Michał Brożek, 

University Choir con-

ductor
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„Muzyka ma moc – Ślą-
skie Chóry dla Ukrainy”
Dnia 13 marca 2022 roku przy 
Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach 
Chór UE Katowice zorganizo-
wał wydarzenie poświęcone 
społeczności ukraińskiej, któ-
ra ucierpiała z powodu napa-
ści na ojczyznę przez agresora. 
Do tej inicjatywy zaprosiliśmy 
chóry ze Śląska, które licznie 
włączyły się do akcji. W geście 
solidarności z Ukrainą pokaza-
liśmy, że muzyka ma moc, spo-
tykając się w centrum Katowic, 
aby wspólnie zaśpiewać hym-
ny Ukrainy i Polski oraz kom-
pozycję Norberta Blachy „Mo-
dlitwa o pokój”. Ostatni utwór 
wykonaliśmy w dwóch języ-
kach – polskim i ukraińskim.

Koncerty pasyjne w Ka-
towicach i Śląska 
Wielkanoc
W kwietniu Chór zorganizował 
dwa koncerty pasyjne w ka-
towickich kościołach. Pierw-
szy odbył się 9 kwietnia 2022 
roku w Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Katowicach, 
drugi miał miejsce dzień póź-
niej w Parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w Kostuchnie. Oba 
wydarzenia zostały wykona-
ne z myślą o trwającej zbroj-
nej napaści na naszego sąsia-
da – Ukrainę i w sposób szcze-
gólny dały wyraz przeżywania 
męki Pańskiej.

Warto dodać, że w świątecz-
ny poniedziałek, 18 kwiet-
nia, w TVP1 został wyemi-
towany program „Śląska 
Wielkanoc” z udziałem Chóru 

uniwersytetu. W nagraniach 
do programu, oprócz Chóru UE, 
wzięli udział znani śląscy arty-
ści: Kasia Moś, Sebastian Rie-
del, Grzegorz Płonka z dzieć-
mi. Ścieżkę dźwiękową (wokal) 
do programu Chór UE nagrał 
w Radiu Katowice, zdjęcia zre-
alizowano natomiast w koście-
le w Gliwicach-Ostropie. Pod-
czas programu Chór wykonał 
cztery utwory.

IV Metropolitalny Festi-
wal Chóralny
W czerwcu br. Chór zorganizo-
wał czwartą edycję Metropoli-
talnego Festiwalu Chóralnego, 
w ramach którego odbyły się 
trzy niezwykłe koncerty w Ty-
chach oraz Katowicach. Do 
udziału w wydarzeniu zapro-
szone zostały znakomite chó-
ry: Chór Akademii Techniczno-
-Humanistycznej z Bielska-Bia-
łej, Chór Kameralny „Slavica 
Musa” z Knurowa oraz Akade-
micki Chór Politechniki Śląskiej 
z Gliwic.

Pierwszy koncert odbył się 
w sali koncertowej Mediateki 
w Tychach, a drugi w audyto-
rium Muzeum Śląskiego w Ka-
towicach. IV MFCH zakończył 
koncert finałowy, podczas któ-
rego na jednej scenie Chór UE, 
Akademicki Chór Politechniki 
Śląskiej wraz z solistami (Alek-
sandrą Raszyńską, Roksaną 
Wardengą, Aleksandrem Re-
wińskim, Piotrem Pieronem) 
i Bojszowską Orkiestrą „Pon-
ticello” wykonali dzieło Woj-
ciecha Kilara „Missa pro pace” 

Participation in the event 
showed that to have a voice 
means not to hesitate to use 
it, that together it is not only 
easier to overcome difficulties 
but also realize dreams!

“Music Has Pow-
er – Silesian Choirs for 
Ukraine”/“Музика має 
силу – Сілезькі хори для 
України”
On March 13, 2022, at the 
Stanisław Wyspiański Silesian 
Theater in Katowice, our Choir 
organized an event dedicat-
ed to the Ukrainian communi-
ty that has suffered from the 
aggressor’s assault on their 
homeland. For this initiative, 
we invited choirs from Sile-
sia, which joined the action 
in large numbers. In solidarity 
with Ukraine, we proved that 
music has power by meeting 
in the center of Katowice to 
perform together Poland’s and 
Ukraine’s national anthems 
and Norbert Blacha’s com-
position entitled “Prayer for 
Peace”. We performed the last 
song in two languages, Polish 
and Ukrainian.

Silesian Easter and Pas-
sion concerts in Katowice
In April, our Choir organized 
two Passion concerts in Ka-
towice churches. The first took 
place on April 9, 2022, at the 
Evangelical-Augsburg Par-
ish in Katowice, and the sec-
ond a day later at the Ho-
ly Trinity Parish in Kostuchna. 
Both events were performed 

mindful of the ongoing armed 
assault on our neighbor, 
Ukraine, giving a very powerful 
and tangible expression of the 
Passion of Our Lord.

It is worth mentioning that on 
Easter Monday, April 18, the 
program “Silesian Easter” was 
broadcast on TVP1 with the 
participation of our Choir. The 
recording for the program fea-
tured well-known Silesian art-
ists as well, such as Kasia Moś, 
Sebastian Riedel, and Grze-
gorz Płonka with children. The 
soundtrack for the program 
(vocals) was recorded by the 
Choir at Radio Katowice, with 
the material shot at a church 
in Gliwice-Ostropa. During the 
program, the Choir performed 
four songs.

Wystawa Chóru uczelni 

/ Exhibition of the 

University Choir

Daniel Cebula Orynicz 

Jubileuszowy koncert 

Chóru w Operze Ślą-

skiej / Jubilee concert of 

the Choir at the Sile-

sian Opera
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IV Metropolitalny Festi-
wal Chóralny
In June, our Choir organized 
the fourth edition of the Met-
ropolitalny Festiwal Chóral-
ny (Metropolitan Choral Festi-
val), which included three ex-
traordinary concerts in Tychy 
and Katowice. Excellent choirs 
were invited to participate in 
the event: the Choir of the 
Academy of Technology and 
Humanities in Bielsko-Biała, 
the Chamber Choir “Slavica 
Musa” from Knurów and the 
Academic Musical Ensemble of 
the Silesian University of Tech-
nology in Gliwice.

The first concert took place in 
the concert hall of Mediate-
ka in Tychy, and the second in 
the auditorium of the Silesian 
Museum in Katowice. The Fes-
tival ended with the final con-
cert, during which our Choir on 
one stage with the Academ-
ic Choir of the Silesian Uni-
versity of Technology togeth-
er with soloists (Aleksandra 
Raszyńska, Roksana Warden-
ga, Aleksander Rewiński, Piotr 
Pieron) and the Bojszów “Pon-
ticello” Orchestra performed 
Wojciech Kilar’s work Missa 
pro pace under the direction 
of Michał Brozek. The concert 
was held at the concert hall of 
the Karol Szymanowski Acad-
emy of Music in Katowice. The 
festival was covered by nu-
merous honorary and media 
patronages.

In memory – “Generation 
‘22” concert
On June 18, 2022, in the Sile-
sian Park in Chorzow on the 
Champs Mars, the Choir of the 
University of Economics in Ka-
towice had the honor of per-
forming at the concert “Gen-
eration ‘22”, dedicated to the 
centenary of the incorpora-
tion of the Upper Silesia to Po-
land. Our Choir performed on 
one stage with Stanislaw Soy-
ka, Renata Przemyk, Justy-
na Święs, Józef Skrzek and Se-
bastian Riedel, AUKSO Cham-
ber Orchestra of the City of 
Tychy under the direction 
of Miłosz Wośko and Miło-
sz Wośko’s Musical Ensem-
ble. Piotr Metz was responsi-
ble for the direction and script. 
The concert was part of the 
celebration of the 100th Anni-
versary of the Incorporation 
of the Upper Silesia to Poland 
and the #śląskwspólnaspra-
wa campaign. Partners of the 
event were: Silesian Voivode-
ship, Silesian Park, Silesian In-
stitute, and Tauron. The event 
was subsidized by the state 
budget as part of the celebra-
tion of the centennial of re-
gaining independence and re-
building the Polish state. The 
concert was broadcast on the 
“Niepodległa” channels.

pod kierunkiem Michała Broż-
ka. Koncert odbył się w sali 
koncertowej Akademii Muzycz-
nej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach. Festiwal ob-
jęto licznymi patronatami ho-
norowymi i medialnymi.

Ku pamięci – koncert 
„Pokolenie ’22”
Chór UE Katowice miał za-
szczyt wystąpić podczas kon-
certu „Pokolenie ’22”, poświę-
conego stuleciu przyłączenia 
ziem Górnego Śląska do Pol-
ski, który odbył się 18 czerw-
ca 2022 roku w Parku Śląskim 
w Chorzowie na Polach Marso-
wych. Nasz chór na jednej sce-
nie wystąpił ze Stanisławem 
Soyką, Renatą Przemyk, Justy-
ną Święs, Józefem Skrzekiem 
i Sebastianem Riedlem, AUKSO 

Orkiestrą Kameralną Miasta 
Tychy pod dyrekcją Miłosza 
Wośko oraz zespołem muzycz-
nym Miłosza Wośko. Za reży-
serię i scenariusz odpowia-
dał Piotr Metz. Koncert ten był 
częścią obchodów setnej rocz-
nicy przyłączenia ziem Górne-
go Śląska do Polski i kampanii 
#śląskwspólnasprawa. Partne-
rami wydarzenia zostali: Wo-
jewództwo Śląskie, Park Ślą-
ski, Instytut Śląski oraz Tauron. 
Wydarzenie dofinansowa-
no ze środków budżetu pań-
stwa w ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepod-
ległości oraz odbudowy pol-
skiej państwowości. Koncert 
był transmitowany w kanałach 
„Niepodległej”.

Prof. dr hab. Sławomir 

Smyczek / Prof. Sła-

womir Smyczek, Ph.D.
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Jubileusz Zespołu Pieśni 
i Tańca „Silesianie” 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach

Anniversary of the 
Song and Dance 

Ensemble “Silesianie” 
of the University of 

Economics in Katowice

 Zespół Pieśni i Tańca 

„Silesianie” / The Song 

and Dance Ensemble 

“Silesianie”
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W tym roku ZPiT „Sile-
sianie” obchodzi swój 
jubileusz. Mija 45 lat od 
momentu powstania ze-
społu, który jest integral-
ną częścią Uniwersytetu 
Ekonomicznego, dopeł-
niając swoją działalnością 
wiele wydarzeń organi-
zowanych przez uczel-
nię. Zespół jest nie tylko 
wizytówką UE, ale rów-
nież jego ambasadorem. 
Poprzez swoje liczne dzia-
łania w kraju i poza jego 
granicami sławi dobre 
imię naszej Alma Mater.

Zespół Pieśni i Tańca „Silesia-
nie” Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach został za-
łożony w 1977 roku z inicjaty-
wy ówczesnego rektora – prof. 
dr. hab. Zbigniewa Messnera. 
Od czasu powstania prężnie 
uczestniczy w krajowym oraz 
międzynarodowym życiu folk-
lorystycznym. ZPiT „Silesianie” 
zaprezentował się podczas se-
tek koncertów w kraju oraz 
poza jego granicami, a także 
na ponad 60 międzynarodo-
wych festiwalach folklorystycz-
nych na całym świecie. Warto 
szczególnie wspomnieć o kilku 
występach, jak koncert w Wa-
tykanie – na audiencji u Ojca 
Świętego Jana Pawła II, w Ko-
rei, gdzie jako folklorystycz-
ny reprezentant Polski pokazał 
się podczas Mistrzostw Świa-
ta w Piłce Nożnej, Chinach – 
na targach Expo, Indiach oraz 

This year, “Silesianie” cel-
ebrates its anniversary. It 
is 45 years since the estab-
lishment of the ensemble, 
which is an integral part 
of the University of Eco-
nomics, complementing 
with its performances 
numerous events organ-
ized by the University. The 
ensemble is our Universi-
ty’s proud representative, 
its cultural and artistic 
ambassador. Through its 
numerous activities home 
and abroad, it glorifies the 
good name of our Alma 
Mater.

The Song and Dance Ensem-
ble “Silesianie” of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
was founded back in 1977 on 
the initiative of the then Rec-
tor Professor Zbigniew Mess-
ner, Ph.D. Since its formation, it 
has been vigorously participat-
ing in national and internation-
al folklore life. “Silesianie” has 
presented itself at hundreds 
of concerts in the country and 
abroad, as well as at more 
than 60 international folk fes-
tivals around the world. Sev-
eral performances are worth 
mentioning in particular, such 
as a concert in the Vatican dur-
ing an audience with the Ho-
ly Father John Paul II, in South 
Korea during the World Cup as 
a folkloric representative of Po-
land, at the Expo in China, in 
India and Brazil. “Silesianie” in-
cludes a song and dance group 
and its very own musical en-
semble. It has released three 
albums: Pastorałki (Pastorals, 
Christmas carols), Z muzyką 
przez Śląsk (Across Sielsia with 

Jerzy 
Stasica

Brazylii. „Silesianie” składają 
się z grupy taneczno-wokalnej 
oraz zespołu muzycznego. Ze-
spół wydał trzy płyty: „Pasto-
rałki”, „Z muzyką przez Śląsk” 
oraz „Silesianie, hu-cha!” – 
która cieszy się największą 
popularnością. Dzięki ciągłej 
współpracy z wieloma eksper-
tami polskiego folkloru zespół 
posiada bogaty repertuar. Gru-
pa uczestniczy również w wie-
lu inicjatywach charytatyw-
nych, pomagając chorym i po-
trzebującym. Do ważniejszych 
inicjatyw należą koncerty 
w Hospicjum Cordis oraz ogól-
nopolski cykl koncertów pod 
hasłem „Kapele serc”, wspie-
rających walkę chorych ze 
stwardnieniem rozsianym. Ze-
spół Pieśni i Tańca „Silesianie” 
angażuje się również w dzia-
łalność dydaktyczną. Organi-
zowane są cyklicznie konfe-
rencje naukowe „Biznes w kul-
turze – kultura w biznesie”, 
seminaria i warsztaty z zakre-
su tańców narodowych oraz 
tańców śląskich adresowane 
do nauczycieli oraz instrukto-
rów tańca, które mają na celu 
upowszechnienie wiedzy prak-
tycznej i teoretycznej na te-
mat polskich tańców ludowych 
i narodowych oraz przybliżenie 
specyfiki prowadzenia dzia-
łalności w jednostkach kul-
tury. Dodatkowo instruktorzy 
i członkowie zespołu prowadzą 

Music) and Silesianie, hu-cha! 
(the latter being the most pop-
ular). Thanks to ongoing coop-
eration with many experts in 
Polish folklore, the group has 
a rich repertoire. “Silesianie” 
also participates in numerous 
charity initiatives, helping the 
sick and needy. Major initia-
tives include concerts at Cordis 
Hospice and a nationwide se-
ries of concerts under the ban-
ner of “Kapele serc” (“Bands 
with Hearts”) in support of the 
struggle of patients with mul-
tiple sclerosis. The Song and 
Dance Ensemble “Silesianie” is 
also engaged in didactic activ-
ities. There are periodically or-
ganized scientific conferenc-
es “Business in Culture – Cul-
ture in Business”, along with 
seminars and workshops on 
national and Silesian dances. 
They are addressed to teachers 
and dance instructors, aimed 
at disseminating practical and 
theoretical knowledge of Pol-
ish folk and national dances 
and bringing closer the specif-
ics of conducting business in 
cultural units. In addition, in-
structors and members of the 
group conduct folklore lessons 
in kindergartens and schools. 
“Silesianie” are also organiz-
ers of national tournaments of 
Silesian dances “Trojak” and 
national dances “Śląski Dia-
ment” (“Silesian Diamond”). 
The group is a member of the 
International Council of Organ-
izations of Folklore Festivals 
and Folk Arts CIOFF and the 
Polish Academic Folklore Asso-
ciation (PASF).
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project, organized by the Uni-
versity of Economics in Katow-
ice, the Song and Dance En-
semble “Silesianie” presented 
a short program. Students and 
lecturers from Spain and Bel-
gium, together with students 
majoring in International Busi-
ness, were able to watch parts 
of Silesian and Cieszyn danc-
es and hear some folk songs 
of the region. Meanwhile, as 
part of the anniversary year, 
in July the group participated 
in the 25th International Fes-
tival of University Folk Song 
and Dance Ensembles in Zvo-
len, Slovakia, and in August 
in the 31st International Folk-
lore Meetings as part of the 
59th Beskid Culture Week. In 
late October and early Novem-
ber, the group is going to par-
ticipate in the 8th International 
Folklore Festival in Mexico.

lekcje folkloru w przedszkolach 
oraz szkołach ogólnokształcą-
cych. „Silesianie” są również 
organizatorami ogólnopolskich 
turniejów tańców śląskich 
„Trojak” oraz tańców narodo-
wych „Śląski Diament”. Zespół 
jest członkiem Międzynarodo-
wej Rady Stowarzyszeń Folklo-
rystycznych, Festiwali i Sztuki 
Ludowej CIOFF oraz Polskiego 
Akademickiego Stowarzysze-
nia Folkloru (PASF).

Zespół Pieśni i Tańca „Sile-
sianie” Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach dzia-
ła prężnie, a gdy tylko sytuacja 
epidemiologiczna pozwoliła, na 
nowo powrócił na scenę. Ten 
rok rozpoczął wspaniałym No-
worocznym Koncertem, który 
odbył się 26 stycznia na scenie 
Pałacu Młodzieży w Katowi-
cach. Tancerze zaprezentowa-
li ponadgodzinny repertuar, 
a w nim tańce i piosenki z re-
gionów śląskiego oraz lubel-
skiego. Koncert był wyjątko-
wy szczególnie dla grupy, któ-
ra zadebiutowała na scenie po 
kilku miesiącach prób. Kolejne 
istotne wydarzenie miało miej-
sce 4 kwietnia. W Auli CNTI, 
na integracyjnym spotkaniu 

w ramach projektu „Akademia 
Kreatywnej Edukacji”, organi-
zowanego przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, 
Zespół Pieśni i Tańca „Silesia-
nie” zaprezentował krótki pro-
gram. Studenci i wykładow-
cy z Hiszpanii i Belgii wraz ze 
studentami kierunku Interna-
tional Business mogli obej-
rzeć fragmenty tańców ślą-
skich i cieszyńskich oraz usły-
szeć kilka piosenek ludowych. 
Natomiast w ramach roku ju-
bileuszowego Zespół „Silesia-
nie” w lipcu uczestniczył w 25. 
Międzynarodowym Festiwalu 
Uniwersyteckich Zespołów Pie-
śni i Tańca Ludowego w Zwo-
leniu na Słowacji oraz w sierp-
niu w 31. Międzynarodowych 
Spotkaniach Folklorystycznych 
w ramach 59. Tygodnia Kultu-
ry Beskidzkiej. Na przełomie 
października i listopada zespół 
będzie brał udział w 8. Między-
narodowym Festiwalu Folklory-
stycznym w Meksyku.

The Song and Dance Ensem-
ble “Silesianie” of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
has been continuously working, 
and as soon as the epidemio-
logical situation allowed, it re-
turned to the stage once more. 
It began this year with a mag-
nificent New Year’s Concert, 
which took place on January 
26 on the stage of the Youth 
Palace in Katowice. The danc-
ers presented a repertoire that 
lasted over an hour and includ-
ed dances and songs from the 
Silesian and Lublin regions. The 
concert was very special for the 
group that made its stage re-
turn after several months of 
preparations and rehearsals.

Another significant event took 
place on April 4. At the CNTI 
lecture hall (Advanced Informa-
tion Technology Center), during 
an integration meeting with-
in the framework of the “Acad-
emy of Creative Education” 

Nadchodzące wydarzenia z udziałem ZPiT 
„Silesianie”

  14 i 15 października 2022 roku odbędą się koncerty ju-
bileuszowe, na które serdecznie zapraszamy do Cho-
rzowskiego Centrum Kultury. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli rektor Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz 
prezydent miasta Katowice Marcin Krupa.

  16 i 17 listopada 2022 roku na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach w Auli CNTI odbędzie się or-
ganizowana przez zespół IX Ogólnopolska Konferencja 
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tytułem 
„Kreatywność w kulturze”.

  W dniach 25–27 listopada w sali gimnastycznej kato-
wickiego Spodka odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tań-
ca Śląskiego i Polskiego.

Upcoming events with the participation of the 
Song and Dance Ensemble “Silesianie”:

  Anniversary concerts will be held on October 14 and 
October 15, 2022, to which we cordially invite you to 
the Chorzów Cultural Center! The event will be held un-
der the honorary patronage of Rector of the Universi-
ty of Economics in Katowice Professor Celina M. Olszak, 
Ph.D., D.Sc., and the Mayor of Katowice, Marcin Kru-
pa, Ph.D.

  On November 16 and November 17, 2022, at the Uni-
versity of Economics in Katowice at the CNTI lecture 
hall, the group will hold the 9th National Conference 
“Business in Culture – Culture in Business” under the 
title “Creativity in Culture”.

  November 25–27, the National Tournament of Silesian 
and Polish Dance will be held at the Katowice Spodek’s 
gymnasium.
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Chór Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach w dniach 4–5 
grudnia 2021 roku brał udział 
w V Międzynarodowym Konkursie 
Chóralnym „Cantu Gaudeamus” – 
„Śpiewem – Radujmy się!” w Bia-
łymstoku. Przesłuchania konkur-
sowe odbywały się w Auli Magna 
barokowego pałacu Branickich.

December 4–5, 2021, the Choir 
of the University of Economics 
in Katowice took part in the 5th 
International Choral Competition 
“Cantu Gaudeamus” – “Let’s rejoice in 
singing!” in Białystok. The competition 
auditions were held in the Aula Magna 
of the baroque Branicki Palace.

Katarzyna Oryszczak

Dwa złote 
dyplomy dla 
Chóru uczelni

Two golden 
diplomas for our 
University Choir

Chór UE Katowice pod kierunkiem dyrygenta Mi-
chała Brożka wziął udział w dwóch kategoriach 
konkursowych: kategorii C – muzyka sakralna oraz 
kategorii D – muzyka współczesna. Za prezenta-
cję utworów konkursowych oraz wysokie noty ju-
ry przyznało Chórowi UE aż dwa złote dyplomy. 
Wygrana cieszy tym bardziej, że nasz zespół kon-
kurował ze znakomitymi chórami z kraju i zagra-
nicy, a uczestnictwo w wydarzeniu stało się plat-
formą do wymiany doświadczeń i źródłem no-
wych inspiracji.

The Choir under the direction of conductor Michal 
Brożek took part in two competition categories: cate-
gory C – religious music, and category D – contempo-
rary music. For their performance and high scores, the 
jury awarded our Choir with not one, but two golden 
diplomas! The victory is all the more gratifying because 
our ensemble competed with excellent choirs from 
home and abroad. Thus, participation in the event be-
came a platform for the exchange of experiences and 
a source of new inspiration for our performers.

Chór Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Kato-

wiach / Choir of Uni-

versity of Economics in 

Katowice

Chór Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Ka-

towiach w Białymstoku 

/ Choir of University of 

Economics in Katowice 

in Białystok
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Z tej okazji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
który obchodzi w tym roku 85. rocznicę swego istnie-
nia, przy udziale Stowarzyszenia Pro Musica Orga-
na oraz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 
zrealizował film opisujący dzieje muzyczne „Mazur-
ka Dąbrowskiego” ze szczególnym uwzględnieniem 
czasów, w których żył i działał Józef Wybicki. Scena-
riusz filmu przygotował prof. Tadeusz Trzaskalik, bę-
dący jednocześnie wykonawcą prezentowanej na fil-
mie muzyki fortepianowej. Film rozpoczyna nagranie 
Mazurka Dąbrowskiego w oryginalnej wersji z roku 
1797 w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Program ilustrowany jest foto-
grafiami eksponatów udostępnionych przez Muzeum 
Hymnu Narodowego w Będominie, jak również inny-
mi materiałami historycznymi.

Projekt „Jeszcze Polska nie zginęła” zrealizowany zo-
stał przez Stowarzyszenie Pro Musica Organa (Ka-
towice), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i To-
warzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie. Na projekt składają się:

  płyta CD „Akademia Klasyczna 7. Jeszcze Pol-
ska nie zginęła”, której wydawcą jest Stowarzy-
szenie Pro Musica Organa, a współwydawcami – 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Towa-
rzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie,

  film „Jeszcze Polska nie zginęła. Historia mu-
zyczna Mazurka Dąbrowskiego”. Jego producen-
tem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
a film powstał przy współpracy Stowarzyszenia 
Pro Musica Organa oraz Muzeum Hymnu Narodo-
wego w Będominie.

Zarówno płytę, jak i film rozpoczyna nagranie „Pie-
śni Legionów Polskich we Włoszech” w oryginalnej 
wersji z roku 1797 w wykonaniu Chóru Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

On this occasion, the University of 
Economics in Katowice (celebrating 
its 85th anniversary this year), with 
the participation of the Pro Musi-
ca Organa Association and the Mu-
seum of the National Anthem in 
Babin, produced a film describing 
the musical history of the “Mazurek 
Dąbrowskiego” with a special fo-
cus on the times in which Józef Wy-
bicki lived and worked. The screen-
play for the film was prepared by 
Professor Tadeusz Trzaskalik, who is 
also the performer of the piano mu-
sic played during the film. The film it-
self begins with a recording of the 
Mazurek Dąbrowskiego in its original 
version from 1797, performed by the 
Choir of the University of Economics 
in Katowice. The program is illustrat-
ed with photographs of artifacts pro-
vided by the Museum of the National 
Anthem in Będomin, as well as other 
historical materials.

The project “Jeszcze Polska nie 
zginęła” was realized by the Pro Mu-
sica Organa Association (Katow-
ice), the University of Economics in 

Katowice, the Museum of the Na-
tional Anthem in Babin and the Soci-
ety of Friends of the Museum of the 
National Anthem in Babin. The pro-
ject consists of:

  the CD Classical Academy No. 7 
“Jeszcze Polska nie zginęła”, the 
publisher being the Pro Musica 
Organa Association, and co-pub-
lishers being the University of 
Economics in Katowice and the 
Society of Friends of the National 
Anthem Museum in Będomin,

  the film Jeszcze Polska nie 
zginęła. A musical history of the 
“Mazurek Dąbrowskiego”. It is 
produced by the University of 
Economics in Katowice. The film 
was made in cooperation with the 
Pro Musica Organa Association 
and the Museum of the National 
Anthem in Bêdomin.

Both the album and the film begin 
with a recording of the “Pieśni Le-
gionów Polskich we Włoszech” in 
its original version from 1797, per-
formed by the Choir of the University 
of Economics in Katowice.

Jeszcze Polska nie 
zginęła. Historia 
muzyczna „Mazurka 
Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła. 
A musical history of the 
“Mazurek Dąbrowskiego”

Z okazji dwusetnej rocznicy śmierci 
Józefa Wybickiego, obchodzonej 
10 marca 2022 roku, zrealizowany został 
specjalny projekt poświęcony „Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech”, który 
przygotował prof. Tadeusz Trzaskalik, 
wieloletni wykładowca Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

On the occasion of the bicentennial of the death of Józef 
Wybicki, celebrated on March 10, 2022, a special project 
dedicated to the “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” 
(“Song of the Polish Legions in Italy”) was prepared by 
Professor Tadeusz Trzaskalik, a long-time lecturer at the 
University of Economics in Katowice.

Agnieszka Put

Okładka płyty CD 

Akademia Klasyczna 7. /

CD cover Classical 

Academy No. 7
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Doktorantka z Katedry Badań nad Gospo-
darką Cyfrową, mgr Monika Płaczkowska, 
po raz kolejny znalazła się w gronie naj-
większych ekspertów w zakresie marke-
tingu sportowego w Polsce, osiągając 37. 
miejsce w rankingu 50 najbardziej wpły-
wowych kobiet polskiego sportu. W 2022 
roku znalazła się w rankingu o 7 pozycji 
wyżej niż w 2021. To duży sukces.

Gratulujemy!

Our doctoral student from the Depart-
ment of Digital Economy Research, Mon-
ika Płaczkowska, M.A., has once again 
been among the greatest experts in sports 
marketing in Poland, reaching 37th place in 
the 50 Most Influential Women in Polish 
Sport. This year, she was ranked 7 posi-
tions higher than in 2021, a great success!

Congratulations!

Doktorantka uczelni 
ponownie na 

liście najbardziej 
wpływowych kobiet 

polskiego sportu

University doctoral 
student again on 

the list of the most 
influential women in 

Polish sport

UE Katowice utrzymuje 
tytuł mistrza Polski na AMP 
w tenisie stołowym

University of Economics in Katowice 
defends the title of Polish Champion 
at the AMP (Polish Academic 
Championships) in table tennis

Mistrzostwo Polski obronione! 24 kwietnia 2022 roku 
podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Gdańsku za-
kończyły się tegoroczne rozgrywki akademickie w tenisie 
stołowym. Po raz kolejny możemy cieszyć się tytułem akade-
mickich mistrzów Polski w tenisie stołowym w typach uczel-
ni społeczno-przyrodniczych, jesteśmy też szóstą drużyną 
akademicką w całym kraju.

National championship defended! On April 24, 2022, this 
year’s academic table tennis competition came to an end 
during the Polish Academic Championships held in Gdańsk. 
Once again, we can enjoy the title of national academic 
champions in table tennis (natural and social sciences uni-
versity category), while also securing a sixth place as an 
academic team nationwide.

Magdalena Jaciow

Drużyna reprezentująca naszą Alma Ma-
ter – sekcja KU AZS UE Katowice w teni-
sie stołowym w składzie: Marcin Balce-
rzak, Grzegorz Felkel, Adam Piątek, Jakub 
Skorupa – z pomocą mgr Barbary Bra-
chackiej z wielkim zaangażowaniem i de-
terminacją walczyła o najwyższe miejsca.

Po wygranym półfinale w Rzeszowie ko-
lejne zwycięstwo odnieśli na finałach, 
utrzymując swoją pozycję, a co za tym 
idzie, kolejny rok możemy cieszyć się ty-
tułem akademickich mistrzów Polski w te-
nisie stołowym w typach uczelni społecz-
no-przyrodniczych i szóstej drużyny aka-
demickiej w całym kraju.

The team representing our Alma Mater – the Univer-
sity Club of AZS (University Sports Association) of 
the University of Economics in Katowice, table tennis 
section, are: Marcin Balcerzak, Grzegorz Felkel, Ad-
am Piątek, Jakub Skorupa, with some additional help 
from Barbara Brachacka, M.A., fought their way to 
the top with great commitment and determination.

After winning the semifinals in Rzeszów, our team 
won one again during the finals, maintaining their 
position. Thus, we can once more enjoy the title 
of the national academic champions in table ten-
nis (natural and social sciences university catego-
ry), while also securing a sixth place as an academic 
team nationwide.

Barbara Brachacka

Laureaci AMP / AMP laureates
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W dniach 13–15 maja 2022 roku na pływalni Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły 
się Integracyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu 
organizowane przez AZS. Studenci naszego uni-
wersytetu wywalczyli w sumie osiem medali i za-
jęli czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Between May 13–15, 2022, the Integrative Polish 
Swimming Championships organized by AZS 
(University Sports Association) took place at the 
Adam Mickiewicz University swimming pool in 
Poznań. Students of our University won a total of 
8 medals and ranked fourth overall.

Agnieszka Sokołowska-Pikoń

Do startu w Integracyjnych 
Mistrzostwach Polski w Pły-
waniu zgłosiło się około 80 
zawodników. Naszą uczel-
nię reprezentowało siedmiu 
studentów: Klaudia Holzen-
becher, Klaudia Klocek, Do-
minika Malinowska, Robert 
Nowicki, Daniel Pilarski, Ga-
briela Prasoł oraz Wiktoria 
Waloszczyk.

Na podium stanęli:
  Klaudia Holzenbecher: zło-
to na 25 m stylem dowol-
nym i brąz na 50 m stylem 
dowolnym w kategorii R2,

About 80 athletes applied to 
compete in the Polish Inte-
grative Swimming Champion-
ships. Our University was rep-
resented by 7 students: Klau-
dia Holzenbecher, Klaudia 
Klocek, Dominika Malinowska, 
Robert Nowicki, Daniel Pilarski, 
Gabriela Prasoł and Wiktoria 
Waloszczyk.

On the podium stood:
  Klaudia Holzenbecher – 
gold – 25m freestyle, – 
bronze –50m freestyle in 
the R2 category,

  Klaudia Klocek – dwukrot-
ne złoto: na 25 m stylem 
dowolnym i 50 m stylem 
grzbietowym w kategorii L,

  Robert Nowicki: dwukrotnie 
brąz: na 25 m stylem do-
wolnym i 50 m stylem kla-
sycznym w kategorii R,

  Daniel Pilarski: srebro na 
50 m stylem klasycznym 
w kategorii R4,

  Gabriela Prasoł: srebro na 
50 m stylem klasycznym 
w kategorii I.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy!

Sukcesy studentów 
naszego uniwersytetu 
podczas Integracyjnych 
Mistrzostw Polski 
w Pływaniu

Success of our 
University students 

at the Integrative 
Polish Swimming 

Championships (IMP)

  Klaudia Klocek – double 
gold – 25 m freestyle, 50 m 
backstroke (L category),

  Robert Nowicki – twice 
bronze – 25 m freestyle, 
50 m classic style in R 
category,

  Daniel Pilarski – silver – 
50 m classic style in R4 
category,

  Gabriela Prasoł – silver – 
50 m classic style in cate-
gory I. 

Congratulations to all 
participants!

Medaliści Integracyj-

nych Mistrzostw Polski 

w Pływaniu / Medalists 

of Polish Integration 

AZS Swimming

Championships

źródło / source: www.facebook.com/IMPAZS
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Integracyjne 
Mistrzostwa Polski 
AZS w Badmintonie

University Sports 
Association’s Integrative 

Polish Badminton 
Championships

Studia 
prowadzone w języku angielskim

Studies conducted in English

W weekend 25–27 marca br. odbyły się 
Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS 
w Badmintonie. AZS Katowice debiuto-
wał – z sukcesem – w roli organizatora 
zawodów z cyklu IMP. Zawody odbyły się 
w hali widowiskowo-sportowej MOSiR 
w Łaziskach Górnych. Do rozgrywek zgło-
siła się rekordowa liczba 61 zawodników 
z niepełnosprawnościami z 18 klubów AZS 
z całej Polski.

March 25–27, 2022, the AZS (University 
Sports Association) Integrative Champion-
ships of Poland in Badminton took place. 
AZS Katowice made its successful debut as 
the organizer of the competition in the IMP 
(Polish Integrative Championship) series. 
The competition was held at the MOSiR 
sports hall in Łaziska Górne. A record 
number of 61 players with various disabil-
ities from 18 AZS clubs from all over the 
country entered the competition.

Studia w języku angielskim to doskonała szansa 
na poszerzenie kompetencji językowych i rozwój 
wiedzy w wybranym obszarze zarządzania, finan-
sów czy biznesu. Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach oferuje studia w języku angielskim na 
rok akademicki 2022/2023.

Studies conducted in English are an excellent opportunity 
to improve your language skills and advance your knowl-
edge in the chosen area of management, finance, or busi-
ness. The University of Economics in Katowice offers stud-
ies in English for the academic year 2022/2023.

Agnieszka Sokołowska-Pikoń

Miło nam poinformować, że trzecie miejsce w kla-
syfikacji drużynowej uzyskali nasi studenci w skła-
dzie: Izabela Błeszyńska, Dominika Malinowska, 
Robert Nowicki, Daniel Pilarski, Paweł Słaby. Do-
datkowo panie w rozgrywkach indywidualnych 
w swoich kategoriach zajęły następujące miejsca: 
drugie – Dominika Malinowska oraz trzecie – Iza-
bela Błeszczyńska.

Gratulujemy!

We are pleased to announce that our students, 
Izabela Błeszyńska, Dominika Malinowska, Rob-
ert Nowicki, Daniel Pilarski, Pawel Słaby, ranked 
third place in the team classification. In ad-
dition, in the individual competitions in their 
own categories, Dominika Malinowska and Iz-
abela Błeszczyńska ranked second and third, 
respectively.

Congratulations!

Uniwersytet Ekonomiczny 
w swojej ofercie ma interesują-
ce kierunki studiów I i II stop-
nia prowadzone w całości w ję-
zyku angielskim.

Kandydaci mają możliwość wy-
boru sześciosemestralnych stu-
diów, po których mogą uzyskać 
tytuł zawodowy licencjata. 
Wśród tych kierunków znajdu-
ją się:

  Finance and Accounting for 
Business,

  International Business.

Studia w języku angielskim 
mogą być także kontynuowane 

Our University offers interest-
ing bachelor’s and master’s de-
gree programs conducted entire-
ly in English.

Candidates can choose a six-se-
mester course of study, after 
which they can obtain a bachelor’s 
degree. The following study pro-
grams are available:

  Finance and Accounting for 
Business,

  International Business.

Graduate-level studies in English 
are also available. These studies 

na studiach II stopnia, trwają-
cych cztery semestry. Studia 
te gwarantują tytuł zawodo-
wy magistra. W przypadku stu-
diów magisterskich kandydaci 
mogą wybrać:

 E-commerce,
  Finance and Accounting for 
Business (również w formie 
niestacjonarnej),

  International Busi-
ness (również w formie 
niestacjonarnej),

  Quantitative Asset and Risk 
Management,

  European Master’s in Cu-
stomer Relationship Marke-
ting (MERCURI).

guarantee a master’s degree. 
For master’s degree stud-
ies, candidates can select the 
following:

  E-commerce,
  Finance and Accounting for 
Business (also in part-time 
study form),

  International Business (also 
in part-time study form),

  Quantitative Asset and Risk 
Management,

  European Master’s in Cus-
tomer Relationship Market-
ing (MERCURI).

Agnieszka Jałowiczor

 Medaliści Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS 

w Badmintonie / Medalists of Polish Integration 

AZS Badminton Championships
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Specjalność ARIMA na kierunku Finan-
se i rachunkowość otrzymała akredytację 
GARP (Global Association of Risk Professio-
nals), stając się w ten sposób pierwszą w Pol-
sce i drugą w Europie specjalnością posiada-
jącą trzy najbardziej prestiżowe akredytacje 
związane z zarządzaniem aktywami oraz 
ryzykiem: CFA, GARP oraz PRMIA.

ARIMA specialization in Finance and Accounting re-
ceived accreditation from GARP (Global Association 
of Risk Professionals), thus becoming the first special-
ization in Poland and second in Europe to hold three 
of the most prestigious accreditations related to asset 
and risk management: CFA, GARP and PRMIA.

Ewa Dziwok

The Quantitative Asset and Risk Management 
(ARIMA) program designed especially for finance 
and accounting majors, conducted entirely in 
English, allows them to learn the practical appli-
cation of quantitative methods in finance and in-
surance. Graduates of this specialty have the op-
portunity to obtain an additional degree (the so-
called Double Degree) at one of the three foreign 
partner universities.

GARP partnership (Global Association of Risk Pro-
fessionals) allows students of the ARIMA special-
ty to apply for a scholarship covering the cost of 
the FRM – Financial Risk Manager (FRM®) exam.

Program Quantitative Asset and Risk Manage-
ment (ARIMA), w całości prowadzony w języku 
angielskim na kierunku Finanse i rachunkowość, 
pozwala na poznanie praktycznego zastosowa-
nia metod ilościowych w finansach i ubezpie-
czeniach. Student tej specjalności ma możliwość 
uzyskania dodatkowego dyplomu (tzw. Double 
Degree) w jednej z trzech partnerskich zagranicz-
nych uczelni.

Partnerstwo GARP (Global Association of Risk 
Professionals) pozwala studentom specjalności 
ARIMA o ubieganie się o stypendium pokrywają-
ce koszty egzaminu FRM – Financial Risk Mana-
ger (FRM®).

Specjalność 
ARIMA na 
kierunku Finanse 
i rachunkowość 
otrzymała 
akredytację GARP

GARP accreditation 
awarded to ARIMA 
specialization in 
Finance and Accounting
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Nasze studia wśród 
najlepszych programów 

MBA w Polsce
Our studies among 

the best MBA 
programs in PolandOrganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach studia menedżerskie MBA in 
Corporate Governance oraz Master of Corporate 
Governance znalazły się w prowadzonym 
przez „Gazetę Finansową” zestawieniu 
najlepszych programów MBA w Polsce. Studia 
otrzymały również wyróżnienie najlepszego 
produktu edukacyjnego w zakresie kształcenia 
menedżerskiego w roku 2021.

Agnieszka Put

W zestawieniu przygotowa-
nym przez „Gazetę Finanso-
wą” studia MBA prowadzone 
na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach znalazły 
się wśród najlepszych progra-
mów MBA w Polsce. Jak pod-
kreśla „Gazeta Finansowa”, są 
to „unikatowe i specjalistycz-
ne studia MBA – dla osób zaj-
mujących eksponowane stano-
wiska – top managerów i nad-
zorujących ich członków rad 
nadzorczych oraz tych, którzy 
planują swoją karierę. W pro-
gramie poza procesami zarzą-
dzania eksponowany jest nad-
zór i wspomagające go mecha-
nizmy corporate governance. 
Słuchacz, uczestnicząc w zaję-
ciach warsztatowych, wzmac-
nia tu swoje kompetencje or-
ganizacyjne i przywódcze. Po 
zakończeniu studiów doskona-
le radzi sobie w złożonej struk-
turze korporacyjnej”.

„Od lat obserwujemy istot-
ny rozwój rynku edukacji me-
nedżerskiej. Poszerza się ofer-
ta specjalizacji skierowanych 
do zróżnicowanych grup słu-
chaczy. Zmiany te widocz-
ne są również, a może na-
wet przede wszystkim, w ofer-
cie studiów MBA – podkreśla 
dr Katarzyna Olejko, kierow-
nik Studiów Podyplomowych 

Master of Corpora-
te Governance, Ma-
ster of Business Ad-
ministration in Corpo-
rate Governance. – Obecnie 
bardzo wyraźny jest również 
trend tworzenia specjalistycz-
nych kierunków MBA. Poza 
Executive MBA powstają więc 
kierunki przeznaczone dla kon-
kretnych grup słuchaczy. Jako 
przykład specjalizacji można 
tutaj wskazać organizowane 
przez Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach studia MBA 
in Corporate Governance zo-
gniskowane na problematyce 
nadzoru korporacyjnego. Jest 
to kierunek, który powstał ja-
ko podyplomowe studia wyż-
sze dopełniające kompeten-
cje zdobywane przez słucha-
czy na organizowanych od 
kilku lat studiach podyplomo-
wych Master of Corporate Go-
vernance” – dodaje dr Katarzy-
na Olejko.

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach znalazł się także 
w gronie najlepszych szkół biz-
nesowych w Polsce! To bardzo 
ważne wyróżnienie dla uru-
chomionego programu MBA 
in Corporate Governance oraz 
stanowiących jego część stu-
diów podyplomowych Master 
of Corporate Governance.

In a list created by Gaze-
ta Finansowa, our MBA 

study programs are among 
the best MBA programs in Po-
land. As Gazeta Finansowa 
points out, these are “unique 
and specialized MBA studies, 
for people performing promi-
nent roles, such as top manag-
ers or supervising board mem-
bers, as well as those who are 
planning their careers. In addi-
tion to management process-
es, supervision and supporting 
mechanisms of corporate gov-
ernance are also analyzed in 
depth during the studies. Any 
student participating in work-
shop classes strengthens their 
organizational and leadership 
competencies. After gradua-
tion, they are capable of per-
fect handling of the complex 
corporate structure.”

“For years, we have been ob-
serving significant develop-
ment of the management ed-
ucation market. The offer of 
specializations aimed at di-
verse groups of students is ex-
panding. These changes are al-
so, and perhaps even primar-
ily, visible in the offer of MBA 
studies,” emphasizes Katarzy-
na Olejko, Ph.D., Head of Post-
graduate Studies: Master of 
Corporate Governance and 
Master of Business Adminis-
tration in Corporate Govern-
ance. “Currently, the trend 
of creating specialized MBA 
courses is also very clear. Thus, 
in addition to the Executive 

MBA (Master of Business Administration) 
managerial studies in Corporate Governance and 
Master of Corporate Governance conducted at the 
University of Economics in Katowice are on the list 

of the best MBA programs in Poland compiled by 
Gazeta Finansowa. The studies also received 

the distinction of best educational product in 
management education in 2021.

MBA, courses designed for 
specific groups of students are 
also being created. As an ex-
ample of such specialization, 
we can point to the MBA in 
Corporate Governance organ-
ized by the University of Eco-
nomics in Katowice with a fo-
cus on corporate governance 
issues. This is a course that 
was created as a postgradu-
ate degree program comple-
menting the competencies ac-
quired by students at the Mas-
ter of Corporate Governance 
postgraduate programs that 
have been organized for sever-
al years,” adds Doctor Katarzy-
na Olejko.

The University of Economics in 
Katowice is also listed as one 
of the best business schools in 
Poland! This is a very impor-
tant distinction for the fresh-
ly launched MBA in Corpo-
rate Governance program and 
the Master of Corporate Gov-
ernance postgraduate studies 
that are part of it.

“MBA in Corporate Govern-
ance is a new program. We 
had some concerns about the 
level of interest in our unique 
educational proposal on the 
Polish market. Although the 
organization of the studies 
is not supported by any stra-
tegic partner, we know now 
that there is no shortage of 
applicants. Thanks to the hy-
brid form of education intro-
duced this year, students from 
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„MBA in CG to nowy program. 
Mieliśmy pewne obawy co do 
poziomu zainteresowania na-
szą unikatową na rynku pol-
skim propozycją kształcenia. 
Teraz już wiemy, że choć or-
ganizacji studiów nie wspie-
ra żaden partner strategiczny, 
to chętnych nie brakuje. Dzię-
ki wprowadzonej w tym roku 
hybrydowej formie kształcenia 
mogą z nami współpracować 
słuchacze z całej Polski. Co 
jednak bardzo ciekawe, pomi-
mo możliwości udziału w za-
jęciach online, nasi słuchacze, 
szczególnie ci z najdalszych 
destynacji, chętnie uczestniczą 
w zajęciach w formule stacjo-
narnej. Świadczy to nie tylko 
o doskonałym przygotowaniu 
merytorycznym naszych wy-
kładowców, ale również o at-
mosferze, jaką tworzą sami 
słuchacze, którzy czują się do-
skonale w swoim gronie. Przy-
pomnę, że są to głównie oso-
by z bogatym doświadczeniem 
menedżerskim, które spełniły 
szczególne wymogi stawiane 
kandydatom oraz po rozmowie 
kwalifikacyjnej uzyskały pozy-
tywną opinię Komisji Rekruta-
cyjnej. Mimo dobrych recen-
zji cały czas czuwamy nad tym, 
aby w razie potrzeby dopaso-
wać program MBA do aktual-
nego zapotrzebowania w za-
kresie kształcenia menedżer-
skiego. Oczywiście planujemy 
dalszy rozwój naszego projek-
tu” – podkreśla dr Katarzyna 
Olejko, kierownik Studiów Po-
dyplomowych MCG.

W przygotowanym w 2022 ro-
ku raporcie „Gazety Finanso-
wej” również znaleźliśmy się 
w rankingu top 10 najlepszych 
w Polsce programów MBA. 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach został wyróżnio-
ny jako organizator studiów 
o wysokim prestiżu, cieszących 
się dużym zainteresowaniem 
menedżerów.

„Rozwijamy nasz program od 
niemal pięciu lat. Obserwu-
jemy zmieniający się rynek 
wpływający na nowe trendy 
w kształceniu menedżerskim 

i staramy się jak najlepiej do-
pasować nasz program do no-
wych realiów. Naszym celem 
jest wspieranie rozwoju współ-
pracujących z nami studentów, 
a zatem nie możemy lekcewa-
żyć zmian ich preferencji. Nie-
zmienna pozostaje dla nas jed-
nak dbałość o jakość kształce-
nia oraz atmosferę sprzyjającą 
otwartej debacie. Warto rów-
nież podkreślić, że zgodnie 
z przyjętymi zasadami rekru-
tacji studenci, rozpoczynając 
studia na kierunku MBA in CG, 
muszą wykazać się odpowied-
nimi kwalifikacjami i doświad-
czeniem zawodowym. Dzięki 
prowadzonym wspólnie dysku-
sjom ten dorobek zawodowy 
tworzy dodatkowy potencjał 
zwiększający wartość naszych 
studiów. Zapraszamy zatem 
serdecznie wszystkich, któ-
rzy są zainteresowani studia-
mi MBA oraz spełniają wyżej 
wspomniane wymagania!” – 
mówi dr Katarzyna Olejko.

Zgodnie z raportem „Edukacja 
menedżera” studia podyplo-
mowe MBA in Corporate Go-
vernance oraz Master of Bu-
siness Administration znala-
zły się wśród 10 najlepszych 
programów MBA w zakresie 
kształcenia menedżerskiego 
w 2021 roku.

„Podstawową cechą absol-
wenta studiów MBA jest nie-
zależna od dotychczasowych 
doświadczeń zawodowych 
umiejętność myślenia interdy-
scyplinarnego. Taka umiejęt-
ność we współczesnym świe-
cie jest warunkiem niezbęd-
nym do odnoszenia sukcesów 
we wszystkich sferach życia, 
nie tylko zawodowego. (…) Wy-
siłek ukończenia studiów war-
to podjąć na każdym etapie 
kariery zawodowej, niezależ-
nie od wieku i niezależnie od 
specjalizacji biznesowej. Nie-
zbędna tu jest jednak pełna 
otwartość na nowe doświad-
czenia” – podkreśla kierownik 
Studiów Podyplomowych MBA 
i MCG UE Katowice, dr Kata-
rzyna Olejko, MBA.

all over Poland can cooperate 
with us. What is even more in-
teresting, despite the possi-
bility of taking part in online 
classes, our students, especial-
ly those from the farthest re-
gions, are eager to participate 
in classes in the stationary for-
mula. This testifies not only to 
the excellent preparation of 
our teaching instructors but al-
so to the atmosphere created 
by the students themselves, 
who feel perfectly at home 
with each other. I would like 
to remind you that these are 
mainly people with extensive 
managerial experience, who 
met the specific requirements 
for candidates and, after an 
interview, received a positive 
opinion from the Recruitment 
Committee. Despite the good 
reviews, we are constantly on 
the lookout to adjust the MBA 
program if necessary, to meet 
the current demands for man-
agerial education. Of course, 
we are planning further devel-
opment of our project,” Doctor 
Katarzyna Olejko said.

In the 2022 report prepared 
by Gazeta Finansowa, we have 
been also ranked among the 
top 10 best MBA programs in 
Poland. The University of Eco-
nomics in Katowice was dis-
tinguished as the organizer of 
studies of high prestige, en-
joying great interest among 
managers.

“We have been developing our 
program for almost five years 
now. We observe the changing 
market affecting new trends 
in management education and 
try our best to adapt to new 
trends. Our goal is to sup-
port the development of the 
students who work with 
us, so we cannot ignore 
changes in their prefer-
ences. What remains 
constant for us, how-
ever, is our concern 
for the quality of 
education and 
an atmosphere 

conducive to open debate. It 
is also worth noting that, fol-
lowing the accepted rules of 
recruitment, students must 
demonstrate relevant qualifi-
cations and work experience 
when entering the MBA in CG. 
Through joint discussions, this 
professional background cre-
ates the additional potential to 
increase the value of our stud-
ies. Therefore, we cordially in-
vite everyone who is interest-
ed in MBA studies and meets 
the above-mentioned require-
ments!” says Doctor Katarzy-
na Olejko.

According to the “Educating 
the Manager” report, the MBA 
in Corporate Governance and 
Master of Business Adminis-
tration postgraduate programs 
were among the top 10 MBA 
programs for management ed-
ucation in the year 2021.

“The basic characteristic of 
an MBA graduate is the abili-
ty to think in an interdiscipli-
nary way, independent of pre-
vious professional experience. 
Such an ability in the modern 
world is a prerequisite for suc-
cess in all spheres of life, not 
only professional. (…) The ef-
fort of graduation is worth 
making at any stage of one’s 
career, regardless of age or 
business specialization. What 
is necessary here, however, is 
openness to new experiences,” 
emphasizes Katarzyna Ole-
jko, Ph.D., Head of Postgrad-
uate Studies: Master of Cor-
porate Governance and Mas-
ter of Business Administration 
in Corporate Governance, the 
University of Economics in 
Katowice.
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Dzień Otwarty online
10 marca br. odbył się Dzień 
Otwarty, podczas którego kan-
dydaci na studia mogli się do-
wiedzieć, dlaczego warto stu-
diować na UE Katowice, po-
znać naszych wykładowców, 
porozmawiać ze studenta-
mi i dowiedzieć się wszystkie-
go na temat rekrutacji. Ucznio-
wie mogli odwiedzić uczelnię 
bez wychodzenia z domu. Te-
go dnia Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach otwo-
rzył drzwi dla kandydatów za 
pośrednictwem wydarzenia na 
Facebooku. Podczas transmi-
sji trwającej nieprzerwanie od 
9.00 do 18.00 kandydaci mie-
li okazję wysłuchać inspirują-
cych wykładów, poznać organi-
zacje studenckie czy zobaczyć 
występy uczelnianego Chóru 
i „Silesian”. W programie zna-
lazło się oczywiście rekrutacyj-
ne Q&A, a także panel poświę-
cony wyjazdom zagranicznym.

Extreme Economy 2022
Finally, after a long break, the 
Extreme Economy is back! This 
time, the event was held on 
May 21, on a large meadow 
in Silesian Park. The orienta-
tion run was enriched with ex-
treme tasks, general knowl-
edge quizzes and brain-teas-
ing challenges. Candidates and 
students faced a variety of 
competitions at specially pre-
pared stations. Extreme Eco-
nomics is a great opportunity 
to meet future colleagues, ex-
perience unforgettable emo-
tions, learn more about your 
possible future university, and 
win interesting prizes.

Student 
events

Dagmara 
Piskorz

Online Open Day
Open Day was held on March 
10, during which the candi-
dates could learn why stud-
ying at the University of Eco-
nomics in Katowice is worth-
while. They could meet our 
lecturers, talk to students 
and find out all about recruit-
ment – all done online – a vis-
it to the university without 
leaving home! On that day, 
the University of Economics 
in Katowice opened its vir-
tual doors to candidates via 
a Facebook event. During the 
broadcast, which lasted con-
tinuously from 9 a.m. to 6 
p.m., potential candidates 
had the opportunity to lis-
ten to inspiring lectures, learn 
about student organizations 
or see performances by the 
University Choir or “Song and 
Dance Ensemble “Silesianie”. 
The program also included 
a recruitment Q&A, as well as 
a panel on foreign travel.

Po wielu miesiącach przerwy w działaniach, 
związanej z sytuacją epidemiologiczną, uni-

wersytet na nowo zaczyna tętnić życiem. Wiele 
wydarzeń realizowanych było jeszcze w formie 

zdalnej bądź hybrydowej, ale też dużą część 
udało się zrealizować z udziałem studentów.

Wydarzenia 
studenckie

After an elongated hiatus due to the epidemio-
logical situation, our University is once again 
beginning to bustle with life. A number of 
events were still carried out remotely or in hy-
brid form, but we have also managed to carry 
out some of them with student participation.

Ekonomia Ekstremalna 
2022
W końcu po przerwie wróci-
ła Ekonomia Ekstremalna. Tym 
razem impreza odbyła się 21 
maja w Parku Śląskim na te-
renie dużej łąki. Bieg na orien-
tację został wzbogacony o za-
dania ekstremalne, pytania 
z wiedzy ogólnej oraz zada-
nia na inteligencję. Kandydaci 
i studenci zmierzyli się w róż-
norodnych konkurencjach na 
specjalnie przygotowanych 
stacjach. Ekonomia Ekstremal-
na to świetna okazja, aby po-
znać przyszłych kolegów z ro-
ku, doświadczyć niezapomnia-
nych emocji, dowiedzieć się 
więcej o swojej lub przyszłej 
uczelni, a także wygrać cieka-
we nagrody.

Dzień otwarty online. Na zdjęciach od lewej:  

prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Konrad Bilski,  

dr Bartłomiej J. Gabryś, dr hab. Julia Włodarczyk, 

prof. UE, Szymon Głowania / Online Open 

Day. On photos from left: prof. Sławomir 

Smyczek, Ph.D, Konrad Bilski, Bartłomiej J. Gabryś, 

Ph.D., prof. Julia Włodarczyk, Ph.D., Szymon Głowania

Ekonomia Ekstremalna w Parku Śląskim /  

Extreme Economy 2022 in Silesian Park

fot. / photo: Patrycja Jaskulska

fot. / photo: Katarzyna Łebkowska
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Juwenalia Śląskie 2022
Po dwuletniej przerwie studen-
ci śląskich uczelni znów mogli 
razem spędzić czas i uczestni-
czyć w corocznym święcie, ja-
kim są Juwenalia. Koniec maja 
należał do studentów! Barw-
ny korowód, morze studentów 
oraz trzy dni koncertów w Ka-
towickim Parku Leśnym na 
najwyższym poziomie. Orga-
nek, Kwiat Jabłoni, Ars Latrans 
Orchesta, Guzior, Kartky i wie-
lu innych grało podczas naj-
większej imprezy studenc-
kiej w województwie śląskim. 
Juwenalia 2022 odbyły się 
w Katowickim Parku Leśnym 
w dniach 24–28 maja. Pierw-
szego dnia, jak zawsze, spod 
budynku F Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach wy-
ruszył barwny korowód juwe-
naliowy aż do parku Powstań-
ców Śląskich, gdzie studentom 
symbolicznie zostały wręczo-
ne klucze do miasta. Wspania-
łej zabawy wszystkim uczest-
nikom Juwenaliów życzyła rek-
tor prof. dr hab. inż. Celina 
M. Olszak.

Juwenalia Śląskie 2022
After a two-year hiatus, stu-
dents of Silesian universities 
were once more able to spend 
time together and participate 
in the annual student holiday. 
The end of May belonged to 
the students during Juwenalia! 
A colorful parade, a sea of stu-
dents and three days of top-
notch concerts in Katowice For-
est Park. Organek, Apple Blos-
som, Ars Latrans Orchestra, 
Guzior, Kartky and many oth-
ers played during the larg-
est student event in the Sile-
sian Voivodeship. Juwenalia 
2022 was held in Katowice For-
est Park from May 24 to May 
28. On the first day, as always, 
a colorful Juwenalia procession 
set off from under the F build-
ing of the University of Econom-
ics in Katowice to Powstańców 
Śląskich Park, where students 
were symbolically handed the 
keys to the city. Our Rector, Pro-
fessor Celina M. Olszak, Ph.D., 
D.Sc., wished all the gathered 
students good fun!

Night Tour of the Univer-
sity of Economics in Ka-
towice 2022
There was no shortage of 
nighttime attractions at the 
campus – on June 9, anoth-
er edition of the Night Tour of 
our University was held. Par-
ticipants were able to get 
to know our campus from 
a slightly different perspective 
and, in the process, take part 
in several engaging tasks. Spe-
cial stations located through-
out University buildings host-
ed, among other things, chal-
lenges related to mathematics, 
foreign language, and… kara-
oke! The Night Tour was or-
ganized by the Independent 
Students’ Association (NZS) 
and the University of Econom-
ics in Katowice.

Nocne zwiedzanie UE 
Katowice 2022
Nie zabrakło również noc-
nych atrakcji na terenie kam-
pusu UE Katowice. 9 czerw-
ca br. odbyła się kolejna edycja 
nocnego zwiedzania naszego 
uniwersytetu. Uczestnicy wy-
darzenia mogli poznać nasz 
kampus z nieco innej perspek-
tywy i przy okazji wziąć udział 
w wielu interesujących zada-
niach. Na specjalnych stacjach 
ulokowanych w budynkach 
uczelni czekały między inny-
mi wyzwania związane z ma-
tematyką, językiem obcym, 
a także… karaoke! Nocne zwie-
dzanie zorganizowane zosta-
ło przez Niezależne Zrzeszenie 
Studentów oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach.

Przekazanie kluczy do 

bram miasta, Juwenalia 

Śląskie 2022, prof. dr 

hab. inż. Celina M. Ol-

szak / Symbolic handing 

over of the keys to the 

city prof. Celina M. 

Olszak, Ph.D., D.Sc.

Barwny korowód / The 

colorful parade

Nocne zwiedzanie UE 

Katowice / Night Tour 

of the University of 

Economics in Katowice 

2022

Kampus UE Katowice / 

UE Katowice campus

Budynek CNTI / CNTI 

builiding

fot. / photo: Anna Gniady
fot. / photo: A

gnieszka Jałow
iczor
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19 października 2021 roku w Pałacu 
Goldsteinów w Katowicach odbyła się 
premiera gry Monopoly – edycja Kato-
wice połączona z konferencją prasową. 
W wydarzeniu uczestniczyli prezydent 
miasta Katowice, twórcy gry, partnerzy 
oraz przedstawiciele mediów. Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach, jako 
partnera edycji, reprezentowała rektor 
prof. Celina M. Olszak w asyście kancle-
rza Pawła Kadłubiaka. Podczas premie-
ry oficjalnie odsłonięto planszę gry.

Marek Kiczka
Biorąc pod uwagę charakter 
gry, na planszy nie mogło za-
braknąć Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Pole 
uczelni jest ponadto najdroż-
szym w branży „edukacja”. 
Monopoly to gra przeznaczona 
dla wszystkich, którzy uwiel-
biają grać w planszówki z ro-
dziną lub w towarzystwie 
przyjaciół. W tej edycji gracz 
przenosi się do Katowic, inwe-
stując w najlepsze obiekty na 
mapie miasta, kupując domy 
i hotele, zbierając czynsz z po-
siadanych nieruchomości, zaj-
mując strategiczne miejsca na 
planszy. Może ponadto nego-
cjować i wymieniać się z in-
nymi graczami, jak również 
czekać na kolejne okazje na 
aukcjach. Zwycięzca jest tyl-
ko jeden, natomiast jest wie-
le sposobów na wygraną. Je-
den z nich prowadzi przez po-
le „Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach” z wizerunkiem 
budynku Centrum Nowocze-
snych Technologii Informatycz-
nych (CNTI).

Wraz z premierą rozpoczę-
ła się sprzedaż gry, która jest 
dostępna w największych sie-
ciach sprzedażowych z grami 
planszowymi. Poza premierą 
przygotowano kilka otwartych 
wydarzeń towarzyszących, pro-
mujących tę edycję. Jednym 
z nich był konkurs zorganizo-
wany przez Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach z wy-
korzystaniem kanałów uczelni 
w mediach społecznościowych, 
w którym można było wygrać 
planszówkę. By zwyciężyć, 
uczestnicy musieli opubliko-
wać najciekawsze zdjęcie bądź 
film na Facebooku lub Insta-
gramie, w którym mieli poka-
zać, jak grają w Monopoly na 
UE Katowice. Do tego należa-
ło oznaczyć uczelnię, a w opi-
sie dodać @uekatowice (In-
sta) lub @UniwersytetEkono-
micznywKatowicach (FB) oraz 
#UEKatowice, #MonopolyUE-
Kato, a ponadto oznaczyć zna-
jomych, z którymi uczestnik 
chciałby zagrać. W celu wyko-
nania zdjęcia konkursowego 
nie trzeba było posiadać gry. 
W dniach 27–28 października 
w CNTI można było znaleźć gi-
gantyczną planszę do gry oraz 
Pana Monopoly, który z chę-
cią pozował do zdjęć. Kon-
kurs trwał do końca miesiąca, 
a zwycięzcę wyłoniono 3 listo-
pada. Informacja o tym została 
podana do wiadomości w me-
diach społecznościowych pod 
zwycięskim wpisem.

Twórcy gry i partnerzy zorgani-
zowali również grę miejską dla 
mieszkańców z możliwością 
wygrania limitowanej edycji 
planszówki (ze specjalnie za-
projektowanymi personalizo-
wanymi pionkami). Grę miej-
ską przeprowadzono w sobo-
tę, 23 października, w centrum 
miasta. Wydarzenia promujące 
odbyły się także w dwóch ga-
leriach handlowych na terenie 
Katowic, gdzie również można 
było obejrzeć gigaplanszę z po-
lem UE Katowice oraz spotkać 
Pana Monopoly.

Premiera katowickiej 
edycji gry Monopoly 

z udziałem UE Katowice

Prof. dr hab. inż. Celina M. 

Olszak, Paweł Kadłubiak / 

Prof. Celina M. Olszak, Ph.D., 

D.Sc., Paweł Kadłubiak
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Marcin Krupa, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Paweł Kadłubiak / 

Marcin Krupa, prof. Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc., Paweł Kadłubiak

On October 19, 2021, the premiere of Monopoly 
(game), the Katowice edition, combined with a press 
conference, was held at the Goldstein Palace in Katow-
ice. The event was attended by the Mayor of Katowice, 
the developers of the game, partners and media repre-
sentatives. The University of Economics in Katowice, 
as a partner of the edition, was represented by Rector 
Professor Celina M. Olszak, Ph.D., D.Sc., assisted by 
Chancellor Paweł Kadłubiak. During the launch, the 
game board was officially unveiled.

Given the nature of the game, the board simply 
could not miss the University of Economics in Katow-
ice. In addition, the field representing our University 
is the most expensive in the “education” sector. Mo-
nopoly is a game designed for all those who love to 
play board games with family or in the company of 
friends. In this edition, the player moves to Katowice, 
investing in the best facilities on the city map, buy-
ing houses and hotels, collecting rent from owned 
properties, and occupying strategic places on the 
board. In addition, one can also negotiate and barter 
with other players, as well as wait for more opportu-
nities during auctions. There is only one winner, but 
there are many ways to win. One of the ways leads 
through the “University of Economics in Katowice” 
field, represented with an image of the Advanced In-
formation Technology Center (CNTI) building.

Along with the launch, sales of the game have be-
gun and are now available at major board game re-
tailers. In addition to the launch, several accompa-
nying events were prepared to promote this edition. 
One of them was a contest organized by the Uni-
versity of Economics in Katowice using the Univer-
sity’s social media channels, in which one could win 
a board game. To win, participants had to post the 

most interesting photo or vid-
eo on Facebook or Instagram, 
in which they had to show 
how they play Monopoly at 
our campus. To do this, they 
had to tag our University and 
add in the description @ueka-
towice (Instagram) or @Uniw-
ersytetEkonomicznywKatow-
icach (FaceBook) and #UEKa-
towice, #MonopolyUEKato, 
in addition to tagging friends 
with whom the participant 
would like to play. It was not 
necessary to own the game to 
take the contest photo. Octo-
ber 27–28, at the CNTI build-
ing, one could find a giant 
game board, and Mr. Monop-
oly, who was happy to pose 
for photos. The contest last-
ed until the end of the month, 
and the winner was select-
ed on November 3. The infor-
mation was announced on so-
cial media.

The game’s creators and part-
ners also organized a city 
game for residents with the 
opportunity to win a limited 
edition board game (with spe-
cially designed personalized 
pawns). The urban game was 
conducted on Saturday, Octo-
ber 23, in the city center. Pro-
motional events were also 
held in two shopping centers 
in Katowice, where it was also 
possible to see a giant board 
with the EU Katowice field and 
meet Mr. Monopoly.

Premiere of the Katowice 
edition of Monopoly with the 
participation of our University

Paweł Kadłubiak, prof. dr hab. inż. Celina M. 

Olszak, Marek Kiczka, dr Marcin Gołębiowski / 

Paweł Kadłubiak, prof. Celina M. Olszak, Ph.D., 

D.Sc., Marek Kiczka, Marcin Gołębiowski, Ph.D.
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Entrepreneurship 
Olympiad at the 

University of 
Economics in Katowice

Olimpiada 
Przedsiębiorczości 
na Uniwersytecie 
Ekonomicznym
W dniach 3 i 10 marca 2022 roku odbyły się 
eliminacje okręgowe XVII edycji ogólnopol-
skiej Olimpiady Przedsiębiorczości. W te-
gorocznej edycji udział wzięło ponad 4000 
młodych ludzi zainteresowanych przedsię-
biorczością i zarządzaniem ze szkół średnich 
z całej Polski. Hasło przewodnie 17. edycji 
olimpiady brzmiało „Strategie inwestowania 
na rynku kapitałowym”.

On March 3 and March 10, 2022, the district preliminar-
ies of the 17th edition of the nationwide Entrepreneur-

ship Olympiad were held. This year’s edition was attend-
ed by more than 4,000 young people from high schools 

across Poland interested in entrepreneurship and man-
agement. The slogan of the 17th edition of the Olympiad is 

“Strategies for investing in the capital market”.

Olimpiada Przedsiębiorczości 
opiera się na współzawodnic-
twie, podczas którego ocenia-
ne są: wiedza z zarządzania 
i przedsiębiorczości, umiejęt-
ności oraz postawy przedsię-
biorcze. Stąd – oprócz testu 
sprawdzającego wiedzę teo-
retyczną i rozwiązywanego 
przez uczestników 3 marca – 
w kolejnym etapie 10 mar-
ca 50 uczestników w każdym 
okręgu, którzy zdobyli naj-
większą liczbę punktów w te-
ście, zmierzyło się z zadaniami 
sytuacyjnymi.

W tym roku zawody okręgo-
we we wszystkich uczelniach 
ekonomicznych odbywały się 
zdalnie. W Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach 

The Entrepreneurship Olym-
piad is based on competition, 
during which management 
and entrepreneurial knowl-
edge, skills, and entrepreneur-
ial attitudes are evaluated. In 
addition to testing the theo-
retical knowledge of the par-
ticipants on March 3, around 
50 participants who had 
scored the highest number of 
points in the written test in 
each district faced some prac-
tical tasks during the follow-
ing stage on March 10.

This year, district competi-
tions in all economic univer-
sities were held remotely. At 
the University of Econom-
ics in Katowice, participants 
presented their solutions in 
front of a committee connect-
ing with teams from our Uni-
versity. Teams of five contest-
ants were evaluated by the 
District Committee consisting 
of Professor Wojciech Dyduch 

uczestnicy prezentowali roz-
wiązania przed komisją łączą-
cą się z zespołami z uczelni. 
Pięcioosobowe zespoły zawod-
ników były oceniane przez Ko-
misję Okręgową w składzie: 
prof. dr hab. Wojciech Dyduch 
(przewodniczący Komitetu 
Okręgowego), dr hab. Grzegorz 
Głód, prof. UE, dr Bartłomiej 
Gabryś, dr Adam Lejman-Gą-
ska. Od strony organizacyj-
nej konkurs wspierali mgr Łu-
cja Waligóra, mgr Krzysztof 
Wąsek, mgr Magdalena Domi-
niczewska (koordynatorzy or-
ganizacyjni) oraz mgr Małgo-
rzata Bakalarska-Dyduch (se-
kretarz Komitetu Okręgowego 
i ogólny koordynator olimpia-
dy). Oprócz poprawności mery-
torycznej, oryginalności pomy-
słów i możliwości wdrożenia 
rozwiązań komisja ocenia-
ła dynamikę pracy zespołowej, 
walory prezentacji i umiejętno-
ści przekonania zawodników 
do swoich rozwiązań.

fot. Katedra Przedsiębiorczości /

photo: Department of Entrepreneurship

(chairman of the District Com-
mittee), Professor Grzegorz 
Głód, Bartłomiej Gabryś, Ph.D., 
and Adam Lejman-Gąska, Ph.D. 
On the organizational side, 
the competition was support-
ed by Łucja Waligóra, M.A., 
Krzysztof Wąsek, M.A., Magda-
lena Dominiczewska, M.A. (or-
ganizational coordinators) and 
Małgorzata Bakalarska-Dy-
duch, M.A. (secretary of the 
District Committee and gener-
al coordinator of the Olympi-
ad). In addition to the correct-
ness of the content, originali-
ty of ideas and the capacity to 
implement solutions, the Com-
mittee also evaluated the dy-
namics of teamwork, the qual-
ities of presentation and the 
ability to convince fellow con-
testants of their solutions.

Bartłomiej  
J. Gabryś

Organizatorzy Olim-

piady Przedsiębior-

czości / Organizers 

of Entrepreneurship 

Olympiad
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W edycji Mostów Ekonomicznych 2021, podczas fina-
łowej wymiany studenckiej, która odbywała się od 28 
do 30 października w Katowicach na Uniwersytecie 
Ekonomicznym, wzięło udział 40 uczestników – po 10 
z każdego z pięciu miast, w których działają największe 
publiczne uczelnie ekonomiczne.

40 students (10 from each of the five cities with the 
largest public universities of economics) participated 
in the final student exchange of the 2021 edition of 
Mosy Ekonomiczne (Economic Bridges), which took 
place from October 28 to October 30 at the University 
of Economics in Katowice, Poland.Mosty Ekonomiczne to projekt 

Forum Uczelni Ekonomicznych. 
Obejmuje pięć trzydniowych 
wymian studentów między 
ośrodkami akademickimi, pod-
czas których uczestnicy ma-
ją szansę poznać kolegów z in-
nych ośrodków i ich samorzą-
dy, klimat uczelni oraz miasta, 
w którym studiują. Osoby bio-
rące udział w projekcie uczest-
niczą w licznych warsztatach, 
wykładach, szkoleniach oraz 
zajęciach integracyjnych orga-
nizowanych zarówno na tere-
nie uczelni, jak i poza nią. Fi-
nałowa wymiana Mostów Eko-
nomicznych 2021 odbywała 
się na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach. Wcze-
śniej studenci odwiedzili kolej-
no: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu (7–9 października), 
Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu (14–16 paździer-
nika), Szkołę Główną Handlo-
wą w Warszawie (18–20 paź-
dziernika) i Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie (25–27 
października).

„Przygotowaliśmy mnóstwo 
atrakcji. W pierwszy dzień na 
studentów z innych ośrod-
ków akademickich czekał ślą-
ski obiad, następnie udaliśmy 
się na kręgle i imprezę w Par-
tyBusie kursującym po całym 

Mosty Ekonomiczne is a pro-
ject of the Forum of Economic 
Universities. It includes three-
day-long exchanges of stu-
dents between five academic 
centers, five times during the 
program. During every visit, 
participants have a chance to 
get to know their fellow stu-
dents from different academ-
ic centers, along with their uni-
versity and the city. Partici-
pants take part in numerous 
workshops, lectures, training 
sessions and team-building 
activities organized both on 
and off campus. The final ex-
change of Mosty Ekonomiczne 
2021 took place at the Univer-
sity of Economics in Katowice. 
Previously, the students visit-
ed consecutively: Poznań Uni-
versity of Economics (Octo-
ber 7–9), Wrocław University 
of Economics (October 14–16), 
Warsaw School of Economics 
(October 18–20) and Cracow 
University of Economics (Octo-
ber 25–27).

“We prepared a lot of attrac-
tions. On the first day, a tradi-
tional Silesian dinner awaited 
students from other academic 
centers, then we went bowling 
and partying in the PartyBus 
that runs throughout the city,” 

mieście” – mówiła Paulina Mo-
rawska, wiceprzewodnicząca 
ds. rozwoju Parlamentu Stu-
denckiego Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
i koordynatorka projektu Mo-
sty Ekonomiczne 2021. Ka-
towiccy studenci zorganizo-
wali ponadto dla swoich ko-
legów i koleżanek z innych 
uczelni m.in.: wykład prowa-
dzony przez jednego z part-
nerów biznesowych projek-
tu, grę miejską, w ramach któ-
rej uczestnicy mogli zwiedzić 
najpiękniejsze punkty na ma-
pie Katowic, oraz imprezę inte-
gracyjną w jednym z katowic-
kich klubów.

Podczas oficjalnego rozpoczę-
cia w auli Centrum Nowocze-
snych Technologii Informatycz-
nych gości przywitała rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach prof. dr hab. inż. 
Celina M. Olszak, która w swo-
im wystąpieniu, nawiązując do 
trudnych pandemicznych wa-
runków, wyraziła radość z fak-
tu spotkania się ze studenta-
mi stacjonarnie. „Ta inicjatywa 
pokazuje, że widzicie Państwo 
potrzebę rozmowy, dialogu 
i przede wszystkim integracji 
myśli ekonomicznej. Bardzo to 
sobie cenię” – mówiła rektor.

Finał Mostów Ekonomicznych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach

Final of Economics Bridges 
at the University of 
Economics in Katowice

Marek Kiczka

said Paulina Morawska, Vice 
President for Development of 
the Student Parliament of the 
University of Economics in Ka-
towice and coordinator of the 
Mosty Ekonomiczne 2021 pro-
ject. In addition, our students 
organized for their colleagues 
from other universities a lec-
ture given by one of the pro-
ject’s business partners, an ur-
ban game in which participants 
could visit the most beautiful 
points on the map of Katowice, 
and an integration party in one 
of Katowice’s clubs.

During the official welcome 
held at the lecture hall of the 
Centre for Modern Information 
Technologies (CNTI), Rector of 
the University of Economics in 
Katowice Professor Celina M. 
Olszak, Ph.D., D.Sc. welcomed 
our guests. In her speech, the 
Rector expressed her joy at 
meeting the students in a sta-
tionary form, considering the 
difficult pandemic conditions. 
“This initiative shows that all 
of you seek an opportunity for 
conversation, dialogue and, 
above all, integration in terms 
of economic thought. And I ap-
preciate this very much,” the 
Rector said.
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EUD, czyli Ekonomiczny Uni-
wersytet Dziecięcy, to program 
dla uczniów klas 4., 5. i 6. 
szkół podstawowych.

AME, czyli Akademia Młodego 
Ekonomisty, przeznaczona jest 
dla uczniów klas 7. i 8. szkół 
podstawowych.

EUD i AME są ogólnopolskimi 
programami edukacji ekono-
micznej prowadzonymi przez 
Fundację Promocji i Akredy-
tacji Kierunków Ekonomicz-
nych wraz z kilkoma prestiżo-
wymi uczelniami, m.in. z Uni-
wersytetem Ekonomicznym 
w Katowicach. Zajęcia pro-
wadzone są przez nauczycieli 

Programy edukacji 
ekonomicznej dla 
dzieci, młodzieży 

i seniorów
Każdego roku na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach odbywają się dwie edycje bezpłatnych 
programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i mło-
dzieży (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Akade-
mia Młodego Ekonomisty oraz Ekonomia dla Liceum 
i Technikum) i Uniwersytetu Ekonomicznego Trzecie-
go Wieku – dla seniorów. Liczba miejsc we wszystkich 
programach jest ograniczona.

akademickich, praktyków oraz 
ekspertów Fundacji. Grupa-
mi warsztatowymi opiekują się 
studenci wolontariusze.

ELiT, czyli Ekonomia dla Li-
ceum i Technikum, to program 
autorski Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach orga-
nizowany dla uczniów liceów 
i techników. Ma na celu po-
pularyzację wiedzy i budowa-
nie świadomości ekonomicznej 
wśród młodzieży.

W ramach poszczególnych 
programów edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży organizo-
wanych jest co najmniej po 
sześć spotkań w semestrze zi-
mowym oraz letnim. Progra-
my działają w systemie se-
mestralnym, przy czym każ-
dy semestr to nowy cykl zajęć. 
W ramach EUD i AME zaję-
cia trwają 90 minut i obejmu-
ją wykład, zajęcia praktyczne, 
warsztaty oraz dyskusję – ma-
ją przy tym charakter interak-
tywny i prowadzone są w for-
mule edutainment (nauki przez 
zabawę). Zajęcia odbywają 
się na terenie uczelni, najczę-
ściej w poniedziałki w godz. 

18.00–19.30. W przypadku 
ELiT każde zajęcia trwają od 
90 do 120 minut i odbywa-
ją się w te same dni w godzi-
nach 17.30–19.30 w Centrum 
Nowoczesnych Technologii 
Informatycznych.

Programy edukacyjne obej-
mują zajęcia z zakresu: za-
rządzania, ekonomii, marke-
tingu, finansów, historii go-
spodarczej, psychologii i etyki 
biznesu, przedsiębiorczości 
i rozwoju osobistego czy reali-
zacji projektów i przygotowa-
ne są specjalnie dla młodszych 
odbiorców.

W czasie zajęć dla dzieci i mło-
dzieży organizowane są spe-
cjalne spotkania dla rodziców, 
na których eksperci z dziedzi-
ny ekonomii, finansów, marke-
tingu oraz psychologii i peda-
gogiki poruszają zagadnienia 
dotyczące wychowania, relacji 
uczeń – nauczyciel, uczeń – ro-
dzic, nowoczesnego nauczania, 
wsparcia dzieci i młodzieży, 
a także zagrożeń czyhających 
w sieci, uczą mądrego oszczę-
dzania i postaw przedsiębior-
czych nie tylko u dzieci, ale 
również rodziców.

UETW, czyli Uniwersytet Eko-
nomiczny Trzeciego Wieku – 
jedyny w Polsce profilowany 
uniwersytet dla osób dojrza-
łych – organizowany jest dla 
obecnych i nowych słuchaczy 
(osób, które ukończyły co naj-
mniej 50. rok życia).

Słuchacze uczestniczą w wy-
kładach i seminariach oraz 
zajęciach dodatkowych, ta-
kich jak zajęcia komputero-
we, sportowe, taneczne i lek-
toraty. Słuchacze uczestniczą 
w międzynarodowych projek-
tach wymiany. Współpracują 
z seniorami we Francji, a tak-
że prowadzą Klub Miłośników 
Kultury Francuskiej, gdzie po-
znają nie tylko kulturę i sztu-
kę francuską, ale także dosko-
nalą umiejętności językowe. 
Na każdy semestr składa się 
kilkanaście wykładów o róż-
nej tematyce: ekonomicznej, 

transportu zbiorowego, histo-
rii literatury, marketingu, histo-
rii sztuki, a także podróżach. 
Słuchacze uczestniczą rów-
nież w wydarzeniach kultural-
nych, to jest koncertach, semi-
nariach i konferencjach. Biorą 
także udział w Międzynaro-
dowej Olimpiadzie Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku „Trze-
ci Wiek na Start”, startując 
w różnych dyscyplinach spor-
towych oraz licznych wyciecz-
kach. Zajęcia dla seniorów od-
bywają się według harmono-
gramu dostępnego na stronie 
internetowej UETW.

ZAPISY
Nabór co roku na każdą z edy-
cji programów odbywa się od-
dzielnie: we wrześniu – na se-
mestr zimowy, a na przełomie 
lutego i marca – na semestr 
letni. Prowadzony jest w biu-
rze Centrum Kształcenia przez 
Całe Życie oraz poprzez do-
stępne formularze na stronach 
internetowych:

EUD: www.uniwer-
sytet-dzieciecy.pl 
AME: www.gimversity.pl 
ELiT: www.ue.katowice.pl/elit 
UETW: www.ue.katowice.pl/
uetw

Kontakt
tel.: +48 32 257 7021; +48 32 
257 7019

Adresy e-mail – w zależności 
od programu edukacyjnego:
EUD:  katowice@uniwer-

sytet-dzieciecy.pl
AME: katowice@gimversity.pl
ELiT: elit@ue.katowice.pl
UETW: uetw@ue.katowice.pl

Więcej informacji: 
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach programy edukacyjne dla 
dzieci, młodzieży i seniorów realizuje:

Centrum Kształcenia przez Całe Życie: 
ul. 1 Maja 45, 40-287 Katowice, budy-
nek L; pokój nr 2

www.ue.katowice.pl/jednostki/
centrum-ksztalcenia-przez-cale-zycie

Marek Kiczka
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EUD, or Children’s Econom-
ic University, is a program for 
students in grades 4, 5 and 6 
of elementary schools.

AME, or Academy of Young 
Economist, is for students in 
grades 7 and 8 of elementa-
ry schools.

EUD and AME are nationwide 
economic education programs 
run by the Fundacja Promoc-
ji i Akredytacji Kierunków Eko-
nomicznych (Foundation for 
the Promotion and Accredita-
tion of Economic Study Pro-
grams) together with several 
prestigious universities, includ-
ing the University of Econom-
ics in Katowice. The class-
es are conducted by academ-
ic teachers, professionals and 
experts from the Foundation. 
Workshop groups are super-
vised by student volunteers.

ELiT, or Economics for Upper 
Secondary School, is, an orig-
inal program of the Univer-
sity of Economics in Katow-
ice organized for technical and 
high school students. It aims 

Economic education 
programs for children, 

youth and seniors
Each year, the University of Economics in Katowice 
hosts two editions of free economic education pro-
grams for children and young people (Children’s Eco-
nomic University, Academy of Young Economist and 
Economics for Upper Secondary School) and Univer-
sity of Economics of the Third Age – for seniors. The 
number of places in all programs is limited.

More information: 
At the University of Economics in Ka-
towice, educational programs for chil-
dren, youth and seniors are carried out 
by: Lifelong Learning Center: 1 Maja 
Street 45, 40-287 Katowice, building L, 
room No. 2

https://www.ue.katowice.pl/en/organ-
izational-units/lifelong-learning-center.
html

to popularize knowledge and 
economic awareness among 
young people.

These educational programs 
for children and young people 
include at least six meetings 
each in the winter and sum-
mer semesters. The programs 
operate on a semester sys-
tem, with each semester being 
a new series of classes. Under 
EUD and AME, classes last 90 
minutes and include lectures, 
workshops and discussions, 
while being interactive and 
conducted in the edutainment 
(learning through play) formu-
la. Classes are held at the uni-
versity, usually on Mondays 
from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. For 
ELiT, each class lasts from 90 
to 120 minutes and is held on 
the same days from 5:30 p.m. 
to 7:30 p.m. at the Advanced 
Information Technology Center 
(CNTI).

Educational programs include 
classes in management, eco-
nomics, marketing, finance, 
economic history, psychology 
and business ethics, entrepre-
neurship and personal devel-
opment or project implemen-
tation, and are specifically de-
signed for younger audiences.

Additionally, there are special 
meetings for parents, where 
experts in the fields of eco-
nomics, finance, marketing, 
psychology and pedagogy ad-
dress issues of upbringing, 
student-teacher, student-par-
ent relations, modern teach-
ing, and support for children 

and young people. They also 
teach on topics of the dangers 
of the Internet, wise saving 
and entrepreneurial attitudes 
that can be developed not on-
ly by children but also by their 
parents.

The UETW, or University of 
Economics of the Third Age, 
the only profiled university for 
mature people in Poland, is or-
ganized for current and new 
auditors (people who are at 
least 50 years old).

Students participate in lec-
tures and seminars, as well 
as additional activities such 
as computer, sports, dance 
and foreign language class-
es. Students participate in in-
ternational exchange pro-
jects. They cooperate with sen-
iors in France, and also run 
the French Culture Enthusi-
asts Club, where they not on-
ly learn about French culture 
and art, but also improve their 
language skills. Each semester 
consists of a dozen lectures on 
a variety of topics: economics, 
mass transportation, literary 
history, marketing, art history, 
and travel. Students also par-
ticipate in cultural events, like 
concerts, seminars and confer-
ences. They also take part in 
the Międzynarodowa Olimpi-
ada Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku “Trzeci Wiek na Start” 
(International Olympiad of the 
Universities of the Third Age 
“Third Age at the Start”), com-
peting in various sports and 
numerous excursions. Classes 
for seniors are held according 
to the schedule available on 
the UETW website.

REGISTRATION
Each year, for each edition, 
registration for the programs 
is held separately: in Septem-
ber – for the winter semester, 
and in February/March – for 
the summer semester. It is car-
ried out at the Lifelong Learn-
ing Center and through forms 
available on the websites:

EUD: www.uniwer-
sytet-dzieciecy.pl 
AME: www.gimversity.pl 
ELiT: www.ue.katowice.pl/elit 
UETW: www.ue.katowice.pl/
uetw

Contact:
Telephone: +48 32 257 7021; 
+48 32 257 7019

E-mail addresses – depending 
on the program:
EUD: katowice@uniwer-
sytet-dzieciecy.pl
AME: katowice@gimversity.pl
ELiT: elit@ue.katowice.pl
UETW: uetw@ue.katowice.pl
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Webinaria dla 
kandydatów na UE 
Katowice w formie 
transmisji na żywo

Live-streamed webinars 
for candidates wishing 

to apply to our 
University

Dagmara 
Piskorz

Podczas pierwszego webinaru 
(17 listopada 2021 roku) kan-
dydaci mogli odkryć z Uniwer-
sytetem Ekonomicznym w Ka-
towicach tajemnice studio-
wania, a także zobaczyć, jakie 
możliwości daje uczelnia oraz 
jak najlepiej wykorzystać naj-
wspanialszy czas życia! Kandy-
daci spotkali się z prorektorem 
ds. edukacji i współpracy mię-
dzynarodowej, pracownikami 
oraz studentami i podczas live 
chatu mogli poznać odpowie-
dzi na pytania dotyczące kie-
runków studiów czy rekrutacji. 
Na webinarium wystąpili także 
Laura i Paweł, którzy w ramach 
programu MERCURI studiują 
w kilku różnych krajach, a po-
łączyli się z nami z Niemiec. 
Nie zabrakło również prezen-
tacji uniwersyteckich produkcji 
filmowych.

During the first webinar (No-
vember 17, 2021), candidates 
wishing to apply to the Univer-
sity of Economics in Katowice 
were able to learn along with 
us the secrets of studying and 
discover what opportunities 
our University offers and how 
to make the most of the great-
est time of their lives! Candi-
dates met with the Vice-Rec-
tor for Education and Interna-
tional Relations, our staff, and 
students, and, during the live 
chat, they were able to find 
out the answers to their ques-
tions. The webinar also starred 
Laura and Paweł who have 
been studying in several dif-
ferent countries as part of the 
MERCURI program and con-
nected with us from Germany. 
Presentations of our University 
film productions were also part 
of the event!

During the following webi-
nar, on February 2, our Re-
cruitment Specialist walked 

Podczas kolejnego webina-
rium, 2 lutego, nasza specja-
listka ds. rekrutacji opowie-
działa kandydatom, jak wyglą-
da rekrutacja krok po kroku, 
przedstawiona została również 
nasza oferta kierunków, roz-
mawialiśmy też ze studentem. 
Oprócz tego wszyscy marzący 
o studiowaniu za granicą mieli 
okazję porozmawiać z eksper-
tem z Biura Współpracy Mię-
dzynarodowej i dowiedzieć się 
wszystkiego na temat progra-
mu Erasmus+ oraz zagranicz-
nych stypendiów.

Ostatni webinar odbył się 27 
kwietnia. Wówczas z murów 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach przenieśliśmy 
się do centrum śląskiego biz-
nesu, aby kandydaci mogli po-
znać absolwenta, któremu wie-
dza zdobyta na studiach, zaan-
gażowanie i pomysł otworzyły 
drzwi do wielkiej kariery.

the candidates step-by-step 
through the recruitment pro-
cess. Our study offer was also 
presented, and then we talked 
to one of our current students. 
In addition, for all those dream-
ing of studying abroad, the 
candidates had the opportunity 
to talk to an Expert from Inter-
national Relations and learn all 
about the Erasmus+ program 
and foreign scholarships.

The last webinar took place 
on April 27. We had moved 
from the walls of the Universi-
ty of Economics in Katowice to 
the center of Silesian business 
so that the candidates could 
meet our graduate whose 
commitment, ideas and knowl-
edge gained at the Universi-
ty opened the door to a great 
career!

Prof. dr hab. Sławo-

mir Smyczek, Konrad 

Bilski / Prof. Sławomir 

Smyczek, Ph.D.,  

Konrad Bilski
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UE W KATOWICACH
See the study offer at the 
University of Economics in Katowice
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