
Oferta dydaktyczna w języku angielskim 
Study offer in English
Bachelor’s Degree in Finance and Accounting 
for Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in Finance and Accounting 
for International Business

Master’s Degree in International Business

Double Master’s Degree in Quantitative Asset 
and Risk Management

Euro-classes

Oferta dydaktyczna w języku polskim 
Study offer in Polish
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

kierunki: 

Management

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

Studia podyplomowe i szkolenia 
 and training program

Kursy językowe 
Language courses

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (UETW) 
University of Economics of the Third Age

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej 
dla dzieci i młodzieży: 
Free education programm for children and youth

/ EUD Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
Children’s 

/ AME Akademia Młodego Ekonomisty 
Academy of Young Economist

/ ELiT  Ekonomia dla Liceum i Technikum 

/ Analityka Gospodarcza 
Quantitative Methods for Economics and Business

/ Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
Journalism and Social Communication 

/ Ekonomia  
Economics

/ Finanse Menedżerskie 
Managerial Finance

/ Finanse i Rachunkowość (Katowice) 
Finance and Accounting (Katowice)

/ Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 
Finance and Accounting (Rybnik)

/ Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
Health Care Finance and Management 

/ Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 
Economy and Public Management 

/ Gospodarka Przestrzenna  
Spatial Economics and Development 

/ Gospodarka Turystyczna 
Travel and Tourism Management 

/ Informatyka  
Informatics

/ Informatyka i Ekonometria 
Informatics and Econometrics

/ Logistyka 
Logistics

/ Logistyka (inżynierska) 
Logistics (Engineering)

/ Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
International Economic Relations 

/ Przedsiębiorczość i Finanse  
 and Finance

/ Zarządzanie → www.ue.katowice.pl
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Duży wybór studiów podyplomowych
A wide selection of postgraduate study programs

→ Aplikuj już dziś! 
 Apply today!

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

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

→ www.ue.katowice.pl

knowledge, skills, education

Komunikacją publiczną
Na obszarze metropolitalnym Katowic większość 
linii autobusowych i  tramwajowych dojeżdża-
jących w okolice uczelni jest obsługiwana przez 
KZK GOP. Przystanki położone najbliżej głównego 
kampusu uniwersytetu to: przystanek tramwajo-
wy Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny i przy-
stanek autobusowy Katowice Strefa Kultury oraz 
Zawodzie Waleriana. Rozkład jazdy KZK GOP jest 
dostępny na stronie: www.kzkgop.com.pl. Korzy-
stanie z komunikacji publicznej ułatwiają też liczne 
aplikacje mobilne.

Gdzie się zatrzymać
W Katowicach z łatwością można znaleźć nocleg 
w hotelach o standardzie biznesowym. W odległości 
krótkiego spaceru od głównego kampusu znajdują 
się hotele: Novotel Katowice Centrum i Ibis Bud-
get Katowice Centrum. Więcej informacji o bazie 
noclegowej można znaleźć na stronie internetowej 
Miasta Katowice (www.katowice.ue).

W pobliżu
W  sąsiedztwie głównego kampusu powstała 
Strefa Kultury, którą tworzą wyjątkowe obiekty 
kulturalno-rozrywkowe: Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe, Muzeum Śląskie oraz siedzi-
ba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia, której sala koncertowa uznawana jest za 
jedną z najlepszych sal koncertowych świata. To 
wszystko nieopodal katowickiej ikony – hali wi-
dowiskowo-sportowej „Spodek”. To niezwykle 
atrakcyjna przestrzeń z wielokrotnie nagradzany-
mi obiektami. Wrażenia architektoniczne – i nie 
tylko – gwarantowane. W pobliżu znajduje się 
również najnowocześniejsza w  województwie 
śląskim wspólna biblioteka (Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka Akademicka) Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Śląskiego.

Using public transport
In the Katowice metropolitan area most bus and 
tram services which stop near the University 
are operated by KZK GOP. The closest tram stop 
is Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny and the 
closest bus stops are Katowice Strefa Kultury 
and Zawodzie Waleriana. A KZK GOP timetable 
is available online at: www.kzkgop.com.pl. Mo-
bile apps can also be a good guide when using 
public transport.

Where to stay
You can easily fi nd suitable accommodation in 
Katowice if you opt for business-standard ho-
tels. Novotel Katowice Centrum and Ibis Budget 
Katowice Centrum are just a short walk from our 
University’s main campus. More information about 
the accommodation can be found on the website 
of the City of Katowice (www.katowice.ue).

What to see nearby
The main campus is just a short distance from the 
Culture Zone, a specially designed space stretching 
from the International Conference Center to the 
Silesian Museum and the seat of the Polish Na-
tional Radio Symphony Orchestra, considered one 
of the world’s best concert halls. The Culture Zone 
is located next to Katowice’s iconic entertainment 
and sports arena “Spodek” (meaning “saucer” in 
Polish). The space, with its architecture award-
ed on numerous occasions, off ers unforgettable 
moments of delight. Another place of interest is 
just a short way from both the University and the 
Culture Zone. It is the joint project of the Univer-
sity of Silesia and the University of Economics in 
Katowice – the Scientifi c Information Centre and 
Academic Library (CINiBA), the most modern library 
in the region.
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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Kiedyś zapewne wydawał się ikoną nowoczesności. 
Potem stał się normalnym, co prawda szarym, ale 
otoczonym kwitnącymi (i nieodżałowanymi) drze-
wami budynkiem. Wreszcie miał swoje pięć minut 
jako bohater internetowych memów. Rozstajemy 
się dziś na łamach „Forum” z budynkiem D. Ale to 
rozstanie to przecież także początek zapowiadanego 
nowego otwarcia. I niech tak będzie, nawet jeśli łza 
się czasem w oku kręci. Bo przyznam Państwu, że 
wspomnień związanych z tym budynkiem mam co 
niemiara. Podobnie jak osoby dzielące się swoimi 
przeżyciami na kolejnych stronach biuletynu.

Numer rozpoczynamy jednak najważniejszą dla 
naszej uczelni informacją ostatnich miesięcy. 
Chwalimy się świetnymi wynikami w ocenie para-
metrycznej działalności naukowej. Przyglądamy się 
polityce naukowej władz na drugą połowę kadencji 
2016–2020. No i – co chyba najciekawsze – pre-
zentujemy doniesienia z aktualnie realizowanych 
dużych projektów naukowych. Można powiedzieć, 
że tych kilka stron tekstu mimo wszystko pokazuje 
tylko wierzchołek góry lodowej. Bez dobrej pozycji 
naukowej nie byłoby przecież tak wielu konferencji, 
nagród, sieci naukowych, projektów – o których jak 
zawsze można przeczytać w „Forum”.

W tym roku biuletyn  zawitał do Państwa po raz 
pierwszy u progu wiosny. I tak już pozostanie. Zmie-
niamy nasz cykl wydawniczy. Kolejny, 47. numer 
tradycyjnie wydamy z okazji inauguracji roku aka-
demickiego, jednak numery parzyste będą ukazy-
wały się w marcu. Życzę wobec tego Państwu wiele 
wiosennej radości. Przeżywajcie ją także w murach 
naszej Alma Mater!

Marcin Baron
redaktor naczelny

From the editor

Dear Readers,

Years ago, it aspired to be an icon of modernity. 
Then, it was just an ordinary building, grey yet sur-
rounded by trees in blossom (missed deeply now). 
Finally, it enjoyed its 15 minutes of fame as a char-
acter in Internet memes. Today, on the pages of 
the “Forum” we bid farewell to building D. Say-
ing goodbye to the old, however, we are greeting 
the new. Let it be then, albeit with a tear in our 
eye. I do have to admit I have quite a few memories 
about this building. So do others who share theirs 
on the next pages.

The issue opens with the most important news for 
our university in recent months. We take pride 
in our excellent results of the parametric evalua-
tion of research activity. We have a closer look at 
the authorities’ research policy for the second half 
of the 2016–2020 term. Finally – this is probably 
the most exciting – we present large research pro-
jects currently underway. You could argue though 
that these few pages reveal only the tip of the ice-
berg. Were it not for the good research position, 
we would not have so many conferences, awards, 
research networks, projects, which are, as usual, 
covered in the “Forum”. 

This year, our bulletin has, for the fi rst time, arrived 
on the cusp of spring. From now on, it always will. 
We are changing our publication cycle. The next, 
47th issue will be published traditionally on the inau-
guration of the academic year, but the even-num-
bered issues will be released in March. So, let me 
wish you spring joy! And let us share it within the 
walls of our Alma Mater! 

Marcin Baron
editor-in-chief
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Doskonałość naukowa 
potwierdzona!

Znamy wyniki 
ewaluacji jednostek 

naukowych

Research excellence
endorsed!
We know the evaluation
results of our faculties

MB: W gronie uczelni eko-
nomicznych w parametryza-
cji uplasowaliśmy się za SGH 
i Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Poznaniu. Trzy ocenia-
ne wydziały uzyskały kate-
gorię A, jeden B. Co stanowi 
o naszej sile naukowej?

BK: Jednym z najważniejszych 
zadań na początku kadencji 
stało się zarządzanie nauką. 
Wprawdzie cel przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego nie był jasno 

sprecyzowany, ale anali-
za podejmowanych działań 
pozwoliła na wytyczenie pew-
nego kierunku prac. Ta strate-
gia okazała się słuszna i przy-
niosła podwyższenie jakości 
prowadzonych badań, co zna-
lazło przełożenie w przyzna-
nych kategoriach naukowych. 
Kryteria stosowane w procesie 
ewaluacji jednostek nauko-
wych wymuszają doskona-
lenie praktyk publikacyjnych 
pracowników, umiejętność 

Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych ocenił jakość działalności 

naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek 
naukowych. Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach odnotował wyraźny wzrost. Spośród 
czterech ocenianych wydziałów aż trzem przyznano 

kategorię A, jednemu kategorię B. O pozycji naukowej 
uniwersytetu z prof. Barbarą Kos, prorektor ds. nauki 

i kadry akademickiej, rozmawia Marcin Baron.

The Committee for Evaluation of Scientifi c Units 
evaluated the quality of scientifi c, research and 
development activities of our faculties. The University 
of Economics in Katowice has had its standing 
improved signifi cantly. Out of the four facilities under 
evaluation, three were awarded category A, while one – 
category B. Marcin Baron is talking to Prof. Barbara 
Kos, Vice-Rector for Science and Academic Aff airs, 
about the University’s position in research and science. 

Barbara 
Kos

Prof.

MB: Among the economics uni-
versities, we rank third – after 
the Warsaw School of Econom-
ics and the Poznań University 
of Economics. Three of the fac-
ulties were awarded catego-
ry A, one – category B. What 
constitutes our research and 
scientifi c strength?

BK: Science and research 
management has been one 
of the main tasks since the 
very beginning of my term in 
offi  ce. Although the goal was 

not clearly defi ned by the Min-
istry of Science and Higher 
Education, the analysis of its 
initiatives allowed us to adopt 
a certain direction. The strat-
egy has turned out to be the 
right one as it has led to bet-
ter quality of research pur-
sued here, which has trans-
lated into the categories 
assigned to our faculties. The 
criteria adopted in the evalua-
tion of scientifi c units reward 
the improved publishing prac-
tices of researchers, successful 

to prestiżowe wyróżnienie  
mające na celu zwiększanie 
atrakcyjności warunków pracy 
i rozwoju kariery naukowców 
w Unii Europejskiej. Przyzna-
wane jest instytucjom, które 
zapewniają najlepsze warunki 
pracy naukowcom oraz pro-
wadzą procesy rekrutacyjne 
w sposób przejrzysty i zgod-
ny z wytycznymi Europejskiej 
Karty Naukowca i Kodeksu 
Postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych.

26 października 2017 roku 
rektor prof. Robert Tomanek 
podpisał deklarację popar-
cia dla zasad i zaleceń przy-
jętych w Europejskiej Karcie 

Naukowca i Kodeksie Postępo-
wania przy rekrutacji pracow-
ników naukowych. Po miesiącu 
uniwersytet otrzymał odpo-
wiedź Komisji Europejskiej, 
która uznaje deklarację i zachę-
ca do kontynuowania procedu-
ry wdrożeniowej zasad Karty 
i Kodeksu. 15 grudnia 2017 
roku ogłoszone zostało zarzą-
dzenie rektora w sprawie powo-
łania Zespołu ds. Wdrożenia 
Europejskiej Karty Naukowca 
i Kodeksu Postępowania przy 
rekrutacji pracowników nauko-
wych w Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach. Zespół 
rozpoczął starania o uzyskanie 
logo.

is a prestigious distinction that 
aims to improve the attractive-
ness of working conditions and 
career opportunities for research-
ers in the European Union. It is 
awarded to institutions that cre-
ate excellent working conditions 
for researchers and apply recruit-
ment procedures in the way that 
is transparent and compliant with 
the guidelines of the European 
Charter of Researchers and the 
Code of Conduct for the Recruit-
ment of Researchers.

On 26 October 2017, the rec-
tor Prof. Robert Tomanek signed 
the declaration of endorsement 
for the principles and guidelines 
adopted in the European Charter 

for Researchers and the Code of 
Conduct for the Recruitment of 
Researchers. A month later, the 
university received the offi  cial 
reply from the European Com-
mission, which acknowledged 
the declaration and supported 
the continued implementation 
of the principles outlined in the 
Charter and Code. On 15 Decem-
ber 2017, the rector’s resolution 
established a Team for the Imple-
mentation of the European Char-
ter for Researchers and the Code 
of Conduct for the Recruitment 
of Researchers at the University 
of Economics in Katowice. The 
team initiated the logo application 
procedure.

Logo HR Excellence in Research HR Excellence in Research Logo
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Ewaluacja jednostek naukowych
Jednostki naukowe były oceniane w ustalonych grupach wspól-
nej oceny (GWO) składających się z jednostek tego samego rodzaju 
i działających w zbliżonych dziedzinach nauki. Eksperci przyznawa-
li odrębne oceny punktowe za przedstawione osiągnięcia w ramach 
każdego z czterech kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze, 
potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i arty-
stycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ocenie poddano 
cztery jednostki naukowe:

  Wydział Ekonomii (utrzymał kategorię A w stosunku do wyni-
ków poprzedniej oceny parametrycznej),

  Wydział Finansów i Ubezpieczeń (uzyskał kategorię A, wcze-
śniej posiadał kategorię B),

  Wydział Informatyki i Komunikacji (utrzymał kategorię B),
  Wydział Zarządzania (utrzymał kategorię A).

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku jest jed-
nostką dydaktyczną i nie podlegał ewaluacji.

Evaluation of scientifi c units
Scientifi c units were evaluated within joint evaluation groups com-
prising heterogeneous research units operating in similar scientifi c 
fi elds. Experts awarded separate points for the achievements pre-
sented in each of the four criteria: scientifi c and artistic accomplish-
ments, research potential, utilitarian outcomes of scientifi c and 
artistic activity, other outcomes of scientifi c and artistic activity. 

Four scientifi c units of the University of Economics in Katowice 
underwent evaluation:

  Faculty of Economics (maintained category A from the previ-
ous parametric assessment),

  Faculty of Finance and Insurance (was awarded category A as 
compared to category B it previously had),

  Faculty of Informatics and Communication (maintained cat-
egory B),

  Faculty of Management (maintained category A).

The Faculty of Business, Finance and Administration in Rybnik is 
a teaching unit and did not undergo parametric assessment. 

pozyskiwania grantów, budo-
wania zespołów badawczych.

MB: W jakich obszarach warto 
bardziej zakasać rękawy? 
Jakie działania przewidują 
władze uczelni, by poprawić 
nasze wyniki dotyczące tych 
zagadnień?

BK: Założenia Ustawy 2.0 
(Konstytucji dla Nauki) będą 
kształtować politykę naukową 
instytucji na następne lata. Jej 
projekt pokazuje, że jest to tak 
zwany zespół naczyń połączo-
nych. Od wyniku oceny jed-
nostki zależeć będą nie tylko 
fi nanse (algorytm podzia-
łu dotacji bazowej), ale także 
wygrane granty (część projek-
tów jest adresowana tylko do 
jednostek z kategorią A i A+), 
udział w gremiach decyzyj-
nych (do wielu prawo zgłasza-
nia kandydatów, także głoso-
wania, mają tylko jednostki 
A i A+) oraz uprawnienia nada-
wania stopni naukowych.

Konieczne jest publikowa-
nie wyników badań nauko-
wych w prestiżowych czaso-
pismach. W porównaniu do 
ewaluacji jednostek nauko-
wych za lata 2009–2012 zano-
towano wzrost liczby artyku-
łów w czasopismach z listy 
Journal Citation Reports o 50% 
oraz zmniejszenie liczby prac 

zbiorowych. Dobre bada-
nia i dobre publikacje zosta-
ją nagrodzone grantami 
rektorskimi.

Ważne jest także pozyskiwa-
nie fi nansowania zewnętrzne-
go zarówno z grantów krajo-
wych, jak i międzynarodowych. 
Kolejnym aspektem w rozwoju 
polityki naukowej jest mobil-
ność pracowników naukowych 
rozumiana zarówno jako spo-
sób budowania sieci kontaktów 
naukowych, jak i wspierania 
rozwoju zawodowego naukow-
ców na każdym etapie kariery.

MB: Co będzie Pani prioryte-
tem na drugą połowę kadencji 
władz rektorskich?

BK: Jednym z priorytetowych 
działań na lata 2018–2019 
jest wdrożenie Strategii HR dla 
Naukowców. Posiadanie Logo 
HR premiowane jest w mię-
dzynarodowych konkursach 
grantowych Komisji Europej-
skiej w Programie Ramowym 
Unii Europejskiej HORYZONT 
2020 w zakresie badań nauko-
wych i innowacji. Jest to rów-
nież prestiż i wyróżnienie dla 
uczelni jako instytucji stwa-
rzającej naukowcom najlep-
sze warunki pracy w realiza-
cji działalności naukowej lub 
badawczo-rozwojowej, zgodne 
europejskimi standardami.

grant applications, strong 
research teams.

MB: Where should we still seek 
improvement? What initiatives 
do the university authorities 
plan aiming to improve our 
results in this area? 

BK: The underlying assumptions 
of the Act 2.0 (Constitution for 
Science) will shape the scien-
tifi c policy of HEIs in the com-
ing years. The draft shows that 
it is “a set of communicating 
vessels”. The outcome of the 
evaluation process in an insti-
tution will aff ect its fi nances 
(the algorithm determining the 
allocation of statutory grants), 
but also granted scholarships 
(some projects are addressed 
only to units of category A or 
A+), participation in decision-
making bodies (many allow 
only A or A+ units to propose 
candidates or vote) or the right 
to confer academic degrees.

It is necessary to publish sci-
entifi c research results in pres-
tigious journals. Compared 
to the evaluation of scientifi c 
units for the years 2009–2012, 
we observed a 50% increase 
in the number of articles pub-
lished in the journals listed in 
the Journal Citation Reports 
and a falling number of col-
lective publications. Good 

research and good publica-
tions are rewarded with the 
Rector’s Grants. 

Another important thing is the 
acquisition of external funding 
both from national and inter-
national grants. Finally, we 
have to remember about one 
more aspect of the scientifi c 
research policy – the mobility 
of academic staff  defi ned both 
as building a network of scien-
tifi c contacts and supporting 
the professional development 
of researchers at every stage 
of their career. 

MB: What will be your priority 
for the second half of the term 
in offi  ce?

BK: One of the priorities for the 
years 2018–2019 is the Imple-
mentation of the HR Strategy 
for Researchers. A university 
holding the HR Logo receives 
a special premium in inter-
national grant competitions 
held by the European Commis-
sion within the EU Framework 
Programme for Research and 
Innovation HORIZON 2020. It is 
also a distinction for the Uni-
versity as an institution creat-
ing the best working condi-
tions for conducting scientifi c 
research and development 
activities, compliant with the 
European standards.
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Prowadzony prze-
ze mnie projekt 

Narodowego Centrum 
Nauki – Opus dotyczy 
problematyki tworzenia 
i zatrzymywania warto-
ści przez przedsiębior-
cze organizacje. Zagad-
nienie to jest szczególnie 
ważne dla organizacji 
funkcjonujących w Polsce, 
w których, mimo relatyw-
nie wysokiego poziomu 
przedsiębiorczości, twór-
czych idei i innowacji, 
wytworzona wartość nie 
zawsze zostaje skutecznie 
zatrzymana, a bywa prze-
chwytywana np. poprzez 
imitację. Wynikiem pro-
jektu będzie zidentyfi -
kowanie skutecznych 
mechanizmów i strategii 

tworzenia wartości przez 
organizacje oraz zbada-
nie zależności między 
przedsiębiorczością orga-
nizacyjną jako zdolnością 
dynamiczną a tworze-
niem, zatrzymywaniem 
i przechwytywaniem war-
tości. Dotychczas przepro-
wadzone badania pozwo-
liły stwierdzić, że wartość 
w przedsiębiorczych 
organizacjach wytwarza-
na jest głównie na etapie 
generowania i odkrywa-
nia twórczych idei, stąd 
istotne jest strategiczne 
wzmacnianie oddolnych 
procesów twórczości, 
przywództwo strategiczne 
oraz odpowiedni projekt 
organizacji wspierający 
innowacyjność.

Doskonałość naukowa 
na co dzień!

Research excellence
on a daily basis!

O refl eksje związane z realizowanymi przez siebie 
projektami naukowymi poprosiliśmy liderów gran-

tów badawczych afi liowanych w uniwersytecie.

We asked the leaders of research grants 
affi  liated at the University to refl ect on the 
projects they are implementing.

I lead the project of the 
National Science Cen-

tre – Opus that deals 
with the issues involved 
in creating and retaining 
value   by entrepreneuri-
al organizations. This is 
particularly important 
for organizations oper-
ating in Poland, which – 
despite the relatively 
high level of entrepre-
neurship, creative ideas 
and innovation – can-
not eff ectively retain 
the value they created 
and it tends to be inter-
cepted, for example, by 
imitation. The project 
will lead to the iden-
tifi cation of eff ective 
mechanisms and strate-
gies for creating value 

by organizations and 
the investigation of the 
relationship between 
organizational entre-
preneurship as dynam-
ic capacity and value 
creation, retention and 
interception. Studies car-
ried out so far have led 
to the conclusion that 
value in entrepreneurial 
organizations is generat-
ed mainly at the stage of 
generating and discover-
ing creative ideas, so it is 
important to ensure the 
strategic strengthening 
of bottom-up creative 
processes, provide stra-
tegic leadership and sup-
ply the right design of an 
organization facilitating 
innovation.

Prof. 
Wojciech 
Dyduch

Dr 
Ewa
Genge 

Realizuję projekt doty-
czący modeli dyskret-

nych zmiennych ukrytych 
i możliwości ich zastoso-
wania w badaniu jed-
norodności panelowych 
danych społeczno-ekono-
micznych, mierzonych na 
słabych skalach pomiaru, 
na który uzyskałam wspar-
cie w ramach programu 
Sonata. Zaproponowa-
ne przeze mnie podej-
ście poszerza dotychcza-
sową metodologię badań 
społeczno-ekonomicz-
nych dyskretnych zbio-
rów panelowych (zorien-
towanych głównie na 
analizy statystyczne 
dla każdego z okresów 
z osobna). W projekcie 
zakłada się również pewną 

specyfikę panelowych 
danych społeczno-
-ekonomicznych, tj. wysoką 
niejednorodność oraz 
występowanie braków 
obserwacji. Podejmując 
badanie, chcę zweryfi ko-
wać następujące hipotezy: 
ukryte modele Markowa 
(modele LM) pozwalają 
odkryć bardziej poprawną 
strukturę klas (w analizo-
wanych zbiorach danych), 
aniżeli bardziej popularne 
modele klas ukrytych; roz-
budowane modele LM (np. 
uwzględniające wielopo-
ziomową specyfi kę zbioru 
danych) pozwalają wyod-
rębnić poprawną strukturę 
klas oraz stanowią podłoże 
dodatkowej interpretacji 
uzyskanych parametrów.

My project, funded 
under the Sona-

ta program, concerns 
the models of discrete 
latent variables and 
the possibilities of their 
application in research-
ing the homogeneity of 
panel socio-economic 
data, measured on weak 
measurement scales. 
The approach I pro-
pose contributes to the 
existing methodology of 
socio-economic research 
into discrete panel sets 
(focused mainly on the 
statistical analysis of 
each period separately). 
The project also assumes 
certain characteris-
tics of socio-econom-
ic panel data, i.e. high 

heterogeneity and gaps 
in observations. In my 
research I want to verify 
the following hypothe-
ses: latent Markov mod-
els (LM models) lead to 
the discovery of a more 
correct class structure (in 
the analyzed data sets) 
than the more popu-
lar latent class models; 
extended LM models 
(e.g. taking into account 
the multi-level charac-
teristics of a data set) 
can distinguish the cor-
rect structure of classes 
and provide the basis for 
the additional interpre-
tation of the obtained 
parameters.
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Podmiotem moich 
zainteresowań nauko-

wo-badawczych są polscy 
producenci gier kompute-
rowych odnoszący spek-
takularne sukcesy w skali 
świata, cechujący się 
ponadprzeciętną dyna-
miką wzrostu, a mimo 
to niepoddani badaniom 
naukowym w obszarze 
nauk społecznych. Pierw-
szy z realizowanych prze-
ze mnie projektów NCN 
(lata 2014–2018) służył 
rozpoznaniu wpływu rela-
cji współtworzenia (utrzy-
mywanych w branży gier, 
w sektorze rozrywki, ze 
społecznościami graczy) 
na poziom innowacyjno-
ści organizacyjnej produ-
centów gier. Realizowane 

w toku badań wywiady 
zainspirowały mnie do 
podjęcia kolejnego pro-
jektu koncentrującego się 
na identyfi kacji mode-
li biznesu eksploatowa-
nych przez twórców gier 
o odmiennych (premium 
vs. freemium) modelach 
monetyzacji. Na to zada-
nie uzyskałam dotację na 
rozwój młodych naukow-
ców (lata 2016–2017). 
Wyniki badań wyłoniły 
kolejny obszar eksplora-
cji, tym razem dotyczący 
specyfi ki kultury organi-
zacyjnej fi rm tworzących 
gry. Jest on przedmio-
tem zgłoszenia w ramach 
dotacji na rozwój mło-
dych naukowców na rok 
2018.

My research inter-
ests concern Polish 

computer game develop-
ers with spectacular suc-
cesses on a global scale, 
characterized by above-
average dynamics of 
growth, yet not subject 
to scientifi c research in 
the area of   social scienc-
es. The fi rst of my NSC 
projects (2014–2018) 
aimed to recognize the 
impact of co-creation 
relationships (maintained 
with player communities 
in the gaming industry) 
on the level of organi-
zational innovation of 
game developers. The 
interviews carried out 
as part of my research 
inspired me to run 

another project focusing 
on the identifi cation of 
business models exploit-
ed by game developers 
with diff erent monetiza-
tion models (premium 
vs. freemium). I received 
a grant for young sci-
entists (2016–2017). 
The results of the study 
revealed another area 
of   exploration, this time 
concerning the charac-
teristics of the organiza-
tional culture of game 
developers – it is the 
subject of the young sci-
entist grant submission 
for 2018.

Dr 
Patrycja
Klimas

Dr 
Magdalena 
Majowska

Dr
Adam
Polko

Prowadzony przeze 
mnie projekt dotyczy 

wpływu zmiennych cha-
rakteryzujących zespoły 
zarządzające najwyższe-
go szczebla zarządzania 
na efektywność zarzą-
dzania zasobami ludzki-
mi, a w konsekwencji na 
efektywnoś ć organizacji. 
Myślą przewodnią  pro-
jektu jest próba odpo-
wiedzi na pytanie: jakie 
znaczenie dla efektywno-
ści mają  cechy zespołów 
zarządzających? Wśród 
analizowanych charakte-
rystyk zespołów znajdu-
ją się cechy demogra-
fi czne, kwestie SHRM 

(Society for Human Reso-
urce Management) czy 
zdolności do zarządzania 
wrażliwością zasobów. 
Analizowane zagadnienie 
jest szczególnie ważne 
dla dużych i średnich 
organizacji oraz zarządów 
spółek, gdyż dostarcza 
im naukowego wsparcia 
w zakresie wyboru człon-
ków zespołów zarzą-
dzających najwyższego 
szczebla oraz doskona-
lenia ich kompetencji 
pod kątem maksymaliza-
cji efektywności zarów-
no zarządzania zasobami 
ludzkimi, jak i efektywno-
ści organizacji.

The project I run deals 
with the impact of 

variables that charac-
terize top management 
teams on the eff ective-
ness of human resource 
management and, as 
a result, on organiza-
tional performance. The 
rationale of the project 
is the attempt to answer 
the question: how do 
the characteristics of 
management teams 
aff ect performance? The 
characteristics under 
study include demo-
graphics, SHRM (Soci-
ety for Human Resource 

Management) issues 
and the ability to man-
age resource sensitivity. 
The issue is particularly 
important for large and 
medium-sized organi-
zations and company 
boards, as it provides 
them with a scientifi c 
backing in selecting the 
members of top manage-
ment teams and improv-
ing their competences 
in terms of maximizing 
the performance of both 
human resources man-
agement and organiza-
tional effi  ciency.

Inspiracją do podję-
cia badań w projek-

cie „Ekonomia miejskich 
dóbr wspólnych” są prace 
noblistki Elinor Ostrom, 
która wypracowała zasa-
dy gospodarowania trady-
cyjnymi dobrami wspól-
nymi. Jesteśmy ciekawi, 
czy te zasady mają zasto-
sowanie również w mia-
stach, które wyróżniają 

się dużą mobilnością 
użytkowników i wielo-
funkcyjnością przestrze-
ni. Podstawowym celem 
projektu badawczego 
jest próba odpowiedzi na 
pytanie: co skłania ludzi 
do kolektywnego działa-
nia w procesie tworzenia 
i użytkowania miejskich 
dóbr wspólnych? Przyję-
liśmy założenie, że takim 

The inspiration for con-
ducting research with-

in the project “Economics 
of urban common goods” 
comes from the works 
of the Nobel Prize win-
ner Elinor Ostrom, who 
worked out the principles 
of managing traditional 
common goods. We are 
interested whether these 
rules also apply in cities 

that are distinguished by 
high user mobility and 
multi-functionality of 
space. The primary goal 
of the research project is 
to answer the question: 
what motivates people 
to take collective action 
in the process of creat-
ing and using urban com-
mon goods? We adopt-
ed the assumption that 
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bodźcem może być uzy-
skiwanie specyfi cznych, 
do tej pory mało rozpo-
znanych korzyści, które 
defi niujemy jako korzy-
ści kolektywne. W poszu-
kiwaniu owych korzyści 
wykorzystujemy dorobek 
ekonomii eksperymental-
nej, proponując autorski 
eksperyment terenowy, 
który zostanie przeprowa-
dzony w kilku miastach. 

Mamy nadzieję, że obecne 
badania zaowocują w nie-
dalekiej przyszłości stwo-
rzeniem na naszej uczelni 
laboratorium ekonomii 
eksperymentalnej, które 
będzie miało zastosowa-
nie w studiach miejskich. 
Projekt fi nansowany jest 
ze środków Narodowego 
Centrum Nauki w progra-
mie Opus.

the incentive may be the 
acquisition of specifi c 
benefi ts, still relatively 
unrecognized, which we 
defi ne as collective ben-
efi ts. In an attempt to 
identify these benefi ts, 
we draw on the achieve-
ments of experimental 
economics, proposing 
an original fi eld experi-
ment which will be car-
ried out in several cities. 

We hope that the study 
will lead to the establish-
ment of an experimen-
tal economics laborato-
ry, conducting research 
in urban studies, at our 
university. The project is 
fi nanced within the Opus 
program by the National 
Science Centre.

Prof. 
Artur 
Świerczek

Prof. 
Tomasz 
Wachowicz

Do tej pory jako kie-
rownik otrzymałem 

zgodę na realizację czte-
rech projektów badaw-
czych fi nansowanych ze 
środków Narodowego 
Centrum Nauki. Obecnie 
jestem w trakcie realiza-
cji dwóch z nich. Pierwszy 
projekt Sonata Bis miał 
na celu powołanie mię-
dzyuczelnianego zespołu 
badawczego, w skład któ-
rego, oprócz naszej uczel-
ni, wchodzili pracownicy 
Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu i Poli-
techniki Śląskiej. Projekt 
badawczy podejmuje pro-
blematykę funkcjonowa-
nia rezylientnego łańcucha 
dostaw jako złożonego 

systemu adaptacyjnego. 
W roku 2015 otrzymałem 
zgodę NCN na sfi nanso-
wanie badań w ramach 
projektu Harmonia, prze-
widującego międzynaro-
dową współpracę nauko-
wą między polskimi 
i zagranicznymi jednost-
kami naukowymi. Oprócz 
naszej uczelni w realizację 
projektu są zaangażowani 
pracownicy Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wro-
cławiu oraz Arizona State 
University. Celem projek-
tu jest rozpoznanie wpły-
wu koordynacji sieciowej 
na osiąganie i utrwalanie 
przewagi konkurencyjnej 
współczesnych łańcuchów 
dostaw.

Until now, as a lead-
er, I have headed 

four research projects 
fi nanced by the Nation-
al Science Centre. I am 
currently in the process 
of implementing two of 
them. One Sonata Bis 
project aimed at estab-
lishing an inter-universi-
ty research team, which 
would include, apart 
from our University, aca-
demics from the Uni-
versity of Economics in 
Wrocław and the Silesian 
University of Technol-
ogy. The project investi-
gates the resilient supply 
chain as a complex adap-
tive system. In 2015, NSC 
granted fi nancing for 

a study under the Har-
monia project, involving 
international scientif-
ic cooperation between 
Polish and foreign 
research units. Our aca-
demics are accompanied 
by the researchers from 
the Wrocław Universi-
ty of Economics and the 
Arizona State Univer-
sity in the implementa-
tion of the project. The 
goal of the project is to 
investigate the impact of 
network coordination on 
achieving and consoli-
dating the competitive 
advantage of modern 
supply chains.

Mój projekt NCN reali-
zowany w ramach 

programu Opus pt. „Uży-
teczność i skuteczność 
wielokryterialnych holi-
stycznych metod podej-
mowania decyzji we 
wspomaganiu negocja-
cji” dotyczy problematyki 
wspomagania negocjacji, 
a jego celem jest zwery-
fi kowanie, czy holistycz-
ne metody wielokryterial-
ne pozwalają w sposób 
bardziej użyteczny (m.in. 
przyjazny dla użytkowni-
ka), a przy tym nie mniej 
skuteczny niż klasyczne 
metody decyzyjne, wspo-
magać proces negocjacji 
dwustronnych. Klasyczne 

metody wsparcia wyma-
gają pewnej precyzji 
myślenia i formalnych 
umiejętności decyzyj-
nych. Tymczasem wyni-
ki wielu badań wskazują, 
iż negocjatorów cechu-
je powszechnie wiele 
ograniczeń poznawczych 
oraz heurystyczny styl 
myślenia. Wspomaganie 
negocjatorów z wykorzy-
staniem mniej wymaga-
jących poznawczo metod 
(np. metod holistycznych) 
może być w takim wypad-
ku jedynym skutecznym 
sposobem zwiększenia 
efektywności uzyskiwa-
nych przez nich wyni-
ków. Na obecnym etapie 

My NSC project “The 
applicability and 

eff ectiveness of multi-
criteria holistic deci-
sion-making methods 
in negotiation support”, 
implemented as part of 
the Opus program, con-
cerns the issues relating 
to negotiation support 
and its aim is to verify 
whether holistic multi-
criteria methods provide 
support in the process 
of bilateral negotia-
tions in a more useful 
(e.g. user-friendly) way, 
while, simultaneously, 
they are no less eff ective 
than classic decision-
making methods. Classic 

negotiation support 
methods require certain 
precision in thinking and 
formal decision-making 
skills. At the same time, 
the results of many stud-
ies indicate that nego-
tiators are commonly 
characterized by a num-
ber of cognitive limita-
tions and the heuristic 
style of thinking. Support 
given to negotiators in 
the use of less cognitive-
ly demanding methods 
(e.g. holistic methods) 
may be the only eff ec-
tive way to improve their 
performance. At the cur-
rent stage of the project, 
we already know that 
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projektu wiadomo już, iż 
metody holistyczne gene-
rują systemy ratingowe 
nieróżniące się istot-
nie precyzją od metod 

klasycznych. Są pozytyw-
nie oceniane przez nego-
cjatorów, choć niekiedy 
wymagają dodatkowego 
wsparcia technicznego.

holistic methods gener-
ate rating systems that 
do not diff er signifi cantly 
from classic methods in 
terms of precision. They 

are positively evaluated 
by negotiators, although 
they sometimes require 
additional technical 
back-up.

Dr 
Julia 
Włodarczyk

Marta 
Zembik

W ramach projek-
tu pt. „Pieniądz 

a dobrobyt w procesie 
integracji monetarnej – 
koncepcje teoretyczne 
oraz społeczna percepcja 
braku neutralności pie-
niądza” fi nansowanego 
przez NCN przeprowa-
dziłam badania dotyczą-
ce m.in. znaczenia inter-
personalnych porównań 
dochodów dla dobroby-
tu indywidualnego oraz 
możliwości indukowa-
nia przez nie określo-
nych zachowań w proce-
sie integracji monetarnej. 
Podjęcie tej tematyki 
było uzasadnione fak-
tem, iż powiększenie 
obszaru obowiązywania 

określonej waluty ułatwia 
nie tylko porównywanie 
cen, ale i dochodów, a jak 
dotąd w literaturze świa-
towej nie ma publikacji 
szerzej uwzględniających 
realia unii monetarnej. 
Przeprowadzone badania 
pozwoliły m.in. na stwier-
dzenie, że oczekiwania co 
do przyjęcia euro przez 
Polskę istotnie wpływają 
na skłonność do żądania 
podwyżek oraz zmniej-
szania wysiłku w miejscu 
pracy w sytuacji, kiedy 
porównania dochodów 
dokonywane w skali mię-
dzynarodowej wypadają 
na niekorzyść mieszkań-
ców Polski.

As part of the project 
entitled “Money and 

prosperity in the mone-
tary integration process – 
theoretical concepts 
and social perception of 
the lack of money neu-
trality” fi nanced by the 
National Science Centre, 
I conducted research on, 
among others, the impor-
tance of interpersonal 
income comparisons for 
individual well-being and 
the possibility of induc-
ing specifi c behaviors in 
the monetary integration 
process. My choice of the 
subject stemmed from 
the fact that the larger 
the area is where a given 
currency is adopted, the 

easier it becomes not 
only to compare prices, 
but also income, and so 
far the world literature 
has not produced publi-
cations that off er a more 
in-depth insight into the 
realities of the monetary 
union. The study has led 
to the conclusion, for 
example, that expecta-
tions regarding Poland’s 
euro adoption signifi -
cantly aff ect the pro-
pensity to demand pay 
rises and reduced eff ort 
at the workplace in the 
situation where income 
comparisons, made on 
an international scale, 
put Polish citizens at 
a disadvantage.

Przedmiotem moich 
badań są media 

społecznościowe, które 
z roku na rok rosną 
w siłę, stając się naj-
ważniejszym kanałem 
komunikacji dla milio-
nów użytkowników, 
także przedsiębiorstw. 
To właśnie możliwo-
ści wykorzystania social 
media w działalności 
przedsiębiorstw znajdu-
ją się w centrum moich 
zainteresowań badaw-
czych. Celem prowa-
dzonego projektu jest 
opracowanie modelu 
wykorzystania mediów 
społecznościowych 
w przedsiębiorstwach. 
Korzystanie z social 
media jest ważnym ele-
mentem codziennej 
aktywności większości 
konsumentów. Utarte 
powiedzenie „Nie ma cię 
na Facebooku, nie istnie-
jesz” zaczęło dotyczyć 

także fi rm. Opracowa-
ny model adaptacji social 
media do działalności 
biznesowej ma pomóc 
przedsiębiorstwom odna-
leźć się w tym środowi-
sku. Na podstawie prze-
prowadzonych badań 
można powiedzieć, że 
biznesowe wykorzysta-
nie mediów społeczno-
ściowych dla większo-
ści badanych fi rm jest 
naturalnym krokiem 
w związku z dynamicz-
nym rozwojem plat-
form społecznościo-
wych, analogicznym do 
zakładania stron inter-
netowych w momencie 
popularyzacji internetu. 
Natomiast, w zależno-
ści od wielkości przed-
siębiorstwa oraz branży, 
w jakiej działa, różny jest 
zakres i sposób korzysta-
nia z potencjału mediów 
społecznościowych.

The subject of my 
research is social 

media, which have been 
going from strength to 
strength in the recent 
years only to become the 
most important com-
munication channel for 
millions of users, includ-
ing enterprises. It is the 
topic of enterprises and 
how they can use social 
media that is at the 
core of my research. The 
aim of the project is to 
develop a model of how 
social media are used in 
enterprises. The use of 
social media is an impor-
tant element of the daily 
activity of most consum-
ers. A popular saying 
“You are not on Face-
book, you do not exist” 
can be also applied to 
businesses. The model 
for adapting social media 
to business operations 

aims to help enterpris-
es fi nd their place in this 
environment. The study 
shows that, for most of 
the surveyed companies, 
the business-related use 
of social media is a nat-
ural step that results 
from the dynamic devel-
opment of social plat-
forms, analogous to set-
ting up websites at the 
time when the Internet 
became a popular medi-
um. Yet, the size of an 
enterprise and the indus-
try in which it operates 
determine the scope and 
manner of exploring the 
potential of social media.
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Europejskie
standardy na UE

Katowice
European standards

at UE Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach stara się o uzyska-
nie wyróżnienia „HR Excellence in 

Research” przyznawanego przez 
Komisję Europejską. Uczelnia chce 
w ten sposób wykazać, że zapewnia 

najlepsze warunki pracy naukowcom 
oraz prowadzi procesy rekrutacyjne 
pracowników naukowych w sposób 

przejrzysty, zgodny z wytycznymi 
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu 

Postępowania. Prestiżowe wyróżnienie 
ma potwierdzić atrakcyjność warunków 

pracy i rozwoju kariery naukowców na 
UE Katowice.

The University of Economics in 
Katowice is aspiring to the distinction 
“HR Excellence in Research” awarded 

by the European Commission. This way, 
the University wishes to demonstrate 
that it provides the best working con-
ditions for researchers and conducts 

recruitment in a transparent manner, in 
line with the guidelines of the European 

Charter for Researchers and the Code 
of Conduct for the Recruitment of 

Researchers. The prestigious distinc-
tion will confi rm the attractive working 
conditions and career opportunities for 

researchers at UE Katowice.

Przyznawanie wyróżnienia 
„HR Excellence in Research” 
jest jednym z działań Komisji 
Europejskiej w ramach strate-
gii „Human Resources Strate-
gy for Researchers” (HRS4R), 
nakierowanej na zwiększanie 
atrakcyjności warunków pracy 
i karier naukowców w Euro-
pie. Znakiem tym wyróżniane 
są instytucje działające w sfe-
rze B+R (zarówno publiczne, 
jak i prywatne) oraz organiza-
cje fi nansujące badania, które 
skutecznie wdrażają zasady 
Karty i Kodeksu. Poza szczegól-
nym wyróżnieniem dla uczelni 
jest to potwierdzenie doskona-
łych warunków dla pracowni-
ków badawczych i naukowo-
-badawczych oraz atmosfery 
bezpieczeństwa i zaufania 
dzięki jasnym zasadom rekru-
tacji. Dodatkowo stanowi to 
podstawę premiowania jed-
nostki w międzynarodowych 
konkursach grantowych Komi-
sji Europejskiej w programie 
ramowym Unii Europejskiej 
Horyzont 2020 w zakresie 
badań i innowacji, krajowych 
konkursach grantowych Naro-
dowego Centrum Nauki oraz 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, jak również w kon-
kursach i programach Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Daje to także prawo 
do zamieszczania ogłoszeń na 
platformie Euraxess.

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach rozpoczął proce-
durę wdrożeniową „HR Excel-
lence in Research” w paździer-
niku 2017 roku, przesyłając do 
Komisji Europejskiej podpisa-
ną przez rektora prof. Roberta 
Tomanka deklarację popar-
cia dla zasad Karty i Kodek-
su. Ofi cjalną odpowiedź KE 
przesłała już miesiąc później, 
zachęcając uczelnię do konty-
nuowania procedury wdroże-
niowej. Teraz uniwersytet musi 
przeprowadzić analizę, która 
pozwoli ocenić, w jakim stop-
niu jego funkcjonowanie jest 
spójne z Kartą i Kodeksem, 
oraz przygotować plan działa-
nia nakierowany na likwidację 

The distinction “HR Excellence 
in Research” is one of the 
European Commission’s initia-
tives constituting the strategy 
of “Human Resources Strat-
egy for Researchers” (HRS4R), 
aimed at increasing the attrac-
tiveness of working conditions 
and research careers in Europe. 
The logo distinguishes insti-
tutions operating in the R&D 
fi eld (both public and private) 
and research funding organiza-
tions that eff ectively commit 
to the principles of the Charter 
and Code. Apart from being 
a special distinction for a uni-
versity, it confi rms excellent 
conditions for researchers and 
scientists as well as testifi es 
to the atmosphere of security 
and trust stemming from clear 
recruitment rules. In addition, 
it also acts as a premium in 
international grant competi-
tions of the European Commis-
sion within the EU’s framework 
program Horizon 2020 in the 
fi eld of research and innova-
tion, national grant competi-
tions of the National Science 
Center and the National Center 
for Research and Development, 
as well as in competitions and 
programs of the Ministry of 
Science and Higher Education. 
It also grants an organization 
the right to post ads on the 
Euraxess platform.

The University of Econom-
ics in Katowice launched the 
implementation procedure of 
“HR Excellence in Research” in 
October 2017 by submitting 
the declaration of endorse-
ment of the principles of the 
Charter and Code, signed 
by the rector, Prof. Robert 
Tomanek, to the European 
Commission. The EC sent its 
offi  cial reply a month later, 
encouraging the University to 
continue the implementation 
procedure. Now the Universi-
ty is obliged to carry out a gap 
analysis that will help assess 
to what extent its procedures 
are consistent with the Charter 
and Code and, based on this, 
devise an action plan, aimed at 
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ewentualnych zidentyfi ko-
wanych braków wraz z opi-
sem konkretnych działań do 
tego prowadzących. Konieczna 
będzie także ocena zgodności 
procesów rekrutacji z euro-
pejskimi zasadami otwar-
tych i przejrzystych procesów 
rekrutacji opartych na kwa-
lifi kacjach. Ma się tym zająć 
powołany przez rektora spe-
cjalny Zespół ds. Wdrożenia 
Karty i Kodeksu, składający 
się zarówno z pracowników 
naukowo-dydaktycznych, jak 
i administracyjnych. Pierwsze 
spotkanie zespołu, na którym 
ustalono harmonogram dzia-
łań oraz podzielono konkretne 
zadania pomiędzy grupy robo-
cze, odbyło się 12 stycznia br.

„Maksymalnie w ciągu roku 
od przesłania deklaracji nale-
ży przeprowadzić w instytu-
cji analizę wewnętrzną, która 
pozwoli ocenić, w jakim stop-
niu jej funkcjonowanie jest 
spójne z Kartą i Kodeksem. 
Jednym z zadań jest opracowa-
nie ankiety dotyczącej zgod-
ności wewnętrznych procedur 
z ich zapisami. Pytania ankie-
towe mają w jak największym 
stopniu odzwierciedlać treść 
merytoryczną zawartą w Kar-
cie i Kodeksie. Ankieta ma zaś 
pomóc w odpowiedzi na pyta-
nia, czy zdaniem responden-
tów zasady oraz zalecenia tam 
ujęte są stosowane i respek-
towane w instytucji. Grupę 
docelową stanowią pracowni-
cy naukowi, naukowo-dydak-
tyczni, naukowo-techniczni, 

inżynieryjno-techniczni i dok-
toranci” – mówiła podczas 
spotkania prof. Barbara Kos, 
prorektor ds. nauki i kadry 
akademickiej, inicjator proce-
dury wdrożeniowej.

Na przedstawienie Komi-
sji Europejskiej strategii HR 
i planu działania uczelnia 
ma czas do 25 październi-
ka 2018 roku. Po ich ocenie 
KE podejmie decyzję w spra-
wie przyznania wyróżnienia 
„HR Excellence in Research”. 
W przypadku otrzymania 
wyróżnienia po upływie dóch 
lat uniwersytet powinien prze-
prowadzić ponowną ocenę 
postępów i efektów wdraża-
nia zasad Karty i Kodeksu wraz 
z planem na kolejne trzy lata. 
Po pięciu latach od otrzymania 
wyróżnienia uczelnia będzie 
musiała przeprowadzić ponow-
ną analizę, której oceny doko-
na KE, po czym zadecyduje, czy 
wysłać do instytucji wyzna-
czonych ekspertów zagra-
nicznych. Wyniki tej analizy 
i wizyty warunkują zachowanie 
prawa do dalszego używania 
wyróżnienia HR. Wyróżnienie 
„HR Excellence in Research” 
to proces ciągły, który wiąże 
się z regularną oceną postę-
pów we wdrażaniu i przestrze-
ganiu zasad Karty i Kodeksu 
dokonywaną przez zagranicz-
nych ekspertów. Wyniki oceny 
ekspertów decydują o tym, czy 
instytucja utrzyma wyróżnienie 
HR. Oceny i wizyty odbywają 
się regularnie co trzy  lata.

eliminating existing gaps and 
accompanied by a description 
of relevant steps to be taken. It 
will also be necessary to assess 
the compliance of recruitment 
processes with the European 
principles of open, transparent 
and merit-based recruitment 
(OTM-R). The rector established 
a special team for the imple-
mentation of the Charter and 
Code, consisting of research-
ers, teachers and administra-
tive staff . The fi rst meeting of 
the team, which involved set-
ting up a schedule and assign-
ing specifi c tasks to working 
groups, took place on 12 Janu-
ary 2018.

“Within a year of submitting 
the declaration, the institu-
tion should carry out an inter-
nal review, which will assess 
to what extent its procedures 
are consistent with the Char-
ter and Code. One of the tasks 
is to develop a questionnaire 
on the compliance of internal 
procedures with the guide-
lines of the Charter and Code. 
The questions are to refl ect, to 
the greatest possible extent, 
the substantive content of 
the Charter and Code. The 
questionnaire should reveal 
whether the respondents think 
that the principles and recom-
mendations outlined in the 
Charter and Code are applied 
and respected in the institu-
tion. The target group consists 
of scientists, researchers and 
teachers, scientifi c and techni-
cal employees, engineering and 
technical employees, and PhD 

students,” said Prof. Barbara 
Kos, Vice-Rector for Science 
and Academic Aff airs, the ini-
tiator of the procedure.

The University should present 
the HR strategy and the action 
plan to the European Commis-
sion by 25 October 2018. After 
they undergo assessment, the 
European Commission will 
make a decision whether to 
award the University with “HR 
Excellence in Research”. If the 
distinction is awarded, the 
University should review the 
progress and eff ects of imple-
menting the Charter and Code 
principles and create a plan for 
the next three years. After 5 
years of receiving the distinc-
tion, the University will have 
to conduct another review, 
which the EC will evaluate and 
decide whether to send inter-
national peer reviewers to the 
institution. The results of the 
review will determine wheth-
er the University will maintain 
the right to use the HR distinc-
tion. The distinction “HR Excel-
lence in Research” is a contin-
uous process, which involves 
the regular assessment of the 
progress in implementing and 
complying with the principles 
of the Charter and Code made 
by international peer review-
ers. The results of the peer 
review assessment decide 
whether the institution con-
tinues to hold the HR distinc-
tion. The assessment and visits 
take place regularly every three 
years.

1111



Wyróżnienia 
z okazji 80-lecia
  Awards for the 

80th Anniversary

 Marek Kiczka

 Gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji / Laurels of Abilities and Competence Ceremony, fot./photo RIG w Katowicach 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
został uhonorowany przez Izbę 

Przemysłowo-Handlową Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego oraz Regionalną 

Izbę Gospodarczą w Katowicach odpowied-
nio Nagrodą Specjalną „Czarny Diament” 
oraz Platynowym Laurem Umiejętności 

i Kompetencji w kategorii „Nauka i inno-
wacyjność”. Oba podmioty w ten sposób 
wyróżniły uniwersytet z okazji 80-lecia 

działalności.

The University of Economics in Katowice 
was honored by the Chamber of Industry 
and Commerce of the Rybnik Industrial 

Region and the Regional Chamber of 
Commerce in Katowice with the “Black 

Diamond” Special Prize and the Platinum 
Laurel of Abilities and Competence in the 
“Science and Innovation” category. Both 

institutions distinguished the University on 
the occasion of its 80th anniversary.

Czarny Diament
Tą nagrodą w piątek 17 listopada 2017 roku w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, podczas uroczystej 19. gali wręczenia wyróżnień, 
został uhonorowany Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach. W ten sposób samorząd gospodarczy i lokalny wyróżnia 
wybitne osobistości, podmioty gospodarcze oraz instytucje 
szczególnie zasłużone dla regionu i kraju. Nagroda Specjalna 
„Czarny Diament” ma charakter honorowy i – obok Laurów 
Umiejętności i Kompetencji – jest jedną z najbardziej znaczą-
cych i cenionych w województwie śląskim.

Black Diamond
On Friday, 17 November 2017, the University of Economics in 
Katowice was honored during the 19th award ceremony at the 
Teatr Ziemi Rybnickiej. This way, the business and local self-
government distinguish outstanding people, businesses and 
institutions particularly committed to the region and country. 
The “Black Diamond” Special Award is honorary and – along 
with the Laurels of Abilities and Competence – it is one of the 
most prestigious distinctions in the Śląskie Province.
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Statuetkę symbolizującą dia-
ment – najczystszą formę 
węgla – w imieniu uczelni 
odebrał prorektor ds. eduka-
cji i internacjonalizacji prof. 
Sławomir Smyczek. Dzięku-
jąc za to wyróżnienie, mówił, 
że „to niezwykły zaszczyt, 
ale także pewne potwierdze-
nie poważnego zobowiązania, 
które Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach wziął na sie-
bie już ponad 80 lat wcześniej. 
Zobowiązanie początkowo do 
dawania naszemu regionowi, 
a z czasem, wraz z rozszerze-
niem działalności, całemu kra-
jowi i gospodarce światowej 
tego, co może dać najlepszego, 
czyli oszlifowanych diamentów 
w postaci dobrze wykształco-
nej kadry, młodych i ambit-
nych ludzi, tworzących i kształ-
tujących świat biznesu (…). Ta 
nagroda jest dla wszystkich, 
którzy tworzyli naszą uczel-
nię”. Podczas przemówienia 
podziękował również za wie-
loletnie wsparcie i inwestycję 
w rybnicki kampus prezyden-
towi Rybnika Piotrowi Kucze-
rze, a za niezwykłą serdecz-
ność i życzliwość oraz wsparcie 
Izbie Przemysłowo-Handlowej, 

w szczególności prezesowi 
Andrzejowi Żylakowi. „Jeste-
śmy niezwykle zaszczyceni tym 
wyróżnieniem także dlatego, 
że odbieramy je na ziemi ryb-
nickiej, gdzie jako uniwersytet 
jesteśmy już obecni od 15 lat 
(…). Ta nagroda jest zwień-
czeniem i uhonorowaniem 
pewnego okresu działań, ale 
pragnę zapewnić Państwa, że 
wcale nie zamierzamy z tego 
powodu zwalniać tempa, 
a wręcz przeciwnie, jest to dla 
nas impuls do jeszcze bardziej 
dynamicznego rozwoju zarów-
no w Katowicach, jak i Rybni-
ku” – zakończył prof. Smyczek.

Jak podkreślił podczas wrę-
czania wyróżnień prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej 
Andrzej Żylak, „Czarne Dia-
menty kiedyś służyły promo-
cji fi rm i samej izby, dzisiaj 
natomiast potwierdzają naj-
wyższą jakość usług, handlu 
i produkcji (…). Obecnie Czarne 
Diamenty pełnią rolę presti-
żową”. Nagroda jest przyzna-
wana od 1999 roku przez Izbę 
Przemysłowo-Handlową Ryb-
nickiego Okręgu Przemysłowe-
go. Uniwersytet Ekonomiczny 

 Przemówienie prof. S. Smyczka podczas gali wręczenia Czarnych Diamen-

tów / Prof. S. Smyczek delivers a talk at the Black Diamond Award Ceremony, 

fot./photo S. Kamczyk, „Dziennik Zachodni”

 Prorektor prof. S. Smyczek odbiera Nagrodę Specjalną Czarny Diament / 

Vice-Rector Prof. S. Smyczek collects the Black Diamond Special Award, 

fot./photo S. Kamczyk, „Dziennik Zachodni”

 Prof. J. Szołtysek odbiera indywidualny Złoty Laur / Prof. J. Szołtysek col-

lects the individual Golden Laurel, fot./photo RIG w Katowicach

 Prorektor prof. Barbara Kos odbiera Platynowy Laur dla UE Katowice / 

Vice-Rector Prof. Barbara Kos collects the Platinum Laurel for the UE Katowice, 

fot./photo RIG w Katowicach

The statuette, symbolizing the 
diamond, the purest form of 
carbon, was collected by Prof. 
Sławomir Smy czek, Vice-Rec-
tor for Education and Inter-
nationalization. Thanking for 
this distinction, he said that 
“it is an extraordinary honor, 
but also the confi rmation of 
the serious commitment that 
the University of Econom-
ics in Katowice made over 80 
years earlier. It was the com-
mitment to give what best 
we can give – the diamonds 
of highly educated workforce, 

young and ambitious peo-
ple, building and shaping 
the world of business – ini-
tially to our region and, in 
time, to the whole country 
and to the world economy 
(...). This prize is for every-
one who contributed to the 
making of our university.” In 
his speech, he thanked Piotr 
Kuczera, Mayor of Rybnik, 
for the long-term support 
and investment in the Rybnik 
campus. He also expressed 
gratitude for the extraordi-
nary goodwill and support to 
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w Katowicach został nagro-
dzony „Czarnym Diamentem” 
już po raz trzeci. Wcześniej 
statuetkę otrzymał w 2003 
i 2011 roku.

Laury Umiejętności 
i Kompetencji
W sobotę 20 stycznia br. 
w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu odbyła się z kolei 
XXVI gala wręczenia Laurów 
Umiejętności i Kompeten-
cji przyznawanych przez RIG 
w Katowicach. Platynowy Laur 
w kategorii „Nauka i inno-
wacyjność” dla Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach za 80-lecie działalności 
odebrała prorektor ds. nauki 
i kadry akademickiej prof. Bar-
bara Kos. Warto nadmienić, iż 
w czasie gali indywidualnym 
Złotym Laurem w tej samej 
kategorii wyróżniony został 
także prof. Jacek Szołtysek – 
kierownik Katedry Logistyki 
Społecznej.

Laurami nagradzani są ludzie 
nieprzeciętni, wyróżniające 
się fi rmy, organizacje i insty-
tucje, które aktywnie i sku-
tecznie włączyły się w proces 
tworzenia gospodarki rynko-
wej, jej restrukturyzacji oraz 
dostosowania do standar-
dów europejskich. Platyno-
wy Laur Umiejętności i Kom-
petencji w kategorii „Nauka 
i innowacyjność” Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach 
otrzymał za:

  utrzymujący się od wielu 
lat najwyższy poziom 
kształcenia,

  nieustanny rozwój i reago-
wanie na przemiany zacho-
dzące w świecie poprzez 
tworzenie kierunków odpo-
wiadających na współcze-
sne potrzeby,

  umiejętność łączenia aka-
demickiego wykształcenia 
z praktycznym przygotowa-
niem studentów do pracy 
zawodowej,

  realizowanie w praktyce 
postulatu o współdziałaniu 
biznesu i nauki,

  realizowane projekty badaw-
cze i rozwiniętą współpracę 
międzynarodową,

  zaangażowanie w sprawy 
ważne dla społeczeństwa 
i macierzystego regionu.

W gali wzięło udział ponad 
2000 gości ze świata polity-
ki, kultury, mediów, nauki, 
administracji rządowej 
i samorządowej, gospodar-
ki. Uroczystość uświetnił 
koncert w wykonaniu Zespołu 
Śpiewaków Miasta Katowice 
„Camerata Silesia”, a także 
występy Wojciecha Myrczka 
i Sabiny Meck. Na scenie poja-
wił się również zespół Myrczek 
&  Tomaszewski Band.

 Nagrodzeni Czarnymi Diamentami / Black Diamond awardees,

fot./photo S. Kamczyk, „Dziennik Zachodni”

the Chamber of Commerce 
and Industry, in particular its 
President, Andrzej Żylak. “We 
are extremely honored with 
this distinction, also because 
we receive it on the Rybnik 
soil, where – as a university – 
we have been present for 15 
years (...). The award crowns 
and completes a certain peri-
od, but I would like to assure 
you that we are not going to 
slow down the pace, on the 
contrary, it is an incentive for 
us to grow even more dynami-
cally both in Katowice and 
in Rybnik,” concluded Prof. 
Smyczek.

During the award ceremony, 
Andrzej Żylak, President of the 
Chamber of Commerce and 
Industry, emphasized that in 
the past the “Black Diamonds” 
used to serve as promotion 
for businesses and the Cham-
ber, while today they attest to 
the highest quality of servic-
es, trade and production (...). 
Now, the Black Diamonds play 
a prestigious role.” The award 
has been granted since 1999 
by the Chamber of Industry 
and Commerce of the Rybnik 
Industrial Region. The Univer-
sity of Economics in Kato-
wice was awarded the “Black 
Diamond” for the third time. 
Before, it received the statu-
ette in 2003 and 2011.

Laurels of Abilities and 
Competence
On Saturday, 20 January 
2018, the 26th Gala of the 
Laurels of Abilities and Com-
petence, awarded by the 
Regional Chamber of Com-
merce (RIG) in Katowice, was 
held in the concert hall Dom 
Muzyki i Tańca, Zabrze. The 
Platinum Laurel in the “Sci-
ence and Innovation” cat-
egory for the University of 
Economics in Katowice in 
celebration of its 80th anni-
versary was collected by 
Prof. Barbara Kos, Vice-Rec-
tor for Science and Academic 
Aff airs. At the gala, the indi-
vidual Golden Laurel in the 

same category was given to 
Prof. Jacek Szołtysek, head 
of the Department of Social 
Logistics.

The Laurels are awarded to 
outstanding people, compa-
nies, organizations and insti-
tutions, which have made an 
active and eff ective contri-
bution to the building of the 
market economy, its restruc-
turing and adaptation to the 
European standards. The Uni-
versity of Economics in Kato-
wice received the Platinum 
Laurel of Abilities and Com-
petence in the “Science and 
Innovation” category for:

  the highest level of educa-
tion maintained for many 
years;

  constant development and 
responsiveness to chang-
es in the world by creating 
study programs that cater 
to contemporary needs;

  the ability to combine 
academic education with 
practical preparation of 
students for professional 
work;

  the practical implemen-
tation of the postulate 
concerning cooperation 
between business and 
science;

  research projects and 
extensive international 
cooperation;

  commitment to issues 
important for the society 
and the region.

Over 2,000 guests from 
the world of politics, cul-
ture, media, science, busi-
ness, state and local gov-
ernment administration 
attended the gala. The cere-
mony was closed with a con-
cert performed by the Kato-
wice City Singers’ Ensemble 
‘Camerata Silesia’, Wojciech 
Myrek and Sabina Meck. The 
Myrczek&Tomaszewski Band 
also appeared on stage.
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 Rektor składa prof. Barczakowi życzenia 

z okazji odnowienia doktoratu / Rector congrat-

ulating Prof. Barczak on his doctorate renewal, 

fot./photo M. Jeziorko 

 Inauguracja roku akademickiego 2017–2018 

/ Inauguration of the academic year 2017–2018, 

fot./photo M. Jeziorko 

 Nagrodzeni specjalnymi 

stypendiami studenci / Stu-

dents awarded with special 

scholarships, fot./photo 

M. Jeziorko 

Inauguracja roku akademickiego
Dzień inauguracji, podobnie jak rok wcześniej, nieprzypadko-
wo wyznaczono na 29 września. W tym dniu, kilkadziesiąt lat 
temu, uczelnia otrzymała dwa własne obiekty: obecny rekto-
rat – wcześniej ratusz gminy Bogucice-Zawodzie oraz obec-
ny budynek „A” – wcześniej szkoła powszechna. Inauguracja 
roku akademickiego rozpoczęła się tradycyjnie odśpiewaniem 
„Gaudeamus Igitur”, hymnu państwowego oraz wystąpie-
niem rektora prof. Roberta Tomanka, który podsumował rok 

Academic year inauguration ceremony
It was no accident that the inauguration ceremony was set, 
like in the previous year, for 29 September. It was on this day 
several dozen years ago that our University acquired two own 
buildings: the today’s Rectorate building (former town hall of 
the Bogucice Zawodzie municipality), and the present build-
ing “A” (a former public school building). As the tradition holds, 
the ceremony began with “Gaudeamus Igitur” and the nation-
al anthem sung by the University Choir and all those present 

Marek Kiczka

Rok akademicki
2017/2018 – inauguracja,
odnowienie doktoratu
i Uniwersytet Talentów
W piątek 29 września 2017 roku w auli im. dr. 
Józefa Lisaka Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach zainaugurował 81. rok akademicki. 
Tym samym ofi cjalnie zakończyły się obchody 
jubileuszu 80-lecia istnienia uczelni. Rozpoczę-
ciu roku towarzyszyła uroczystość odnowienia 
doktoratu prof. Andrzeja Stanisława Barczaka 
po 50 latach od nadania oraz inauguracja pro-
gramu Uniwersytet Talentów.

Academic year 2017/18 –
inaugural ceremony,
doctorate renewal and
the University of Talents

On Friday, 29 September 2017, the dr Józef 
Lisak Auditorium hosted the inauguration of the 
81st academic year at the University of Econo-
mics in Katowice, ending the celebration of our 
University’s 80th anniversary. The ceremony fe-
atured the renewal of the doctorate held by Prof. 
Andrzej Stanisław Barczak – 50 years after the 
PhD conferral – and the “University of Talents” 
inauguration.
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in the auditorium. This was followed by 
the address by Prof. Robert Tomanek, the 
Rector, who summarized the academ-
ic year 2016/17, and outlined plans and 
objectives for the new year. 

– “As announced last year, we are consist-
ently implementing the University’s devel-
opment strategy” – said Prof. Tomanek. 
He also talked about the activities that 
have already been undertaken with 
a view to enhancing internationalization, 
cooperation with the University’s social 
and business environment as well as inte-
gration of the academic community. Fur-
ther on, the Rector outlined the objectives 
set by the University authorities, empha-
sizing that “research activity, high qual-
ity and uniqueness of the educational 
off er, implementation of the third mission 
and effi  cient management are precondi-
tions for our University’s development 
and improved competitiveness. “May this 
year be full of happiness and success in 
implementing our mission and enhanc-
ing our Alma Mater’s value proposition” – 
concluded the Rector. Next to speak was 
dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Advisor 
to the President of the Republic of Poland 
Andrzej Duda, who read out the Presi-
dent’s letter addressed to the academic 
community. She was followed by Anna 
Budzanowska, General Director at the 
Ministry of Science and Higher Education, 
who read a fragment of the letter sent by 
deputy Prime Minister dr Jarosław Gowin. 
Our University authorities also received 
special letters from the Speakers of the 
Sejm (lower chamber of the Polish Parlia-
ment) and Senate, and the Deputy Mar-
shal of the Senate.

After the speeches, the best newly admit-
ted students from all University Faculties 

akademicki 2016/2017 oraz przedsta-
wił plany i zamierzenia na ten rozpo-
częty. „Zgodnie z zapowiedziami sprzed 
roku, konsekwentnie realizujemy pro-
gram rozwoju uniwersytetu” – mówił 
prof. Tomanek. W przemówieniu poru-
szył kwestie rozpoczętych już działań 
w aspekcie intensyfi kacji prac na rzecz 
internacjonalizacji, współpracy z otocze-
niem społeczno-gospodarczym i inte-
gracji akademickiej. Następnie przed-
stawił zamierzenia władz, podkreślając 
przy tym, iż „warunkiem koniecznym 
naszego rozwoju i wzrostu konkurencyj-
ności jest aktywność badawcza, wyso-
ka jakość i unikalność oferty dydaktycz-
nej, realizacja trzeciej misji, sprawność 
zarządzania uczelnią”. „Niech ten rok 
będzie dla nas rokiem szczęśliwym 
i owocnym w spełnianiu misji i pomna-
żaniu wartości Almae Matris” – zakoń-
czył rektor. Następnie głos zabrali: 
doradca Prezydenta RP dr Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik, która odczytała list 
Prezydenta skierowany do społeczności 
akademickiej. W imieniu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przemó-
wiła z kolei Anna Budzanowska, dyrek-
tor generalny w ministerstwie, odczy-
tując m.in. fragment listu wicepremiera 
dr. Jarosława Gowina. Listy nadesłali 
również marszałkowie Sejmu i Senatu 
oraz wicemarszałek Senatu.

 Dyrektor generalna w MNiSW odczytuje fragmenty listu ministra 

J. Gowina / General Director at the Ministry of Science and Higher 

Education, reading out a fragment of the letter sent by Minister 

J. Gowin, fot./photo M. Jeziorko 

 Przemówienie prorektora ds. edukacji i internacjonalizacji / Speech 

by Vice-Rector for Education and Internationalization, fot./photo 

M. Jeziorko

 Przemówienie rektora / Rector's address, fot./photo M. Jeziorko

 Doradca Prezydenta RP odczytuje list prezydenta A. Dudy do 

społeczności akademickiej / Advisor to the President of the Republic 

of Poland Andrzej Duda reading out the President's letter addressed 

to the academic community, fot./photo M. Jeziorko

 Chór UE Katowice podczas inauguracji / Choir of the UE Katowice 

performing at the ceremony, fot./photo M. Jeziorko
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studia I stopnia stacjonarne / full-time bachelor degree program

studia II stopnia stacjonarne / full-time master degree program

studia I stopnia niestacjonarne / part-time bachelor degree program

studia II stopnia niestacjonarne / part-time master degree program

studia podyplomowe / postgraduate programs

1707

1030

666

603

951

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 w liczbach

Admissions for the academic year 2017/2018 in numbers

Na rok akademicki 2017/2018 na studia niestacjonarne przyjęto o ponad 22% 
więcej studentów niż w ubiegłorocznej rekrutacji. Na miejsce studiów podyplo-
mowych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wybrało z kolei ponad 60% 
osób więcej niż przed rokiem.

The number of students admitted to part-time programs in the academic year 
2017/18 was more than 22% higher than in last year’s admissions cycle, and the 
surge in the number of students who chose to enroll in postgraduate programs at 
the University of Economics in Katowice amounted to 60%.

PRZYJĘCI

Students 
admitted

Po przemówieniach do uroczystej imma-
trykulacji, prowadzonej przez prof. Sławo-
mira Smyczka – prorektora ds. edukacji 
i internacjonalizacji, przystąpili najlep-
si nowo przyjęci przedstawiciele wydzia-
łów uczelni. Reprezentowali ponad 4000 
studentów pierwszego roku. „Rozpoczy-
nacie przygodę intelektualną otwiera-
jącą możliwości rozwoju waszej wiedzy 
i talentów. Zapewniam was, że dokona-
liście najlepszego wyboru” – zwracając 
się do immatrykulowanych studentów, 
powiedział prof. Smyczek. Wystąpił także 
przewodniczący Parlamentu Studenckiego 
Szymon Kik, który pogratulował immatry-
kulowanym osiągniętych wyników. „Przed 
wami czas wytężonej nauki, rozwijania 
zainteresowań i pasji. Będziecie mogli 
przekonać się, że hasło: blisko, między-
narodowo, przez całe życie jest w pełni 
adekwatne” – mówił.

Uniwersytet Talentów i wyróżnie-
nia dla szkół
Podczas uroczystości po raz pierwszy pię-
ciu najlepszych studentów ofi cjalnie otrzy-
mało „czeki” o wartości 5000 zł każdy 
jako specjalne stypendium w ramach pro-
jektu Uniwersytet Talentów. Jest to inno-
wacyjny program uruchomiony w roku 
akademickim 2017/2018 na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowicach, skie-
rowany do studentów I i II roku studiów 
I stopnia zarówno stacjonarnych, jak 
i niestacjonarnych. Obejmuje: tutoring 

participated in the offi  cial matricula-
tion conducted by Prof. Sławomir Smy-
czek, Vice-Rector for Education and Inter-
nationalization. They represented more 
than 4000 fi rst-year students. – “You are 
embarking on an intellectual adventure 
off ering you the opportunity to devel-
op your knowledge and talents. Let me 
assure you that you have made the best 
possible choice” – said Prof. Smyczek to 
the matriculated students. Following the 
matriculation, Szymon Kik, Chairman of 
the Student Parliament, congratulated 
the fi rst-year students on their excel-
lent scores in the admissions process. – 
“Ahead of you lies a period of intensive 
study, a time for developing your inter-
ests and passions. You will be able to see 
for yourselves that the motto ‘your place, 
your space, your future’ is truly ade-
quate” – he said.

The University of Talents and 
diplomas for secondary schools
During the ceremony, the fi ve best new 
students received ‘checks’ for the amount 
of PLN 5000, intended as a special scholar-
ship funded under the “University of Tal-
ents” initiative. This innovative program, 
launched at the University of Economics in 
Katowice in the academic year 2017/18, 
is addressed to fi rst and second year stu-
dents of both full-time and part-time 
bachelor courses; it involves academic 

 Rektor wręcza specjalne 

stypendia w ramach progra-

mu Uniwersytet Talentów 

/ Rector presenting special 

scholarships funded under 

the “University of Tal-

ents” program, fot./photo 

M. Jeziorko 

 Wręczenie dyplomów 

uznania dyrektorom szkół 

/ Diplomas of recognition 

granted to school principals, 

fot./photo M. Jeziorko

 Dyrektorzy wyróżnionych 

szkół / Awarded school prin-

cipals, fot./photo M. Jeziorko
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akademicki, stypendia dla najlepszych 
oraz specjalny fundusz szkoleniowy.

Podczas uroczystości wręczono również 
specjalne dyplomy uznania dyrektorom 
pięciu szkół średnich, z których uczelnia 
przyjęła najwięcej osób na pierwszy 
rok studiów. Prorektor prof. Sławo-
mir Smyczek, zwracając się do dyrekto-
rów wyróżnionych szkół, mówił: „Należy 
wspomnieć, że to szkoły średnie szlifu-
ją dla nas diamenty, jakimi są świetnie 
przygotowani, zdolni kandydaci na stu-
dia. Dlatego należą im się podziękowa-
nia i gratulacje”. Wyróżnione zostały VIII 
LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kato-
wicach, II LO im. Stanisława Staszica 
w Tarnowskich Górach, I LO im. Karo-
la Miarki w Mikołowie, I LO im. Leona 
Kruczkowskiego w Tychach oraz III LO 
im. Stefana Batorego w Chorzowie.

Po uroczystym otwarciu roku akade-
mickiego, wypowiedzeniu przez rekto-
ra formuły: „Quod bonum felix, faustum 
fortunatumque sit!” [Oby był szczęśliwy, 
sprzyjający i pomyślny] oraz trzykrot-
nym uderzeniu berłem o stolik rozpoczął 
się wykład inauguracyjny pt. „Zasto-
sowania estymacji punktowej”, który 
wygłosili profesorowie Wojciech Gamrot 
i Tomasz Żądło. Inauguracja zakończyła 

tutoring, scholarships for the best stu-
dents and a special training fund.

Later in the ceremony, diplomas of rec-
ognition were granted to principals of 
fi ve secondary schools whose graduates 
constitute the largest number of stu-
dents admitted to the fi rst year of bach-
elor programs at our University. Address-
ing the school principals, Prof. Sławomir 
Smyczek, Vice-Rector for Education and 
Internationalization, said – “It must be 
noted that it is secondary schools that 
polish the gems for us, the gems being 
the most talented and best prepared 
applicants, and therefore they deserve 
our thanks and congratulations”. 
Diplomas were granted to the Maria 
Skłodowska-Curie High School in Kato-
wice, the Stanisław Staszic High School 
in Tarnowskie Góry, the Karol Miarka 
High School in Mikołów, the Leon Krucz-
kowski High School in Tychy and the 
Stefan Batory High School in Chorzów.

Having offi  cially proclaimed the launch 
of the new academic year, the Rec-
tor pronounced the traditional formula 
“Quod bonum felix, faustum fortuna-
tumque sit!” [“May it be good, propi-
tious, fortunate and successful”], and 
struck with the staff  of offi  ce three 
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 Ślubowanie / Matriculation ceremony, fot./photo M. Jeziorko 

 Immatrukulacja / Matriculation ceremony, fot./photo M. Jeziorko

 Moment immatrykulacji / Matriculation ceremony, fot./photo M. Jeziorko

 Studenci podczas inauguracji / Students during the inauguration ceremony, 

fot./photo M. Jeziorko

 Prof. A. Barczak przyjmuje życzenia i gratulacje / Prof. A. Barczak receiving best 

wishes and congratulations, fot./photo M. Jeziorko

się projekcją krótkiego fi lmu przedsta-
wiającego fragmenty koncertu „Carmi-
na Burana” Carla Orff a w wykonaniu 
200 artystów, który odbył się w styczniu 
2017 roku z okazji jubileuszu 80-lecia 
uczelni oraz występem Chóru Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
który zadbał o oprawę muzyczną inau-
guracji. Wydarzenie było transmitowa-
ne na żywo. Relację można obejrzeć na 
uczelnianym kanale YouTube.

Uroczystość odnowienia dokto-
ratu prof. Andrzeja Stanisława 
Barczaka
Inauguracji towarzyszyła uroczy-
stość odnowienia doktoratu prof. Bar-
czaka. Jej główna część odbyła się 
bezpośrednio po uroczystej imma-
trykulacji. Poprowadziła ją prof. Bar-
bara Kos – prorektor ds. nauki i kadry 
akademickiej.

Głos zabrali także kolejno: dziekan 
Wydziału Zarządzania prof. Krystyna 
Jędralska, która przedstawiła informa-
cje o doktoracie nadanym w 1967 roku 
oraz przebiegu postępowania w spra-
wie odnowienia doktoratu; prof. Józef 
Biolik, który wygłosił laudację na cześć 
prof. Barczaka. Następnie wystąpił sam 
jubilat, który  opowiedział o swoich 
początkach na uczelni i obronie rozpra-
wy doktorskiej pt. „Ekonometryczna 
analiza kosztów produkcji na przykła-
dzie przemysłu piwowarsko-słodowni-
czego”. W przemówieniu wielokrotnie 
wspomniał swojego mistrza i promo-
tora prof. Zbigniewa Pawłowskiego. 
Jubilat mówił również o przyjaźniach, 
szacunku oraz szczęściu, które towarzy-
szy mu przez całe życie, a także o wol-
ności, którą osobiście znalazł w nauce, 
górach, muzyce i sztuce. Swoje wystą-
pienie zakończył cytatem „Tempus 
omnia revelat” [czas wszystko odsła-
nia]. Z okazji uroczystego odnowienia 
doktoratu wydana została specjalna 
jubileuszowa publikacja.

times. Following that, Professors 
Wojciech Gamrot and Tomasz Żądło 
delivered the inaugural lecture enti-
tled “Applications of point estimation”. 
The inauguration ceremony closed with 
the screening of a short fi lm presenting 
fragments of Carl Orff ’s “Carmina Bura-
na” sung by 200 artists in January 2017 
to mark our University’s 80th anniversa-
ry, followed by songs performed by the 
University Choir who provided the musi-
cal setting for the event. The ceremony 
was covered live and can be watched 
on the university youtube channel.

Renewal of the doctorate held 
by Prof. Andrzej Stanisław 
Barczak
One of the highlights of the academ-
ic year inauguration was the ceremony 
of renewing the doctorate held by Prof. 
Barczak, conducted by Prof. Barbara Kos, 
Vice-Rector for Science and Academic 
Aff airs. Also speaking at the ceremony 
was Prof. Krystyna Jędralska, Dean of 
the Department of Management, who 
presented the details of the doctorate 
awarded to Prof. Barczak in 1967 and 
gave an account of the doctoral renewal 

procedure. Prof. Biolik made the lauda-
tory speech for the renewed doctor-
ate holder; fi nally, Prof. Barczak himself 
recalled his fi rst years at the University 
and talked about his PhD dissertation 
entitled “Ekonometryczna analiza kosz-
tów produkcji na przykładzie przemysłu 
piwowarsko-słodowniczego” [“Econo-
metric analysis of production costs in 
the beer malting industry”]. On several 
occasions in his speech, Prof. Barczak 
recalled his mentor and PhD supervisor 
Prof. Zbigniew Pawłowski. He also talked 
about his friendships, respect, the luck 
and happiness that had accompanied 
him throughout his life, and the freedom 
that he found in science, music, art and 
the mountains. Prof. Barczak concluded 
with the quote “Tempus omnia revelat” 
[“Time reveals everything”]. His doctorate 
renewal will be further celebrated with 
a special commemorative publication.
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Obchody rozpoczęły się tradycyjnym 
odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” oraz 
hymnu państwowego. Uroczyste posie-
dzenie Senatu i Rad Wydziałów otwarł 
rektor prof. Robert Tomanek. „Uczelnia 
kształci kadry dla Rzeczpospolitej, wno-
simy wkład w rozwój nauki. O naszych 
sukcesach dobitnie świadczą wyniki para-
metryzacji jednostek naukowych za lata 
2013–2016, które podsumowano i ogło-
szono kilka tygodni temu. (…) Mamy co 
świętować w dniu, który upamiętnia 

The gala started with “Gaudeamus Igi-
tur” and the national anthem sung by the 
University Choir and all those present in 
the auditorium. Prof. Robert Tomanek, the 
Rector, opened the special sitting of the 
Senate and Faculty Councils with the fol-
lowing words: “Our university educates 
future professionals who will serve the 
Republic of Poland. We make a contribu-
tion to the development of science, con-
fi rmed by the results of academic unit 
parametrization for the years 2013–2016 

W czwartek 11 stycznia 2018 roku – w 81. rocznicę wykładu, który 
zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach obchodziła swoje święto. Uroczy-
stość odbyła się w noszącej imię założyciela i pierwszego rektora 

uczelni auli im. dr. Józefa Lisaka.

Święto Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

University Day

Tytuł profesora honorowego 
otrzymali / Honorary professor-
ship titles were conferred on:

prof. Henryk Brandenburg
prof. Mariusz Bratnicki
prof. Danuta Kempny
prof. Andrzej Klasik
prof. Józef Kolonko
prof. Dorota Kotlorz
prof. Krystyna Lisiecka
prof. Jerzy Mikulski
prof. Barbara Woźniak-Sobczak
prof. Krystyna Znaniecka
prof. Leszek Żabiński
prof. Teresa Żabińska

On 11 January 2018 – the 81st anniversary of the lecture inaugu-
rating the University of Economics in Katowice – our academic 

community celebrated the University Day. The ceremony took pla-
ce in the Auditorium named after dr Józef Lisak, the founder and 

fi rst rector of our University.

Marek Kiczka
Przemówienie rektora rozpoczynające obchody 

Święta Uczelni / Rector’s address inaugurating 

the University Day celebration, 

fot./photo M. Jeziorko

Nadanie tytułów profesorów honorowych / Honor-

ary professorship conferment, fot./photo M. Jeziorko
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Promocji habilitacyjnej do-
stąpili / Habilitation degree 
certifi cates were awarded to:

dr hab. Grzegorz Głód
dr hab. Tomasz Ingram
dr hab. Barbara Kucharska
dr hab. Beata Reformat
dr hab. Brygida Solga
dr hab. Tomasz Żądło

Orszak / University Day 

ceremony procession, 

fot./photo M. Jeziorko 

podjęcie przez uczelnię zajęć dydaktycznych 
w 1937 roku. Górny Śląsk 81 lat temu wyraź-
nie zaakcentował potrzebę budowania gospo-
darki na wiedzy, wiedzy ekonomicznej, a dziś 
naszym zadaniem jest rozwijanie myśli nasze-
go założyciela, dr. Józefa Lisaka – mówił rek-
tor, zwracając się do całej społeczności akade-
mickiej i przybyłych gości.  – Rozpoczynamy 
nasze świętowanie, radujmy się, bo mamy 
ku temu powody. Vivat Academia, Vivant 
Professores!” – zakończył.

Po przemówieniu rozpoczynającym uroczystość 
wicewojewoda śląski Mariusz Trepka w asyście 
rektora wręczył odznaczenia państwowe nada-
ne przez Prezydenta RP. Wręczono 10 Krzyży 
Zasługi oraz 11 Medali za Długoletnią Służbę. 
Wicewojewoda życzył odznaczonym kolejnych 
sukcesów, pomyślności w dalszym życiu zawo-
dowym i osobistym oraz tego, by „najjaśniejsza 
Rzeczpospolita Polska rozwijała się i abyśmy 
wszyscy żyli w spokojnym, dumnym kraju”.

Następnie głos zabrała prof. Barbara Kos, pro-
rektor ds. nauki i kadry akademickiej. Popro-
wadziła dalszą część obchodów, rozpoczynając 
od uroczystego nadania tytułów honorowych 
profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach 12 pracownikom. „Tytuły nada-
no tym spośród nas, którzy przechodzą w stan 
spoczynku. Wnieśliście ogromny wkład w roz-
wój uniwersytetu, który jest Waszym życiem. 
Zawsze będziemy Wam za to wdzięczni. Liczę 
na to, że – tak jak wielu z Waszych poprzed-
ników – będziecie obecni w życiu Almae 
Matris” – powiedział rektor, zwracając się do 
tytułowanych profesorów.

Święto Uczelni zakończyło uroczyste wręczenie 
9 dyplomów habilitacyjnych i 15 dyplomów 
doktorskich. „Alma Mater jest z Was dumna. 
Pamiętajcie, że nauka to poświęcenie, trud 

Przemówienie wicewojewody śląskiego / 

Speech by the Silesian Vice-Voivod, 

fot./photo M. Jeziorko 

Wystąpienie prorektor ds. nauki i kadry akade-

mickiej / Speech by Vice-Rector for Science and 

Academic Aff airs, fot./photo M. Jeziorko 

Wręczenie dyplomów habilitacyjnych / Award-

ing of the habilitation degree certifi cates, 

fot./photo M. Jeziorko 
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announced several weeks ago. (...) We have 
a lot to celebrate on the day commemorat-
ing the fi rst lectures and classes run in 1937. 
Eighty one years ago, the Upper Silesia region 
clearly expressed the need to develop a knowl-
edge-based economy, and our task for today is 
to build on the idea promoted by our founder 
dr Józef Lisak”. Addressing the whole academic 
community and other gala attendees, the Rec-
tor concluded: “We are beginning our celebra-
tion. Let us rejoice. We have good reasons for 
that. Vivat Academia, Vivant Professores!”.

After the opening speech, the Silesian Vice-
Voivod Mariusz Trepka, accompanied by the 
Rector, awarded state decorations bestowed by 
the President of the Republic of Poland, includ-
ing ten Crosses of Merit and eleven Medals for 
Long Service. The Vice-Voivod wished the awar-
dees further success and prosperity in their life 
and work; he also expressed the wish that “the 
Republic of Poland will continue to develop, and 
we all live in a proud and peaceful country”. 

The remaining part of the ceremony was con-
ducted by Prof. Barbara Kos, Vice-Rector for Sci-
ence and Academic Aff airs. She announced the 
conferment of honorary professorship of the 
University of Economics in Katowice on twelve 
academics. – “The titles have been conferred on 
those of us who are now retiring, but have made 
a valuable contribution to the development of 
the University that has become their lives. We 
will always remain grateful for that. I hope that 
– like many of your predecessors – you will be 
present in the life of our Alma Mater” – said the 
Rector, addressing the professors.

The University Day concluded with the award 
of nine habilitation and fi fteen doctoral degree 
certifi cates. – “Our Alma Mater is proud of 
you. Remember that science requires sacrifi ce, 



Wręczenie dyplomów doktorskich / Awarding of the 

doctoral degree cerifi cates, fot./photo M. Jeziorko 

Chór UE Katowice / UE Katowice Choir, fot./photo M. Jeziorko 

i globalna konkurencja, ale też i ogrom-
na satysfakcja” – mówił podczas uroczy-
stości rektor, zwracając się do promowa-
nych. W ich imieniu przemówiła z kolei 
dr hab. Izabela Sztangret, która wyraziła 
wdzięczność władzom uczelni, wydziałów 
i pracownikom administracji za stworze-
nie możliwości oraz warunków do urze-
czywistnienia marzeń, planów i aspiracji 
naukowych. „Dziękuję naszym promoto-
rom i mentorom naukowym za przekazane 
nam wartości – te merytoryczne, intelektu-
alne, którymi dzieliliśmy się podczas licz-
nych spotkań i prowadzonych nań kon-
struktywnych dyskusjach (…), za wsparcie 
w chwilach zwątpienia, strapienia, na tej 
trudnej wieloetapowej drodze osiągania 
tytułu naukowego” – mówiła.

Po zakończeniu ofi cjalnej uroczystości, 
którą śpiewem uświetnił Chór UE Katowi-
ce, goście poczęstowani zostali urodzino-
wym tortem.

hard work and competing on the global mar-
ket, but it also brings enormous satisfaction” – 
said the Rector to the awardees. Further on, 
dr hab. Izabela Sztangret spoke on behalf of 
the awardees, expressing their gratitude to the 
authorities of the University and the Faculties 
as well as the administrative staff  for creating 
opportunities and conditions enabling young 
researchers to pursue their plans and academic 
aspirations. – “I thank our dissertation super-
visors and mentors for conveying to us the 
values, both scientifi c and intellectual, which 
we shared during the numerous meetings and 
constructive discussions (...), for their support 
in the moments of doubt and worry, on this 
long and diffi  cult road towards the acquisition 
of academic titles” – she said.

After the offi  cial ceremony, enriched by the 
performance of the University Choir, all attend-
ees were treated to an anniversary cake.

Wicewojewoda śląski wręcza odznaczenia państwowe /

Silesian Vice-Voivod awarding state decorations, 

fot./photo M. Jeziorko 

Odznaczenia państwowe / State decorations, 

fot./photo M. Jeziorko 

Urodzinowy tort / Anniversary cake,

fot./photo M. Jeziorko 

Doktoraty uzyskali /  PhD 
degree certifi cates were 
awarded to:

dr Marcin Bałon
dr Rafał Buła
 dr Monika Eisenbardt
dr Milena Gojny-Zbierowska
dr Jagoda Gola
dr Jakub Guzek
dr Agnieszka Hat
dr Bartłomiej Janusz
dr Przemysław Jura
dr Agnieszka Kamieniecka
dr Wojciech Kamieniecki
dr Maria Kotas
dr Agata Kozioł
dr Izabella Kozłowska
dr Danuta Kozłowska-Makóś
dr Michał Kwiecień
dr Karolina Lubieniecka-Kocoń
dr Przemysław Misiurski
dr Damian Mitrenga
dr Roman Namysłowski
dr Urszula Romaniuk
dr Dominik Wawrzyniak
dr Ireneusz Wiśniewski
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W listopadzie 2017 roku zamiejscowy Wydział 
Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku 

obchodził swoje święto. W auli rybnickiego kam-
pusu w tym dniu wykład rektorski pt. „Pasja 

a biznes” wygłosił człowiek sukcesu, przedsię-
biorca, sportowiec i fi lantrop – Rafał Sonik.

Święto rybnickiego
wydziału z wykładem

rektorskim Rafała Sonika

Marek Kiczka

Gości uroczystości przywitał dzie-
kan dr inż. Tomasz Zieliński, który 
mówił m.in., że „Święto obcho-
dzimy lokalnie, bowiem jednym 
z kluczowych atrybutów funk-
cjonowania naszego wydziału 
jest jego zakorzenienie w lokal-
nej społeczności ziemi rybnic-
kiej”. Następnie głos zabrał rek-
tor prof. Robert Tomanek, który 
nawiązał do początku obec-
ności uniwersytetu w Rybniku 
(2002 rok) oraz do zmian regu-
lacji prawnych i przekształcenia 
Rybnickiego Ośrodka Naukowo-
-Dydaktycznego w zamiejsco-
wy Wydział Biznesu, Finansów 

i Administracji. „Będziemy 
rozwijać wydział, uruchomimy 
studia drugiego stopnia, by obecni 
studenci studiów licencjackich 
mogli kontynuować tu naukę” – 
mówił. Następnie dziekan Zieliński 
podziękował włodarzom miasta, 
władzom uczelni oraz otoczeniu 
gospodarczemu za dobre warun-
ki do zrównoważonego rozwoju 
rybnickiego wydziału. Wspomniał 
również, jak ważna dla rybnic-
kiej jednostki jest współpraca 
ze szkołami średnimi. Prezydent 
Rybnika Piotr Kuczera w swoim 
przemówieniu mówił z kolei 
m.in. o tym, iż „rola Uniwersytetu 

The guests were greeted 
by the dean dr inż. Tomasz 
Zieliński, who said that “we 
celebrate the Faculty Day 
locally, because one of the key 
attributes of our Faculty is the 
fact that it is rooted in Ryb-
nik’s local community.” Then 
spoke the rector Prof. Robert 
Tomanek, who looked back 
at the beginning of the Uni-
versity’s presence in Rybnik 
(2002) and talked about the 
changes in legal regulations, 
leading to the transforma-
tion of the Rybnik Research 
and Education Center into the 
Faculty of Business, Finance 

and Administration. “We will 
develop the faculty, launch 
a second-cycle study program 
so that the current students 
in bachelor’s degree cours-
es can continue their educa-
tion here,” he said. Then, the 
dean dr inż. Zieliński thanked 
the municipal authorities, the 
university authorities and the 
local business for good con-
ditions ensuring the sustain-
able development of the Ryb-
nik faculty. He also mentioned 
how important cooperation 
with secondary schools was for 
the faculty. In his speech, Piotr 
Kuczera, Mayor of Rybnik, said 

Kampus UE Katowice w Rybniku / UE Katowice campus in Rybnik, 

fot./photo A. Wisniewski 

The Faculty Day
in Rybnik with the

rector’s lecture
delivered by Rafał Sonik

In November 2017, the Faculty of Business, 
Finance and Administration based in Rybnik 

celebrated its Faculty Day. In the lecture hall of 
the Rybnik campus, Rafał Sonik, a successful 
man, entrepreneur, sportsman and philan-

thropist, talked about “Passion and business” 
in his rector’s open lecture.

Goście podczas wykładu rektorskiego Rafała Sonika / Guests at the rector’s lecture 

delivered by Rafał Sonik, fot./photo M. Kiczka 
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Wykład rektorski Rafała Sonika / The rector’s lecture by Rafał Sonik, fot./photo M. Kiczka 

Ekonomicznego w Katowicach 
w mieście jest niesamowicie 
ważna, miastotwórcza”. Życzył 
przy tym wydziałowi dalszej 
twórczej działalności, a stu-
dentom, by subregion rybnicki 
mógł być z nich dumny.

Obchody poprzedziło posie-
dzenie Rady Wydziału, którego 
jednym z efektów było powo-
łanie dyrektora Tenneco Auto-
motive Polska Rafała Czapli 
na nowego członka Rady Pro-
gramowej Wydziału Biznesu, 
Finansów i Administracji.

Wykład rektorski „Pasja 
a biznes” Rafała Sonika
Po przemówieniach zapro-
szonych gości wykład rek-
torski, na zaproszenie prof. 
Tomanka, poprowadził Rafał 
Sonik – przedsiębiorca, fi lan-
trop i sportowiec oraz pierw-
szy Polak, który indywidualnie 
wygrał legendarny Rajd Dakar. 
Swój wykład o pasji i bizne-
sie rozpoczął od nawiązania 
do przemian wolnościowych 
w Polsce z końca lat 80., do 
których kilkakrotnie nawią-
zywał jeszcze podczas wystą-
pienia. Przechodząc jednak do 
swojej działalności biznesowej, 
opowiedział o swoim pierw-
szym „ubitym” interesie, kiedy 
jako mały chłopiec zamienił 
samochód zabawkę na notes, 
który w jego ocenie był bar-
dziej praktyczny. Opowiedział 
także o pierwszej działalności 
gospodarczej związanej z jego 
wcześniejszą pasją sportową, 
czyli nartami, oraz o kolejnych 
aktywnościach biznesowych, 
jak przykładowo sprowadze-
nie do Polski takich marek jak 
McDonald’s czy British Petro-
leum. „Największe dobro, jakie 
posiadamy, to etos pracy. To 
jedyny sposób na przetrwa-
nie, rozwój i kształtowanie 
rzeczywistości” – mówił.

„Ale żeby być spełnionym czło-
wiekiem, nie można jedynie 
pracować. Zorientowałem się 
na szczęście dość wcześnie. 
Swoją prawdziwą pasję odna-
lazłem w quadach. Quady dla-
tego, bo czas to pieniądz, a ja 

jestem przedsiębiorcą. Wcze-
śniej surfowałem i jeździłem 
na nartach, ale to sporty zależ-
ne od pogody. Jeśli jechałem 
na dwutygodniowy urlop i nie 
regenerowałem się, nie upra-
wiając sportu chociażby 2–3 
dni ze względu na złą pogo-
dę, to była to strata czasu. 
(…) Quadami można jeździć 
w każdych warunkach” – kon-
tynuował Rafał Sonik, przecho-
dząc płynnie do swojej pasji. 
Jak mówił, dzięki quadom 
nabiera bowiem energii do 
dalszej pracy. W 2000 roku 
zaczął startować w zawodach, 
a największy sukces w tym 
sporcie osiągnął w styczniu 
2015 roku, kiedy to wygrał 
Rajd Dakar. – „Najważniejsze 
nie było jednak to, że wygrał 
Rafał Sonik (…). Najważniej-
sze było to, że w Rajdzie Dakar 
zwyciężył Polak w średnim 
wieku” – podkreślił. W swoim 
wystąpieniu poruszył także 
kwestię radości, która „jest 
tylko wtedy, kiedy można się 
nią dzielić z innymi”. Na koniec 
przemówienia Rafał Sonik 
przytoczył słowa swojego ojca, 
które usłyszał w 1971 roku: 
„Synu, rób w życiu tylko to, co 
cię pasjonuje. Bo tylko to, co 
robisz z pasją, zagwarantuje ci 
sukces i satysfakcję”.

Po wystąpieniu nadszedł czas 
na pytania uczestników. Doty-
czyły one głównie balansu 
pomiędzy pracą a życiem pry-
watnym czy organizacji czasu. 
Sonik mówił, że „organizacja 
to podstawa. Mój kalendarz 
mam dopracowany z dokład-
nością do 15 minut i tak już 
jest 30 lat, od 1987 roku”. Na 
pytanie  jednego z uczniów 
szkoły średniej, czy studia 
ekonomiczne, które odbył, 
uważa za przydatne w osią-
gnięciu sukcesu, odpowiedział, 
że „można zdjąć buty i prze-
biec parę kilometrów, ale lepiej 
zrobić to w butach. Bez stu-
diów będzie pod górę. Zdecy-
dowanie lepiej mieć dyplom 
uczelni wyższej (…), być 
wyedukowanym” – wyjaśnił.
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Przemówienie rektora / The rector’s address, 

fot./photo M. Kiczka 

Przemówienie prezydenta Rybnika / Address by the 

Mayor of Rybnik, fot./photo M. Kiczka 

Przemówienie dziekana Wydziału Biznesu, Finansów 

i Administracji w Rybniku / Address by the dean of 

the Faculty of Business, Finance and Administration, 

fot./photo M. Kiczka 

that “the role that the University 
of Economics in Katowice plays 
in the city is extremely important 
and has a city-forming character”. 
At the same time, he wished the 
faculty continued creative activ-
ity and, turning to students, he 
wished them that the Rybnik sub-
region could be proud of them.

The celebrations were preceded by 
the meeting of the Faculty Coun-
cil, during which the director of 
Tenneco Automotive Polska, Rafał 
Czapla, was appointed to the Pro-
gram Board of the Faculty of Busi-
ness, Finance and Administration.

“Passion and business” 
by Rafał Sonik
After the invited guests addressed 
the audience, at Prof. Tomanek’s 
invitation, Rafał Sonik, an entre-
preneur, philanthropist and 
sportsman, but also the fi rst Pole 
who individually won the legend-
ary Dakar Rally, delivered a rec-
tor’s lecture. He started with 
a look back at the political trans-
formation in Poland in the late 
1980s, only to return to the theme 
throughout the lecture. Talk-
ing about his business activities, 
he remembered the fi rst deal 
he had struck when, as a small 
boy, he exchanged a toy car for 

a notebook, which in his opin-
ion was more practical. He also 
talked about his fi rst business 
related to his previous sports pas-
sion, namely skis, and about other 
business ideas, for example bring-
ing such brands as McDonald’s or 
British Petroleum to Poland. “The 
greatest good we own is the work 
ethos. It is the only way to survive, 
develop and shape the reality,” 
he said.

“But if you want to be a fulfi lled 
man, you cannot only work. I was 
lucky to realize that quite early. 
I found my real passion in quads. 
Quads because time is money and 
I am an entrepreneur. I used to 
surf and ski, but these are weath-
er-dependent sports. If I went on 
a two-week holiday and I failed 
to restore my energies, as I didn’t 
do sports for 2–3 days because 
of bad weather, it was a waste 
of time (...) You can drive a quad 
in all conditions,” Rafał Sonik 
brought up the topic of his pas-
sion. He said quads give him ener-
gy for further work. In 2000 he 
started competing, to achieve the 
greatest success in January 2015, 
when he won the Dakar Rally. 
“The most important thing was 
not that Rafał Sonik won (...). The 
most important thing was that 

a middle-aged Pole won the Dakar 
Rally,” he stressed. In his speech, 
he also raised the question of joy, 
which you really experience “only 
when you can share it with oth-
ers.” Finally, Rafał Sonik quoted 
his father’s words, which he had 
heard in 1971: “Son, do only what 
fascinates you in life. Because 
only what you do with passion will 
ensure success and satisfaction.”

The lecture was followed by the 
questions from the audience. 
They mainly concerned work-
life balance and the organization 
of time. Responding, Sonik said 
that “organization is the founda-
tion. My diary is fi ne-tuned to 15 
minutes and it has been like that 
for the last 30 years, since 1987.” 
When asked by a high school 
student whether his economics 
studies had helped in achieving 
success, he replied that “you can 
take off  your shoes and run a few 
kilometers, but it’s better to do it 
wearing the shoes. Without stud-
ies, you will run uphill. It is defi -
nitely better to have a university 
degree (...), to be educated,” he 
explained.
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Spotkanie Rady Naukowej Parku Śląskiego / The meeting of the

Park Śląski Scientifi c Council, fot./photo M. Kiczka 

Sesja z udziałem prof. J. Szołtyska w ra-

mach EKMSP / Prof. J. Szołtysek at the 

EKMSP session, fot./photo M. Kiczka 

Sesja w ramach PulsHR_Day 

z udziałem rektora prof. R. To-

manka / The rector Prof. R. To-

manek at the PulsHR_Day 

session, fot./photo M. Kiczka 

Rektor podczas sesji 

w ramach PulsHR_Day 

/ The rector at the 

PulsHR_Day session, 

fot./photo M. Kiczka 

Eksperci dla
gospodarki

Experts for
the economy

Marek Kiczka

Eksperci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach są 
często zapraszani do udziału w deba-
tach, kongresach gospodarczych. 
Służąc swoją specjalistyczną wiedzą 
i doświadczeniem, zasiadają także 
w różnego rodzaju kapitułach, niejed-
nokrotnie im przewodnicząc, wchodzą 
w skład opiniotwórczych gremiów, 
doradzają podmiotom gospodarczym, 
władzom rządowym i samorządowym.

The experts of the University of 
Economics in Katowice are regularly invi-
ted to debates and economic congresses. 
They also bring their expertise and expe-
rience to a variety of panels, often as their 
chairmen, join opinion-forming bodies, 
advise business entities as well as central 
and local authorities.

Nie sposób wymienić wszystkich aktywności 
ekspertów UE Katowice. Warto jednak przy-
toczyć niektóre z nich, które zaistniały od 
ostatniego numeru „Forum”.

UE Katowice experts take part in such a vast 
number of initiatives that it is impossible to 
list them all. Let us provide a few examples of 
the activities they have been involved in since 
the publication of the previous “Forum”. 

National Development Council
On Wednesday 27 September 2017, the 
“Health care” section of the National 
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Narodowa Rada Rozwoju
W środę 27 września 2017 roku 
w Pałacu Prezydenckim odbyło 
się spotkanie sekcji „Ochrona 
zdrowia” Narodowej Rady 
Rozwoju. W dyskusji wziął 
udział nasz ekspert dr hab. 
Grzegorz Głód. Podczas spo-
tkania zostały wypracowane 
rekomendacje dla Prezyden-
ta RP w zakresie fi nansowa-
nia i rozliczania świadczeń 
w systemie ochrony zdrowia. 
W dyskusję zaangażowani byli 
przedstawiciele: Kancelarii 
Prezydenta RP, Ministerstwa 
Zdrowia, Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, Agencji Oceny 
Technologii Medycznych 
i Taryfi kacji oraz fi rm farma-
ceutycznych, a także eksperci 
z uczelni wyższych.

Narodowa Rada Rozwoju 
jest gremium konsultacyjno-
-doradczym przy Prezyden-
cie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jej założeniem jest stworzenie 
płaszczyzny dla debaty pro-
gramowej na temat rozwoju 
Polski i wypracowanie sta-
nowisk wykraczających poza 
horyzont bieżącej polityki. 
Zadaniem rady jest formuło-
wanie celów strategicznych 
oraz metod ich osiągnięcia 
poprzez analizowanie sytu-
acji w kluczowych dziedzinach 

funkcjonowania państwa, defi -
niowanie wyzwań i wskazywa-
nie zagrożeń w perspektywie 
przyszłości Polski. Rada jako 
forum konsultacyjne przygo-
towuje dla Prezydenta RP opi-
nie, ekspertyzy oraz założenia 
merytoryczne do prezydenc-
kich projektów ustaw. NRR 
składa się z 9 sekcji, których 
obszary wyznaczają główne 
pola prac badawczych i strate-
gicznych rady.

XV Samorządowe Forum 
Kapitału i Finansów
W dniach 5–6 października 
2017 roku odbyło się XV jubi-
leuszowe Samorządowe Forum 
Kapitału i Finansów. Podczas 
dwóch dni forum w Między-
narodowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach prze-
prowadzono 15 równoległych 
konferencji, 90 paneli i debat, 
w tym z udziałem ekspertów 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, odbyły się także 
wydarzenia towarzyszące.

Forum zgromadziło 1300 
uczestników z całej Polski, 
samorządowców, prezydentów 
miast, zarządców dużych fi rm 
konsultingowych i technolo-
gicznych, zwłaszcza z branży 
IT, fi nansów i zarządzania ryzy-
kiem. Tradycyjnie spotkanie 

Wywiad prof. R. Tomanka dla WNP.pl (PulsHR_Day) / The rector Prof. R. Tomanek gives an interview to WNP.pl (PulsHR_Day)

XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów / 15th Local Government Capital and

Finance Forum, fot./photo Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA 

Development Council held a meet-
ing in the Presidential Palace. Our 
expert, dr hab. Grzegorz Głód, took 
part in the debate, during which 
the participants produced a set 
of recommendations to the Presi-
dent of the Republic of Poland on 
fi nancing services provided within 
the health care system. The meet-
ing was attended by the repre-
sentatives of the Chancellery of the 
President of the Republic of Poland, 
the Ministry of Health, the National 
Health Fund, the Agency for Health 
Technology Assessment and Tariff  
System, pharmaceutical companies, 
as well as experts from higher edu-
cation institutions.

The National Development Coun-
cil is a consultative-advisory body 

assisting the President of the Repub-
lic of Poland. Its aim is to provide 
a platform for debate on the nation-
al development program for Poland, 
and work out solutions reaching 
beyond the current political issues. 
It is also expected to formulate 
the strategic goals and methods of 
achieving them by analyzing the key 
state-controlled areas and opera-
tions, and identifying challenges and 
potential threats that may aff ect 
the future of Poland. The council, 
as a consultative forum, provides 
the President with opinions, expert 
reviews and guidelines for the presi-
dential legislative proposals. The 
National Development Council con-
sists of nine sections, which repre-
sent the major fi elds of its research 
and strategic activities.
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łączące liderów samorządu i fi nansów 
stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, 
wymiany doświadczeń i badania tren-
dów. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach reprezentowali eksperci, m.in.: prof. 
Sławomir Smyczek – panelista w sesji 
„Reforma oświaty a samorząd, szkolnic-
two wyższe w Polsce, szanse, wyzwa-
nia, rozwój”; dr Tomasz Papaj – panelista 
w sesji „Audyt wewnętrzny w JST – zarzą-
dzanie ryzykiem”; dr Adrian Pyszka – 
moderator w Forum Przewodniczących 
Rad Miejskich pn. „Radny jako animator 
inicjatyw lokalnych” oraz panelista w sesji 
„Wzrost znaczenia kompetencji miękkich 
i fachowej wiedzy w skutecznym wyko-
nywaniu roli radnego”. Organizatorem 
wydarzenia była Międzykomunalna Spół-
ka Akcyjna Municipium SA, a współgospo-
darzami Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Miasto Katowice.

VII Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw
W dniach od 18 do 20 października 
2017 roku, także w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach, 
w dyskusjach VII edycji kongresu wzię-
ły udział najważniejsze osoby w pań-
stwie, osobistości ze świata nauki, polity-
ki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne 
z kilkudziesięciu państw. W gronie eks-
pertów znaleźli się także pracownicy Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W trzech dniach tego festiwalu wiedzy 
biznesowej wzięło udział 6000 uczestni-
ków z 30 krajów. Wydarzenie to jest już 
na stałe zapisane w tradycji europejskich 
wydarzeń gospodarczych. W czasie kon-
gresu odbyło się kilkadziesiąt sesji pane-
lowych oraz szereg warsztatów i spotkań. 
Stałe motto wydarzenia to „Nauka – Biz-
nes – Samorząd: razem dla gospodar-
ki”, a VII edycja kongresu prowadzona 
była pod hasłem przewodnim „Uwolnić 
biznes!”, które stanowiło wielopłaszczy-
znowy postulat przedsiębiorców wyraża-
jący gotowość do zmiany prawa, postaw 

przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe 
technologie oraz ekspansję zagraniczną.

Sesje panelowe i warsztaty obejmowa-
ły 10 bloków tematycznych. Uczestni-
cy poruszyli m.in. tematy: innowacyjno-
ści w zarządzaniu, prawa i podatków, 
rynku pracy i edukacji czy fi nansowania 
MŚP. Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach w roli ekspertów biorących udział 
w panelach reprezentowali: prof. Robert 
Tomanek w sesji „Nowoczesne strate-
gie uzyskiwania przewagi konkurencyj-
nej przez MŚP” oraz prof. Jacek Szołtysek 
w sesji „Smart city. Nowoczesne tech-
nologie jako narzędzie lepszego zarzą-
dzania miastem – współpraca na linii 
biznes – nauka – samorząd”.

Uczestnicy kongresu to przede wszyst-
kim przedstawiciele małych i średnich 
przedsiębiorstw, samorządu terytorialne-
go, instytucji otoczenia biznesu, uczelni 
wyższych oraz instytucji naukowo-badaw-
czych, parlamentarzystów, władz rządo-
wych i innych. W kongresie uczestniczą 
także przedstawiciele dużych fi rm, które 
chętnie współpracują z sektorem MŚP. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
był organizacją wspierającą VII Europej-
ski Kongres Małych i Średnich Przedsię-
biorstw. Organizatorem kongresu jest 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowi-
cach. Głównym współorganizatorem VII 
edycji było natomiast Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie 
odbyło się pod Wysokim Patronatem Par-
lamentu Europejskiego.

PulsHR_Day 2017
15 listopada 2017 roku w MCK odbyła się 
z kolei konferencja połączona z targami 
pracy, kariery i rozwoju osobistego pod 
nazwą „PulsHR_Day”. Wydarzenie łączy 
świat biznesu ze światem akademickim, 
ekspertów rynku pracy i samorządowców 
z pracownikami – zarówno tymi rozpoczy-
nającymi karierę, jak i doświadczonymi. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 
partnera wspiera-
jącego wydarze-
nia – reprezentował 
rektor prof. Robert 
Tomanek, który 
wziął udział w sesji 
inauguracyjnej pt. 
„Trendy HR 2017 – 
rynek pracy w Pol-
sce, szanse, bariery, 
zagrożenia”. Rów-
nolegle do czę-
ści konferencyjnej 

odbywała się część targowa wydarze-
nia. Uczestnicy mogli także zapoznać się 
z ofertą UE Katowice na specjalnym sto-
isku informacyjno-promocyjnym w strefi e 
targów pracy, kariery i rozwoju.

PulsHR_Day to cykliczne wydarze-
nie, które jest szansą zarówno dla osób 
poszukujących wartościowej pracy, 
nowych możliwości, chcących świadomie 
kierować swoją karierą zawodową i roz-
wojem osobistym, jak i dla potencjalnych 
pracodawców, którzy poszukują właści-
wych pracowników.

Rada Naukowa Parku Śląskiego
Na początku stycznia br. odbyło się spo-
tkanie Rady Naukowej Parku Śląskiego, 
której przewodniczy rektor UE. Było to 
już drugie spotkanie rady. Wzięli w nim 
udział: marszałek województwa Śląskiego, 
przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, prezes Parku Śląskiego, 
przedstawiciele Rady ds. Różnorodności 
Biologicznej, przedstawiciele władz uczel-
ni wyższych wchodzących w skład rady 
oraz inni eksperci.

Efektem spotkania było przyjęcie ofi -
cjalnego stanowiska rady m.in. w spra-
wie dbałości o ochronę całości przestrze-
ni Parku Śląskiego oraz funkcjonalności 
biologicznych zidentyfi kowanych stref, 
uwzględnionych w wynikach strefowa-
nia parku, w szczególności w ramach 
podejmowanych decyzji inwestycyj-
nych. W myśl przyjętego stanowiska roz-
wój parku powinien opierać się także na 
potencjale innowacyjnym i społecznym 
uczelni wyższych oraz instytucji nauko-
wych, a w szczególności publicznych 
uczelni wyższych metropolii reprezento-
wanych w r adzie.

Jedna z sesji EKMSP 

z udziałem rektora 

UE Katowice / 

One of the EKMSP 

session with the 

participation of the 

UE Katowice rector, 

fot./photo M. Kiczka 

Stoisko UE Katowice w strefi e targowej 

PulsHR_Day / UE Katowice stand at the 

PulsHR_Day fair section
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15th Local Government Capital 
and Finance Forum
On 5–6 October 2017, the 15th anniversa-
ry edition of the Local Government Capi-
tal and Finance Forum was held in the 
International Congress Center in Kato-
wice. It comprised 15 parallel confer-
ences, 90 panel discussions and debates, 
among whose participants were also 
experts from the University of Econom-
ics in Katowice, as well as accompany-
ing events.

The Forum gathered 1,300 participants 
from all around Poland, including local 
government offi  cials, mayors, and man-
agers of large consulting and technol-
ogy fi rms, mainly those operating in IT, 
fi nance and risk management. As usual, 
the meeting, which brings together the 
leaders of local governments and the 
fi nancial sector, off ered an opportunity 
to gain specialist knowledge, exchange 
experience and examine trends. The Uni-
versity of Economics in Katowice was rep-
resented by numerous experts, includ-
ing: Prof. Sławomir Smyczek, who was 
a panelist in the session on “Education 
reform and local government, Higher edu-
cation in Poland – opportunities, chal-
lenges, development”, dr Tomasz Papaj – 
a panelist in the session “Internal audit 
in local government units – risk manage-
ment”, dr Adrian Pyszka – a moderator in 
the Forum of City  Council chairs, entitled 
“A councilor as an animator of local initia-
tives”, and a panelist in the session “The 
increasing importance of soft skills and 
expertise for an eff ective performance 
of the councilor’s role”. The event was 
organized by Międzykomunalna Spółka 
Akcyjna Municipium SA, working in close 
liaison with the Marshal Offi  ce of the Sile-
sia Voivodeship and the City of Katowice.

7th European Congress of Small 
and Medium-Sized Enterprises
On 18–20 October 2017, the most promi-
nent people in the country, personages 
from the world of science, politics and 
economy, and foreign delegations from 
a large number of countries took part in 
the 7th edition of the Congress, which was 
held at the International Congress Center 
in Katowice. The University employees 
were amongst the Congress experts.

The three days of this business knowl-
edge festival gathered 6,000 participants 
from 30 countries. The event is already 
a permanent entry in the calendar of 
European economic events. Tens of panel 

sessions and a variety of workshops and 
meetings were held during the Congress. 
The motto of the event is “Science – Busi-
ness – Local Government: Together for 
the Economy” and the 7th edition was 
held under the slogan “Free business!”, 
which encapsulated a multitude of ideas 
expressed by entrepreneurs, prepared to 
change the law and encouraging us to 
adopt entrepreneurial attitudes, open up 
to new technologies, and go international.

Panel sessions and workshops com-
prised 10 thematic strands. Participants 
discussed such topics as innovation in 
management, law and taxation, the labor 
market and education, SME fi nance. The 
University of Economics in Katowice was 
represented by its experts: Prof. Rob-
ert Tomanek took part in the session on 
“Modern strategies for gaining competi-
tive advantage by SMEs” and Prof. Jacek 
Szołtysek in the session on “Smart city. 
Modern technologies as a tool for better 
city management – cooperation between 
business, science and local government”.

The congress participants are primarily 
the representatives of small and medi-
um-sized enterprises, local government, 
business environment institutions, uni-
versities, scientifi c and research institu-
tions, parliament members, government 
authorities and others. Representatives of 
large companies that are willing to coop-
erate with the SME sector also participate 
in the Congress. The University of Eco-
nomics in Katowice was an organization 
supporting the 7th European Congress 
of Small and Medium-Sized Enterprises. 
The organizer is the Regional Chamber 
of Commerce in Katowice. The main co-
organizer of the 7th edition was the Minis-
try of Science and Higher Education. The 
event was held under the high patronage 
of the European Parliament.

PulsHR_Day 2017
On 15 November 2017, the “PulsHR_Day” 
conference combined with job, career 
and personal development fairs was held 
in the Internation Congress Center. The 
event connects the business world with 
the academic world, labor market and 
local government experts with employ-
ees – both those who start their careers 
and those who are already in service. The 
University of Economics in Katowice – 
as a partner supporting the event – was 
represented by the rector Prof. Robert 
Tomanek, who took part in the inaugu-
ral session entitled “2017 HR trends – the 

labor market in Poland, opportunities, 
barriers, threats.” Parallel to the confer-
ence, the job and career fairs were held. 
Participants of the event had a chance to 
acquaint themselves with the EU Kato-
wice off er at a special information and 
promotion stand at the job, career and 
personal development fairs.

The PulsHR_Day is a regular event attrac-
tive both for people looking for meaning-
ful work, new opportunities, willing to 
manage their professional career and per-
sonal development consciously, and for 
potential employers who are looking for 
the right employees.

Park Śląski Scientifi c Council
At the beginning of January, a meeting of 
the Park Śląski Scientifi c Council, chaired 
by the rector of the UE Katowice, was 
held. This second meeting of the Coun-
cil was attended by the Marshal of the 
Silesian Voivodeship, the President of 
the Upper Silesia and Zagłębie Metropo-
lis, The President of the Park Śląski, the 
representatives of the Biological Diver-
sity Council, the representatives of the 
authorities of the member universities 
and other experts.

The meeting led to the adoption of the 
offi  cial position of the Council on the care 
for the entire park space and the func-
tionality of its biological zones, includ-
ed in the Park zoning and in relation 
to investment decisions. In accordance 
with the adopted position, the develop-
ment of the Park should also be based 
on the innovative and social potential of 
the universities and scientifi c institutions, 
in particular public universities of the 
Metropolis.

Przemówienie wice-

premiera J. Gowina 

w ramach EKMSP / 

Deputy Prime Minis-

ter J. Gowin delivers 

a talk at the EKMSP, 

fot./photo M. Kiczka 
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Celem porozumienia jest wyko-
rzystanie dorobku naukowego, 
edukacyjnego i doświadczeń uni-
wersytetu oraz potencjału eko-
nomicznego, kadrowego i tech-
nicznego Śląskiego OW NFZ. 
Od tej pory oba podmioty będą 
wspólnie ustalać obszary badań 
z dziedziny nauk ekonomicznych 
i pokrewnych dyscyplin humani-
stycznych rozwijanych na uniwer-
sytecie oraz podejmować projek-
ty badawcze.

Porozumienie o współpracy pod-
pisali dyrektor Śląskiego OW NFZ 
dr Jerzy Szafranowicz oraz rektor 
prof. Robert Tomanek. „Już teraz 
kształcimy studentów na kierun-
kach dedykowanych zarządza-
niu w służbie zdrowia i to oni 
tworzą przyszłą kadrę zarzą-
dzającą tych podmiotów. Widzę 
tutaj pole do współpracy, m.in. 
w obszarze praktyk i prac dyplo-
mowych studentów, które mogły-
by rozwiązywać realne proble-
my. Ponadto jesteśmy w stanie 
wspomagać Śląski Oddział Woje-
wódzki NFZ ekspercko – mówił 
podczas uroczystego podpisa-
nia porozumienia rektor. – Jeste-
śmy otwarci na wspólne pro-
jekty, również dedykowanych 
studiów podyplomowych. Liczę 
na konkretne materialne efekty 
współpracy” – zakończył.

„To historyczna chwila, ponieważ 
po raz pierwszy Śląski OW NFZ 
zawarł porozumienie z uczelnią, 

na mocy którego będziemy mogli 
połączyć nasze doświadcze-
nie w sektorze usług zdrowot-
nych z dorobkiem i potencjałem 
naukowym Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Cieszę 
się jako reprezentant regionalne-
go płatnika świadczeń zdrowot-
nych z tego, że wspólnie podej-
miemy się zadań w tak ważnej 
dla każdego z nas sferze, jaką 
jest ochrona zdrowia. Z rado-
ścią podejmujemy współpracę, 
doceniając rangę uczelni i licząc 
na wymierne skutki podpisa-
nej dzisiaj umowy” – powiedział 
z kolei dyrektor Szafranowicz. – 
Potwierdzam także, że absolwen-
ci Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach zasilają licznie 
kadrę Śląskiego OW NFZ. Co 
ósmy nasz pracownik jest absol-
wentem tej uczelni” – dodał.

Na mocy porozumienia stu-
denci UE Katowice będą 
mogli w sposób zaplanowany 
i skoordynowany odbywać 
praktyki i staże w Śląskim 
Oddziale Wojewódzkim  NFZ. Pra-
cownicy Śląskiego OW NFZ będą 
z kolei mieli możliwość aktyw-
nego uczestniczenia w studiach 
podyplomowych, doktoranc-
kich i specjalistycznych szko-
leniach. Nie bez znaczenia jest 
również fakt korzystania, na 
zasadach wzajemności, z posia-
danej aparatury, urządzeń, zbio-
rów bibliotecznych i rozwiązań 
logistycznych.

Nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Podczas gali „Nagród Ministra Nauki 2017” 11 grudnia 2017 roku 
minister Jarosław Gowin za wybitne osiągnięcia naukowe, dydak-
tyczne i organizacyjne nagrodził przedstawicieli świata akademic-
kiego. Nagrodę indywidualną za osiągnięcia dydaktyczne otrzy-
mał prof. Jacek Szołtysek z Katedry Logistyki Społecznej.

Minister przyznał także nagrodę za osiągnięcia organizacyjne 
rektorowi prof. Robertowi Tomankowi, „doceniając działania na 
rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Awards of the Minister
of Science and Higher
Education
During the gala “Awards of the Minister of Science 2017” held 
on 11 December 2017, Minister Jarosław Gowin awarded the 
representatives of the academic world for outstanding scientifi c, 
teaching and organizational achievements. Prof. Jacek Szołtysek, 
Department of Social Logistics, received an individual award for 
teaching achievements.

“In appreciation of the actions undertaken in the interest of the 
University of Economics in Katowice,” the Minister also present-
ed the award for organizational achievements to the rector Prof. 
Robert Tomanek.

Nasi reprezentanci w waż-
nych gremiach publicznych
28 listopada 2017 roku Prezes Rady Ministrów powołała prof. 
Artura Walasika na członka Regionalnej Komisji Orzekającej 
w sprawach o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych przy 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

1 grudnia 2017 roku prof. Józef Pfaff  został powołany przez mini-
stra rozwoju i fi  nansów na członka Komisji Egzaminacyjnej dla 
biegłych rewidentów na kolejną czteroletnią kadencję. 

Our representatives in
important public bodies
On 28 November 2017, the Prime Minister appointed Prof. Artur 
Walasik to the Regional Committee Adjudicating on Public Finance 
Discipline Violation at the Regional Chamber of Audit in Katowice.

On 1 December 2017, Prof. Józef Pfaff  was appointed by the Minis-
ter of Development and Finance as a member of the Examination 
Board for statutory auditors for another four-year term.

Małgorzata Doros, Marek Kiczka

Śląski Oddział
Wojewódzki NFZ i UE

Katowice rozpoczynają
współpracę

19 stycznia 2018 br. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach zawarł porozu-
mienie o współpracy ze Śląskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Obie strony będą współdziałać, 
wykorzystując swoje doświadczenia oraz 
dorobek naukowy.

Marcin Baron
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The aim of the agreement is to 
make full use of the university’s 
scientifi c and educational achieve-
ments as well as its experience, 
and the economic, human and 
technical resources of the Sile-
sian OW NFZ. Consequently, both 
organizations are going to joint-
ly decide on the research areas 
developed by the university in 
economics and related fi elds of 
humanities, and together under-
take research projects.

The cooperation agreement was 
signed by the director of the Sile-
sian OW NFZ, dr Jerzy Szafrano-
wicz, and the rector, Prof. Rob-
ert Tomanek. – “Our university 
already off ers degree programs 
in health care fi nance and man-
agement, and in the future their 
graduates are going to occupy 
managerial positions in health 
care organizations. There is defi -
nitely scope for cooperation, 
involving e.g. work placements, 
or bachelor’s and master’s the-
ses addressing specifi c prob-
lems encountered by real-world 
organizations. In addition, we are 
able to provide the NFZ Silesian 
Regional Branch with expertise 

support.” – said the rector at the 
signing ceremony. “We are open 
to joint projects, including tailor-
made postgraduate studies. I do 
count on the cooperation bearing 
tangible fruit.” – he fi nished.

– “Today marks a historic 
mo ment – it is the fi rst time the 
NFZ Silesian Regional Branch has 
entered into an agreement with 
a higher education institution; 
it will enable us to combine our 
experience in the health care sec-
tor with the scientifi c potential 
of the University of Economics 
in Katowice. Acting on behalf of 
the regional health care fi nancing 
institution, I would like to express 
my joy at the possibility of under-
taking joint activities in the area 
that is of vital importance to 
every single person. We are glad 
to embark on this cooperation, 
appreciating the university’s sta-
tus, and we hope for measura-
ble eff ects of the agreement we 
signed.” – said director Szafrano-
wicz. – “I can also confi rm the 
NFZ Silesian Regional Branch has 
been actively recruiting graduates 
of the University of Economics in 
Katowice. One out of our eight 
employees is a UE Katowice alum-
nus.” – he added.

Under the agreement, students of 
UE Katowice will be able to take 
part in planned and coordinat-
ed work placement and intern-
ship schemes at the NFZ Silesian 
Regional Branch. The employees of 
the NFZ Silesian Regional Branch, 
on the other hand, will be off ered 
a possibility of active participa-
tion in postgraduate and doctoral 
studies, as well as specialist train-
ing courses. The cooperation will 
also involve reciprocal access to 
any equipment, facilities, library 
resources and logistics solutions 
belonging to the signat ories.

 Podpisanie porozumienia pomiędzy UE Katowice i Śląskim 

OW NFZ / The ceremony of signing the agreement between 

UE Katowice and Silesian OW NFZ, fot./photo M. Doros 

 Moment podpisania porozumienia / Signing of the agree-

ment, fot./photo M. Kiczka

 Dyrektor Śląskiego OW NFZ dr J. Szafranowicz udziela 

wywiadu / An interview with dr J. Szafranowicz, the Director 

of the Silesian Regional Branch of NFZ, fot./photo M. Doros

Podmioty, z którymi Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach zawarł porozumienia o współpracy od 
października 2017 roku do końca stycznia 2018 roku:

  Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
  Yoshi S.A.
  Główny Urząd Statystyczny
  Towarzystwo Finansowe Silesia
  UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.
  SMS Metallurgy Polska Sp. z o.o.
  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Between October 2017 and the end of January 2018, 
the University of Economics signed cooperation 
agreements with the following entities:

  Association for Regional Cooperation 
  Yoshi S.A.
  Central Statistical Offi  ce 
  Silesia Financial Society 
  UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.
  SMS Metallurgy Polska Sp. z o.o.
  Voivodeship Labor Offi  ce in Katowice

Silesian Regional Branch
of National Health Fund
and UE Katowice launch

cooperation
On 19 January 2018, 
the University 
of Economics in 
Katowice entered into 
a cooperation agree-
ment with the Silesian 
Regional Branch of 
the National Health 
Fund (Silesian OW 
NFZ). The collabora-
tion will draw on the 
scientifi c achieve-
ments and expertise 
of the signatories. 
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Tytułowy sześciokondygnacyjny budy-
nek biurowo-dydaktyczny „Lipsk” stanął 
w 1979 roku i przypisano mu w kampu-
sie literę „D”. Właściwie nie wiadomo, 
jak się pojawił w kompleksie akademic-
kim. Posadowiono go za Rawą, w które 
to miejsce plany poszerzania uczelni 
dotąd nie sięgały. U progu lat 60. ubie-
głego wieku brano pod uwagę kilka 
wariantów rozwoju kampusu, lokowane-
go na zachód od ul. Bogucickiej, zakła-
dających wyburzenie części kamienic, 
a nawet postawienie dużego obiektu 
biurowo-dydaktycznego na terenie prze-
znaczonych do przenosin byłych zakła-
dów Kuntze & Kania, po upaństwowie-
niu Elewator (obecnie parking przy Aldi). 
Po ukończeniu nadbudowy i rozbudowy 
głównego budynku dydaktycznego o dzi-
siejszej nomenklaturze „A” w 1967 roku 
nastąpiła zmiana koncepcji. W wyni-
ku zacieśniania związków z potężnym 
wtedy Ministerstwem Górnictwa i Ener-
getyki w 1973 roku pojawił się od stro-
ny wschodniej budynek „B”, na miejscu 
baraków, wcześniej adaptowanych przez 
jakiś czas na miejsca noclegowe dla słu-
chaczy. Mniej więcej z rozpoczęciem prac 
nad wznoszeniem budynku „D” ruszy-
ły ślimaczące się kilkanaście lat roboty 
budowlane przy obiekcie sportowym „C”. 
Tyle że z „Lipskiem” poszło szybko.

Alojzy Czech

Pożegnanie
z „Lipskiem”

Budynek typu „Lipsk”, Berlin, Fischerstr. 29, biurowiec wodociągów / “Lipsk” building, 

Berlin, Fischerstr. 29, water supply management building, źródło/source: Sztuka i prze-

mysł / Kunst und Industrie, Muzeum Śląskie, Katowice 2013, s./p. 255.

Był eksportowym produktem myśli kon-
strukcyjnej niemieckiego państwa robot-
ników – NRD. Zaprojektowany został 
w Kombinacie Lekkiego Budownictwa 
Metalowego w 1969 roku w Lipsku – 
stąd wzięła się nazwa tych obiektów. 
Fazę gotowości seryjnej produkcji osią-
gnięto w 1975 roku. Budynki wznoszone 
były w stalowej konstrukcji szkieletowej 
z zewnętrzną ścianą osłonową z profi -
li aluminiowych, w które montowano 
barwione płyty szklane w dwóch kolo-
rach: pomarańczowoczerwonym i niebie-
skozielonym. Uczelniany „Lipsk” należał 
do pierwszego typu. Konstrukcję nośną 
we wnętrzu stanowiły profi le stalowe, 
a w części zewnętrznej – ocynkowane 
profi le stalowe, do których przymocowa-
ne były profi le aluminiowe. W NRD roz-
wiązanie uważano za wyjątkowe – choć 
droższe od budownictwa żelbetowego 
z wielkiej płyty, było traktowane jako jego 
nowatorskie uzupełnienie.

Wytwarzane masowo metalowe profi -
le do obiektów typu „Lipsk” pozwala-
ły na montaż typowy dla budownictwa 
przemysłowego. Powstał wówczas swo-
isty „paradygmat innowacji”, stosujący 
tworzenie architektury z części metalo-
wych dostarczanych na miejsce budowy, 
poczytywany zarazem za dowód na efek-
tywność gospodarowania socjalistyczne-
go. Liczne tego rodzaju budynki pojawia-
ły się na obszarze NRD, a także w Polsce, 
dokąd – szacuje się – wyeksportowano 
około 100–150 tych obiektów. Konstruk-
cja była standardowa. Stalowy szkielet 
miał regularne podziały wyznaczone iden-
tycznymi ramami dla każdej kondygnacji. 

Przez środek prostokątnej konstrukcji 
przebiegał korytarz, dzieląc przestrzeń na 
dwie nierówne części: węższą (w przypad-
ku naszego obiektu – wschodnią) i szer-
szą (zachodnią). Na dłuższych elewacjach 
widoczny był rytm okien pasmowych, 
ściany krótsze miały jedną decentralną 
oś okienną. Sama zasada konstrukcyjna 
determinowała regularność i powtarzal-
ność podziałów wewnętrznych przestrze-
ni biurowych, przenoszonych również na 
estetykę elewacji zewnętrznych w posta-
ci podziałów ściany osłonowej. Dopełnie-
niem tej konstrukcji były schody, także 
ze stali. W gotowym budynku jedynie ten 
element stanowił dostrzegalne świadec-
two stalowej konstrukcji.

W budynku „D” był tylko jeden ciąg scho-
dów tego rodzaju – od strony północnej, 
tak zwane ewakuacyjne. Zaczynały się 
na pierwszym piętrze, gdyż do partero-
wej kondygnacji od tejże strony północnej 
dobudowano wejście do posadowio-
nej tam przychodni, co z całą pewno-
ścią odbiegało od oryginalnego projektu. 
Drugim takim elementem, wykonanym 
w technologii murowanej, był w pawilo-
nie uczelnianym schodowo-windowy pion 
komunikacyjny, przylegający do osi głów-
nej od strony zachodniej i poszerzający 
hol wejściowy.

„Lipsk” w zamierzeniu miał epatować 
nowoczesnością zarówno formy architek-
tonicznej, jak i konstrukcji oraz materia-
łów, przynosząc spodziewany prestiż pro-
ducentowi. Wmontowane w aluminiowe 
ramy elewacyjne szklane szyby pokry-
te były od środka kolorową powłoką. 

Elewacja wschodnia / West-side facade
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The eponymous six-storey offi  ce and 
teaching building “Lipsk” was erected in 
1979 and it was assigned letter “D” in the 
campus. Actually, it is not known how it 
became part of the academic complex. 
It was located on the other bank of the 
Rawa, the place that had not yet been 
considered in the plans of the university’s 
expansion. In the early 1960’s, several 
options of the development of the cam-
pus, based west of Bogucicka Street, were 
considered, for example, the demolition 
of some tenement houses or the erection 
of a large offi  ce and teaching facility on 
the premises intended for the relocation 
of former Kuntze & Kania plant, renamed 
Elewator after nationalization (current-
ly the parking lot at “Aldi”). In 1967, 
after the rebuilding and modernization 
of the main teaching building referred 
to as “A” today had been completed, the 
plans changed. As a result of closer ties 
with the powerful Ministry of Mining and 
Energy, in 1973 building “B” replaced 
the shacks previously adapted as accom-
modation for students. The construction 
works on building “D” were launched at 
the same time as the works on a sports 
facility, building “C”, which progressed 
very slowly for over ten years. In contrast, 
“Lipsk” took only a short time to build.

It was an export product of the construc-
tion thought of the German workers’ 
state – the GDR. It was designed in the 
Light Metal Construction Production Plant 
in 1969 in Leipzig, Lipsk in Polish – hence 
the name of the building. The series pro-
duction standby phase was reached in 

Farewell
to “Lipsk”

1975. Buildings were erected in a steel 
frame structure with an external curtain 
wall made of aluminum profi les, in which 
glass plates were mounted in two colors: 
orange-red and blue-green. The university’s 
“Lipsk” was orange-red. The inner super-
structure consisted of steel profi les, while 
the outer one – of galvanized steel profi les 
with aluminum profi les attached. In the 
GDR, the solution was considered unique – 
despite being more expensive than rein-
forced concrete panel construction, it was 
treated as its innovative complement.

The mass-produced metal profi les for 
“Lipsk” type buildings allowed for the 
assembly typical of industrial construc-
tion. At that time, a kind of “paradigm of 
innovation” was developed, applying the 
creation of architecture from metal parts 
delivered to the construction site, con-
sidered the proof of the eff ectiveness of 
the socialist economy. Numerous build-
ings were erected across   the GDR and 
in Poland, where it is estimated about 
100–150 of such buildings were exported. 
The construction was standard. The steel 
frame had regular divisions marked with 
identical frames for each storey. A corridor 
ran through the center of the rectangu-
lar structure, dividing the space into two 

unequal parts: narrower (in the case of our building – 
the eastern one) and wider (the western one). On the 
longer façades, the rhythm of the band windows was 
visible, while the shorter walls had one decentralized 
window axis. The construction principle itself deter-
mined the regularity and repeatability of the internal 
divisions of offi  ce space, transferred to the aesthetics 
of the external façades in the form of wall divisions. 
The construction was complemented with stairs, also 
made of steel. In the fi nished building only this ele-
ment visibly attested to its steel construction.

Building “D” had only one staircase of this kind – on 
the north side, so-called evacuation staircase. They 
started on the fi rst fl oor, because the ground fl oor on 
the north wall featured the entrance to the clinic set 
up there, which certainly deviated from the original 
design. Another such element in the university build-
ing, made in the masonry technology, was a stair-lift 
shaft, adjacent to the main axis from the west side 
and widening the entrance hall.

“Lipsk” was intended to impress with modernity both 
in terms of architectural design and its construction 
and materials, bringing the expected prestige to the 
producer. The elevation glass windows installed in the 
aluminum frames were covered with colored coat-
ing from the inside. The intense color contributed to 
the characteristic appearance of the building, making 

Gwiazdy, teczka, zdjęcia różnych obiektów / 

Gwiazdy blocks, a briefcase, photos of diff erent structures, 

fot./photo W. Prośniewski

Typ „Lipsk” przekrój poziomy / “Lipsk” building, a horizontal cross-section, źródło/source: Sztuka i przemysł / Kunst und Industrie, Muzeum Śląskie, Katowice 2013, s./p. 256.
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Intensywna barwa stanowiła o charakte-
rystycznym wyglądzie budynku, znacząco 
go wyróżniając z szarzyzny socjalistyczne-
go otoczenia. Manifestacyjna jednorod-
ność elewacji pozbawiona była wszelkiej 
ornamentyki. Niedopuszczalne było uka-
zanie w budynku tradycyjnie wyróżnianej 
reprezentacji władzy czy też innych podzia-
łów akademickich. Uproszczona do granic 
forma jakby zaświadczała o konsekwentnie 
przeprowadzanej industrializacji i typizacji 
budowlanej w całym kraju, zarazem dzięki 
regularności elewacji oraz wnętrz wywoły-
wać miała wrażenie wyjątkowego spokoju.

Jak wypadała konfrontacja tych założeń 
z rzeczywistością? Zapewne każdy z użyt-
kowników żegnanego obiektu będzie miał 
swoje zdanie w tym względzie. Ogólnie 
jednak dominowało odczucie dyskomfortu 
z powodu trudnej do zniesienia wysokiej 
temperatury w lecie, zwłaszcza w poko-
jach strony wschodniej, nasłonecznionych 
od wczesnych godzin porannych. Duszne 
powietrze zawsze zalegało w depresyjnie 
oddziałującym i niedoświetlonym kory-
tarzu. Zimą wszechobecne nieszczelności 
i duża przenikalność cieplna dawały poczu-
cie chłodu mimo maksymalnie rozgrzanych 
płyt panelowych. Te niedogodności eksplo-
atacyjne częściowo ustąpiły z chwilą ocie-
plenia budynku w latach 90. XX stulecia. 
Ale też wtedy przybrano budynek w pozio-
me warstwy jednobarwnego sidingu, który 
całkowicie przykrył rytm pionowych i barw-
nych pasm profi li płytowo-okiennych, czy-
niąc wyróżniającą się dawniej elewację 
kompletnie nijaką.

Oddany u progu roku akademickiego 
1979/1980 obiekt rozwiązał na jakiś czas 
ciasnotę przestrzenną uczelni. Na poszcze-
gólnych kondygnacjach osiadły instytuty 
o dużej skali i dynamice działania. Pierw-
sze piętro zajął Instytut Obrotu Towarowe-
go i Usług, kierowany przez przybyłych do 
Katowic prof. prof. Józefę i Teodora Krame-
rów. Na drugim zagościli „ilościowcy” ze 
swoim mistrzem, prof. Zbigniewem Paw-
łowskim. Trzecie piętro przypadło Insty-
tutowi Ekonomiki Przemysłu, w którym 

Korzystałem z artykułu R. Hillmana: Pięk-
no profi lu metalowego. Budynki typu „Lipsk” 
w NRD i w Polsce, w: Sztuka i przemysł / Kunst 
ind Industrie, pod red. I. Koziny, Muzeum Ślą-
skie, Katowice 2013, s. 251–253.

Korytarz na przestrzał / The building’s corridor, fot./photo D. Rajfura

pozycję wiodącą miał Zakład Ekonomiki 
Przedsiębiorstwa, a równolegle funkcjo-
nujący w nim zespół gospodarki mate-
riałowej konsekwentnie przeobrażał się 
w logistykę. Kolejne, czwarte piętro zago-
spodarował Instytut Planowania i Finanso-
wania Gospodarki Narodowej, skupiający 
fi nansistów z prof. Józefem Szyrockim na 
czele, oraz zespół planowania gospodar-
czego. Te dwie zgromadzone pod jednym 
szyldem grupy funkcjonowały jednak roz-
dzielnie, a zakładana kooperacja nie zaist-
niała. Jak tylko powstała możliwość roz-
dzielenia się, powstały odrębne katedry 
i zakłady, a instytut znikł. Ostatnia kondy-
gnacja oddana została w posiadanie orga-
nizacjom studenckim. Powoli jednak i tam 
wprowadzały się jednostki dydaktyczne, 
szczególnie od momentu oddania w 1987 
roku Studenckiego Centrum Socjalno-Kul-
turalnego, któremu przypisano literę „F”.

Pozostało jeszcze wspomnienie miejsca 
niezwykłego. Był to zlokalizowany na par-
terze klub akademicki „Amicus”. Otwarto 
go jako miejsce spotkań dla wszystkich, 
zarówno studentów, jak i pracowników. 
I takim miejscem był! Szczególnie w mie-
siącach karnawału wolności i „Solidar-
ności” lat 1980–1981. Nikomu nie prze-
szkadzał siermiężnie klubowy, choć na 
owe czasy nowoczesny szyk konsumenc-
ki – tłok o każdej porze, nieniknące opary 
dymu, przepełnione popielniczki, wielo-
godzinne okupowanie nieraz z trudem 
zdobytych fotelików były codzienno-
ścią. Czasami nawet piwo dostarczano, 
które szybko się zawsze kończyło. Do 
klubu przychodziło się przed zajęciami, 
w przerwie, a nawet po zajęciach, często 
tylko po to, by tam pobyć i powymieniać 
uwagi. Jednak ten fenomen towarzysko-
ści nie trwał długo. Skończył się defi ni-
tywnie 13 grudnia 1981 roku i już nigdy 
nie odrodził. Jakkolwiek sam „Amicus” po 
latach się odtworzył, uzyskując za sprawą 
mgr Aliny Szafranowicz status renomo-
wanego klubu profesorskiego o wystro-
ju quasi-biedermeierowskim, utrzymywa-
ny później na tym samym poziomie przez 
Jadwigę Kiełtykę. Zapraszani do klubu 
goście częstokroć byli zaskoczeni kontra-
stem stylowego wnętrza i typowej późno-
modernistycznej architektury. Jeżeli żegna-
jąc „Lipsk” za czymś będzie się tęsknić, 
to chyba tylko za „Amicusem”, bo sam 
obiekt – służący społeczności tylko niecałe 
cztery dekady – żegnamy może zbyt szyb-
ko, ale bez jakiegoś specjalnego żalu.

343434 FORUM_nr 46 / 2018



it stand out from the drabness of the social-
ist environment. The ostentatious homogeneity 
of the façade lacked any ornamentation. It was 
unacceptable to include any traditional repre-
sentation of power or other academic distinc-
tions in architectural design. Maximally simpli-
fi ed, the form seemed to testify to consistently 
carried out industrialization and architectural 
uniformization throughout the country, while 
simultaneously it was supposed to evoke a feel-
ing of exceptional peace though the regularity 
of the facade and interiors.

How did those assumptions materialize in 
reality? Probably, everybody who used the 
building to which we are bidding farewell will 
have their own opinion in this regard. In gen-
eral, however, a sense of discomfort dominat-
ed due to the unbearably high temperature in 
the summer, especially in rooms on the east-
ern side, exposed to the sun from the early 
morning hours. Stifl ing air always lingered in 
the depressing and dark corridor. In the winter, 
ubiquitous leaks and high thermal permeabil-
ity contributed to a sense of coolness, despite 
the heated panels. In the 1990’s, those vexa-
tions partially went away when the building 
was insulated, the process which also involved 
covering it with a horizontal layer of mono-
chrome siding, concealing the rhythm of ver-
tical and colorful strips of plate and window 
profi les and making the previously unmistak-
able façade completely unremarkable.

Opened at the beginning of the 1979/1980 
academic year, the facility temporarily catered 
to the university’s demand for space. The insti-
tutes large in terms of their scale and dynam-
ics settled on individual fl oors. The fi rst fl oor 
was given to the Institute of Trade and Ser-
vices, headed by Professors Józefa and Teo-
dor Kramer. The second fl oor hosted “quants” 
with their champion Prof. Zbigniew Pawłowski. 
The third fl oor was assigned to the Institute 
of Industrial Economics, in which the leading 
position was held by the enterprise economics 
division, while the division of material man-
agement gradually transformed into logistics. 
The next fl oor belonged to the Institute for the 
Planning and Financing of the National Econ-
omy, bringing together fi nanciers from Prof. 

Józef Szyrocki’s team and the economic plan-
ning team. The two groups labeled with one 
name, however, operated separately and the 
assumed co-operation did not exist. As soon 
as an opportunity arose, separate departments 
and divisions were established, while the insti-
tute disappeared. The last fl oor was given to 
student organizations. Yet, the teaching units 
slowly moved in there too, especially when the 
Student Social and Cultural Center, assigned 
letter “F’, opened in 1987.

There is one special place there to remem-
ber. It is the “Amicus” academic club based 
on the ground fl oor. It started as a meeting 
place for everyone, both students and teach-
ers. And such a place it was! Especially dur-
ing the carnival of freedom and Solidarity 
in 1980–1981. Nobody was bothered by the 
club’s shoddy interior, though quite modern 
in those days – crowded at any time, perpetu-
ally wreathed in cigarette smoke, overfl ow-
ing ashtrays, long hours spent in armchairs 
seized in fi erce competition. Sometimes beer 
was delivered, only to run out very quickly. 
The club was a place to go before classes, dur-
ing breaks, and even after classes, often only 
to stay there and exchange views. However, 
this communal spirit did not last long. It ended 
defi nitively on 13 December 1980, never to 
come back. However, after many years, “Ami-
cus” reopened and Alina Szafranowicz gave it 
the status of a respectable professor club with 
quasi-Biedermeier decor, later maintained at 
the same level by Jadwiga Kiełtyka. Its guests 
were often surprised by the contrast between 
the stylish interior and the typical late-mod-
ernist architecture. If something is going to be 
missed after we say goodbye to “Lipsk”, it’ll 
probably be “Amicus”, because the building 
itself – serving the community less than four 
decades – may be going away too soon, but 
with no genuine regret.

I drew on R. Hillman’s article, Piękno profi lu 
metalowego. Budynki typu “Lipsk” w NRD 
i w Polsce, in: Sztuka i przemysł / Kunst ind 
Industrie, (ed.) I. Kozina, Muzeum Śląskie, 
Katowice 2013, p. 251–253.

„Lipsk” i kampus widziane z „gwiazd”, ok. 1980, 

zbiory Centrum Historii i Tradycji Akademickich UE 

w Katowicach / “Lipsk” and the campus seen from 

the Gwiazdy block, ca. 1980, archives of the UE 

Katowice History and Academic Traditions Center
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Budynek D – widok na os. Gwiazdy / 

Building D – A view towards the Gwiazdy estate, 

fot./photo A. Wisniewski 

Marek Kiczka
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…aż łezka w oku się kręci. Mimo 
iż budynek D stwarzał z czasem 
pewne niedogodności, to każdy 
wspomina go z sentymentem. 
Wiele osób zaczynało tam swoją 
pierwszą pracę, inni prowadzili 
zajęcia, jeszcze inni studiowali, 
przychodzili na konsultacje 
do swoich profesorów. Teraz, 
gdy budynek został wyłączony 
z użytku i czeka go wyburzenie, 
przychodzą chwile zadumy.

A tak wspominają go nasi studenci, absol-
wenci, pracownicy…

Prof. Andrzej Stanisław Barczak
profesor honorowy Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach

Od 1 października 1957 roku jestem 
związany z Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Katowicach (dawniej Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna i Akademia Ekono-
miczna). Byłem świadkiem rozbudowy 
uczelni (zarówno materialnej, jak i osobo-
wej). Najpierw dobudowano jedno piętro 
w budynku A, potem powstała przewiąz-
ka z salą audytoryjną w budynku A, budy-
nek B, a potem budynek D i F, teraz budy-
nek CNTI.

Jako kierownik Instytutu Ekonometrii 
obserwowałem proces budowy budyn-
ku D, który stwarzał nadzieję na uwolnie-
nie się z ciasnoty, jaka była w budynku 
A, gdzie mieścił się Instytut Ekonometrii. 
W nowym budynku D otrzymaliśmy do 
dyspozycji całe drugie piętro. Pracowni-
cy Instytutu, a potem katedr powstałych 
z podziału Instytutu, uzyskali wygodne 

miejsce do pracy. W dobie nowych kom-
puterów stacjonarnych wszyscy pracowa-
li w swych pokojach. Na korytarzu można 
było spotkać koleżanki i kolegów, pano-
wała znakomita atmosfera do uprawiania 
nauki. Dodatkowo dysponowaliśmy salą 
seminaryjną, biblioteką katedralną oraz 
laboratorium komputerowym (kilkanaście 
komputerów stacjonarnych). W sumie 
było to nadzwyczajne miejsce do upra-
wiania nauki i dydaktyki, czuło się wręcz 
intensywny zapach nauki. Sekretariat 
Instytutu, a potem katedr działał znako-
micie pod kierunkiem Sławy Nieć.

A potem nastąpił proces starzenia się 
budynku i nowe potrzeby ogólnouczelnia-
ne. Do dyspozycji centralnego zarządzania 
salami oddano salę seminaryjną i labora-
torium komputerowe. Wiadomo było od 
początku, że budynek D to budowla cza-
sowa i przyjdzie jej koniec.

Na parterze budynku D była kawiaren-
ka, która służyła za miejsce spotkań. 

… brings tears to many an eye. 
Although building D sometimes 
caused a little inconvenience, 
we all remember it with senti-
ment. A lot of us started the fi rst 
job there, some ran classes, oth-
ers attended them, still others 
came to talk to their professors. 
Now that the building is decom-
missioned and bound to be 
demolished, a moment’s refl ec-
tion is due.

Let’s talk to our students, graduates, 
teachers reminiscing about building D…

Prof. Andrzej Stanisław Barczak
Honorary professor, University of Econom-
ics in Katowice

I’ve been with the University of Econom-
ics in Katowice (the former College of 
Economics and Academy of Economics) 
since 1 October 1957. I witnessed the 
expansion of the university (both material 
and human). First, they added one storey 
to building A, then they built the audito-
rium in building A and building B, which 
were followed by buildings D and F, and, 
fi nally, building CNTI. 

As the head of the Institute of Economet-
rics, I followed the process of erecting 
building D, which gave the hope of deliv-
erance from the chronic lack of space in 
building A, where the Institute of Econo-
metrics was based. In the new building 
D, the entire second fl oor was assigned 
to us. The members of the Institute, 
and later of the departments formed as 
a result of the division of the Institute, 
had a comfortable place to work. In the 

era of new desktop computers, academ-
ics worked in their own rooms, while in 
the corridor you could meet friends and 
colleagues, this all created a great cli-
mate for practicing science. What’s more, 
we had a seminar room, a departmental 
library and a computer lab (a dozen or so 
desktops). All in all, it was an extraordi-
nary place for doing science and teach-
ing, you could practically smell a dis-
tinct aroma of science. The Offi  ce of the 
Institute and, later, of the Departments 
worked extremely well under the supervi-
sion of Sława Nieć.

And then the aging process of the build-
ing started and the university developed 
new needs. The seminar room and the 
computer lab were pooled within the cen-
tral room allocation. From the start, we 
all knew that building D was a temporary 
building and its end would come sooner 
rather than later.

The ground fl oor of building D had a cafe, 
which was a popular place of meetings. 

Na myśl o budynku D…

The thought of building D…
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Odbyłem w niej ich bardzo wiele o cha-
rakterze naukowym, a także towarzyskim, 
przy obowiązkowej kawie. Najważniejsze 
dla mnie spotkanie w tej kawiarence to 
świętowanie w lutym 2009 roku moich 
70. urodzin, na którym było wiele osób 
z uczelni i spoza niej.

Tak więc starzałem się razem z uczelnią 
i budynkiem D. Dobrze będę wspominał 
czas pracy w tym budynku. Byłem z nim 
od początku aż do jego końca. Na ogół 
budowle trwają dłużej niż życie człowieka, 
ale czasem jest odwrotnie.

Prof. Justyna Matysiewicz
prodziekan ds. edukacji i internacjonalizacji 
na Wydziale Zarządzania

Moja historia związana jest z budynkiem 
D od początku lat 90. Pamiętam począ-
tek studiów i „polowanie” na miejsce 
w starym Amicusie. Pamiętam pomiesz-
czenie pełne dymu, dziwnych foteli, 
panią w okienku lekko skrzywioną i kawę 
w szklance, oczywiście z fusami. Wszyscy 

tam byli, często była to dobra alterna-
tywa dla zajęć. Studia przeszły w pracę 
i stałam się już permanentnym bywal-
cem budynku. Mój pierwszy pokój 208. 
Byłam strasznie dumna, iż udało się wci-
snąć moje odrapane biurko wsparte na 
cegle jako czwarte do małego pokoiku. 
I tu zaczyna się prawdziwa „relacja”… 
mroźne zimy i upalne lata. System wen-
tylacji budynku pełnił głównie rolę pudła 
rezonansowego, więc trudno było zacho-
wać jakąkolwiek prywatność. Każde spo-
tkanie, telefon, a także zajęcia w poko-
ju 209 były publiczne. Nikomu to jednak 
nie przeszkadzało. Taki był budynek D. 
W moich wspomnieniach ten budynek to 
jednak głównie ludzie. Profesor Teodor 
Kramer, będący dobrym duchem marke-
tingu, zatopiony w długich dyskusjach na 

korytarzu. Profesor Kornelia Karcz, ele-
gancka i ciepła w relacjach ze wszystki-
mi, budująca pierwsze kontakty między-
narodowe uczelni. Profesor Zofi a Kędzior, 
dynamiczna osobowość z milionem 
pomysłów i oczywiście prof. Leszek Żabiń-
ski, tytan pracy i organizacji. Byliśmy spo-
łecznością, zintegrowaną wokół sekreta-
riatu, gdzie Panie Dorotki zawsze miały 
ciepłą kawę i dobre słowo. Przeżywaliśmy 
śluby, narodziny dzieci, dzieliliśmy się pro-
blemami i dyskutowaliśmy nad naszymi 
planami. Dziękuję ci, budynku D.

Budynek D dawniej / Building D as it used to be, 

fot. archiwum UE Katowice/photo archive UE Katowice 

I had a lot of them in there, both profes-
sional and social, with a coff ee as a must. 
The most important meeting for me that 
was held in this cafe was the celebration 
of my 70th birthday in February 2009, as 
it gathered a lot of people both from the 
inside and outside of the university.

So I was growing old together with the 
university and building D. I will remember 
the time when I worked in this building 
well. I was with it from its beginning to its 
end. Generally, buildings last longer than 
men, but sometimes the opposite is true.

Prof. Justyna Matysiewicz
Vice-Dean for Education and Internationali-
zation, Faculty of Management 

My career starts with building D in the 
early 1990’s. I remember the beginning 
of my studies and “hunting” for a seat in 
the old Amicus. I remember the room full 
of smoke, strange armchairs, a lady with 
a crooked smile, and coff ee in a glass, 

of course with grounds. Everyone was 
there, so it was often a good alterna-
tive to classes. Studying turned into work 
and I became a permanent guest in the 
building. My fi rst room was 208. I was 
so proud that I managed to squeeze my 
shabby desk supported by a brick as the 
fourth one into the small room. And here 
the real “account” begins... cold winters 
and hot summers. The building’s venti-
lation system served mainly as a reso-
nance box, so it was diffi  cult to keep any 
privacy. Each meeting, each phone call, 
each class in room 209 were public. But 
it didn’t bother anyone. This was build-
ing D for you. In my memories, however, 
this building is all about people. Profes-
sor Teodor Kramer, a good marketing spir-
it, immersed in long discussions in the 

corridor. Professor Kornelia Karcz, always 
elegant and warm towards everyone, 
building the university’s fi rst internation-
al relationships. Professor Zofi a Kędzior, 
a dynamic personality with a million 
ideas. And, last but not least, Professor 
Leszek Żabiński, the champion of work 
and organization. We were a community, 
integrated around the offi  ce, where Mis-
suses Dorotkas always had a hot coff ee 
and a good word for everyone. We lived 
through weddings, children, we shared 
our problems and discussed our plans. 
Thank you, building D.
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Piotr Bluma
współtwórca oraz współprowadzący face-
bookowy fanpage „UE Katowice Memes”

Można powiedzieć, że budynek D był dla 
mnie niczym rodzinny dom – pozwalał na 
schronienie, kiedy potrzebowałem zaznać 
spokoju, na spotkanie ze znajomymi, kiedy 
chciałem porozmawiać, pożartować. Gdzie 
jak gdzie, ale tam zawsze było miejsce – 
no, może z wyjątkiem toalet – za nimi 
zdecydowanie nie będę tęsknić. Biblioteka 
katedr marketingowych była zaś jak naj-
lepszy salon. Budynek D był też inspira-
cją – bo czy UE Katowice Memes byłoby 
takie samo bez tych wszystkich memów? 
Nie sądzę. No i w końcu windy będące jak 
dorastające dzieci, które z czasem wypro-
wadzają się od rodziców – tyle że windy 

po prostu stopniowo przestawały działać. 
Pamiętam, że w jednej z nich udało mi się 
nawet zaciąć, niemniej wjechaliśmy pię-
tro wyżej, gdzie drzwi na szczęście się już 
otworzyły. Niech żałuje ten, kto nigdy nie 
miał bądź nie będzie miał tam zajęć.

Dr Witold Gradoń
adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków 
Finansowych

Moje miłe wspomnienia związane z budyn-
kiem D koncentrują się głównie wokół 
klubu pracowniczego Amicus. Za czasów 
studenckich było to „ekskluzywne” miejsce 
spotkań studentów, gdzie toczyły się cią-
głe dyskusje o wszystkim i grano w brydża. 
A wszystko w oparach wszechobecnego 
dymu papierosowego – wówczas nie było 
zakazu palenia tytoniu w budynkach – 
i przy kawie parzonej w ekstramocnej 
wersji, bo zmielonej kawy było do połowy 
szklanki! Była niezbędna przed zajęciami 
ze statystyki u prof. Leona Dziembały.

Po rozpoczęciu pracy, już jako asystent 
w Katedrze Finansów, również każdą 

wolną chwilę spędzałem w Amicusie, 
gdzie Pani Jadzia oferowała kawę już 
z ekspresu ciśnieniowego. Przy jednym 
stoliku nieraz siedziało po osiem osób, 
które dzieliły się swoimi doświadczenia-
mi z pracy ze studentami oraz sukcesa-
mi i porażkami w życiu prywatnym. Idąc 
do Amicusa o jakiejkolwiek porze dnia 
można było mieć pewność, że zawsze się 
tam kogoś znajomego spotka. Zawiązy-
wały się wówczas przyjaźnie, które prze-
trwały do dnia dzisiejszego. Niestety, 
niektórych osób uczestniczących w tych 
spotkaniach już nie ma wśród nas.

Co do windy – na moje szczęście ta nigdy 
mnie nie zawiodła.

Marek Adamczyk
prezes Stowarzyszenia Parlamentu Stu-
denckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach „HOSSA”

Czy budynkiem D można się zauroczyć? 
Jednak miał i ma on coś w sobie. Wąskie, 
długie korytarze rodem z akademika, 
gdzie w oczekiwaniu na wpisanie oceny, 

Teledysk nagrywany na dachu budynku D / A video clip shot on the roof of building D, 

fot. archiwum UE Katowice/photo archive UE Katowice 

Piotr Bluma
Co-creator and co-editor, “UE Katowice 
Memes” Facebook fanpage 

You could say building D was like a fam-
ily home for me – it gave shelter when 
I needed peace, space when I wanted to 
meet friends, to talk, to joke. Yes, there 
was always space there – well, maybe 
except for the toilets – I will defi nitely not 
miss them. But the library of the market-
ing departments was like the best living 
room. Building D was also an inspiration – 
do you think the EU Katowice Memes 
would be the same without all these 
memes? I don’t. And its lifts, like kids 
growing up and moving out from home – 
only that the lifts stopped working over 
time. I remember when I got stuck in one 

of them, but then we went one fl oor up 
and the door simply opened. You should 
regret it you never had classes there. 

Dr Witold Gradoń
Assistant professor, Department of Banking 
and Financial Markets

My fond memories of building D feature 
mostly the Amicus staff  club. When I was 
a student, it was an “exclusive” meeting 
place for students, where we were hav-
ing never-ending discussions about things 
and playing bridge. And all this enveloped 
in ubiquitous cigarette smoke – there was 
no ban on smoking in the buildings then – 
and with coff ee brewed in an extra strong 
version, because coff ee grounds fi lled half 
the glass! You needed one before Profes-
sor Leon Dziembała’s statistics class.

After I started work, as a junior lecturer in 
the Department of Finance, I also spent 
every free moment in Amicus, where Mis-
sus Jadzia served coff ee from the espresso 

machine. Sometimes, one table accom-
modated eight people, who shared their 
experiences of working with students, but 
also joys and sorrows of private life. When 
you went to Amicus any time during the 
day, you could be sure that you would 
meet someone you knew there. Friend-
ships formed in those days have survived 
until today. Unfortunately, some people 
who took part in those meetings are no 
longer with us.

As for the lift – fortunately, it never failed me.

Marek Adamczyk
President of HOSSA, the Association of the 
Student Parliament, University of Econom-
ics in Katowice

Can building D charm you? But it did have 
and still has this something. Narrow long 
corridors as if transferred straight from 
the dormitory, where all the fi rst year 
students were packed, in anticipation of 
a grade, an exam result or offi  ce hours. 
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egzamin czy konsultacje potrafił stać 
cały pierwszy rok moich studiów. Mimo 
pewnego dyskomfortu była to najlepsza 
z możliwych form integracji. Zresztą do 
teraz utrzymuję stały kontakt z osobami 
poznanymi właśnie w budynku D. Słynna 
winda również przyniosła niemało atrak-
cji. Pamiętam, jak śpiesząc się na egza-
min, miałem przyjemność poznawać ją 
przez dwie godziny od środka po tym, gdy 
odmówiła współpracy. Dopiero interwen-
cja konserwatora zakończyła nasze spo-
tkanie. Plusem było to, że termin egza-
minu mi przywrócono i miałem ponad 
tydzień na dodatkową naukę.

Marta Grybś-Kabocik
asystentka w Katedrze Badań Konsumpcji

Byłam związana z budynkiem D od cza-
sów studenckich. W związku z moimi 
zainteresowaniami naukowymi w obsza-
rze zachowań konsumentów i marketin-
gu już jako studentka często przebywa-
łam na korytarzu na pierwszym piętrze 
budynku – na szczęście nie musiałam 
korzystać wtedy z legendarnej windy. 
Każdy korytarz zawsze wydawał się cią-
gnąć bez końca. Co prawda latem nie było 
tam czym oddychać, ale jednak wciąż 
czuję sentyment do niezwykłego klimatu 

tego budynku, do gablotek z informacjami 
o kołach naukowych, konferencjach i osią-
gnięciach katedr, do ławek ze stolikami 
na korytarzach, gdzie można było ze zna-
jomymi zarówno się pouczyć, jak i zjeść 
śniadanie, do automatów z kawą tańszą 
niż w innych budynkach.

Despite some discomfort, it was the best 
possible form of integration. Anyway, I am 
still in touch with people I met in build-
ing D. The infamous lift is also unfor-
gettable. I remember when hurrying to 
the exam, I had the pleasure of making 
its acquaintance for two hours after it 
refused to cooperate. It was the interven-
tion of the maintenance man that ended 
our meeting. The upside was that the 
date of the exam was restored and I had 
over a week of extra learning time.

Marta Grybś-Kabocik
Junior lecturer, Department of Consump-
tion Research

I remember building D from my student 
days. Because of my research interests 
in consumer behavior and marketing, as 
a student I often spent time in the cor-
ridor on the fi rst fl oor of the building, so 
fortunately I didn’t have to use the leg-
endary lift. Each corridor seemed to have 
no end. Although in the summer you 
couldn’t breathe there, I still feel senti-
mental about the unusual atmosphere 
of the building, about the notice boards 

with information on student research 
groups, conferences, departmental suc-
cesses, about the benches and tables in 
the corridors, where you could learn with 
friends or have breakfast, about the cof-
fee machines cheaper than in the other 
buildings.

Wnętrze windy w budynku D 

/ Inside the lift in building D, 

fot./photo M. Kiczka 

Korytarz w budynku D prowadzący do sal dydaktycznych i pomieszczeń 

biurowych / The corridor leading to offi  ces and classrooms, fot./photo 

E. Lachowicz-Santos 

Jedna z wind w budynku D / One of the 

lifts in building D, fot./photo M. Kiczka 
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Joanna Barczak
pracownik administracyjny sekretariatów 
katedr

Ktoś kiedyś napisał: „Praca twoim dru-
gim domem”. Długie godziny spędzone 
w pracy, w upale w lecie i upale w zimie, 
ponieważ przy metalowych ramach okien-
nych grzejniki zawsze były odkręcone na 
maksimum – bez możliwości regulacji. 
Rozpoczęłam pracę w 1995 roku. W tym 
czasie zapisy na seminaria do promoto-
rów odbywały się w sekretariatach katedr. 
Nasz sekretariat znajdował się w połowie 
korytarza. W dniu zapisów studenci stali 

wszędzie, jeden przy drugim, bez możli-
wości spokojnego oddechu ze względu na 
ciasnotę. Widząc taki stan rzeczy, nie bar-
dzo wiedziałyśmy, co zrobić. Czy uciec, bo 
i tak w jednym kawałku nie dostaniemy 
się do miejsca zapisów, czy siłą perswazji 
i kultury osobistej poprosić tłum, aby choć 
o centymetr się rozstąpił, byśmy mogły 
przejść i rozpocząć tak długo wyczekiwa-
ne zapisy. Udało się. Aczkolwiek przedzie-
ranie się przez zmęczonych czekaniem 
od wczesnych godzin rannych studentów 
zabrało nam więcej czasu niż same zapisy. 
Było to takie przeżycie, które do dnia dzi-
siejszego zapadło mi w pamięć i ani myśli 

się wyprowadzać. Bardzo miło wspomi-
nam ludzi tam pracujących. Zawsze kom-
petentnych, życzliwych i mimo wszyst-
ko pozytywnie nastawionych do świata. 
Teraz, gdy wchodzę do opuszczonych 
pokoi, bez mebli, wzruszenie chwyta za 
serce. Stoję na środku mojego sekretaria-
tu, wspominając lato i 50-stopniowy upał 
wewnątrz. Nawet tego jakoś mi żal. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że po 23 latach 
od momentu  zatrudnienia wciąż z senty-
mentem wspominam moje pierwsze miej-
sce pracy.

Joanna Barczak
Administrative staff  member, departmen-
tal offi  ces

Someone once wrote:  “Work is your sec-
ond home.” Long hours spent at work, 
heat in the summer and heat in the 
winter, because with the metal window 
frames, the radiators were always turned 
on to the maximum – with no adjustment 
possible. I started work in 1995. At that 
time, the enrollment for the promoters’ 
seminars took place in the departmental 
offi  ces. Our offi  ce was halfway down the 
corridor. On the enrollment day, students 

were everywhere, cramped into the nar-
row space, without the possibility of com-
fortable breathing. When we saw this, we 
didn’t really know what to do. Maybe run, 
because you wouldn’t get to the offi  ce in 
one piece, or use persuasion and person-
al charm to ask the crowd to part a frac-
tion so that we could pass and start the 
enrollment. Somehow, it worked. How-
ever, it took us more time to maneuver 
our way through the students, who were 
tired of waiting for hours, than to do the 
enrollment. The experience is still fresh in 
my memory and I don’t think it will ever 
go away. I have very fond memories of 

the people working there. Always com-
petent, friendly and, despite everything, 
positive about the world. Now, when 
I enter the abandoned rooms, stripped of 
furniture, I feel very emotional. I’m stand-
ing in the middle of my offi  ce, reminisc-
ing about the summer and 50-degree 
heat inside. I somehow miss even this 
heat. The most important thing, howev-
er, is that after 23 years in the job I still 
remember my fi rst job with fondness.

Budynek D – widok od strony parkingu wewnętrznego / Building D – a view 

from the internal car park, fot./photo A. Wisniewski 

Budynek D – widok na ul. Bogucicką / Building D – a view to 

Bogucicka Street, fot./photo A. Wisniewski 
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Wydarzenie zorganizowały wspólnie Katedry: Inwe-
stycji i Nieruchomości, Bankowości i Rynków Finanso-
wych, Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospo-
darczych, Rachunkowości oraz Dziekanat Wydziału 
Finansów i Ubezpieczeń. Podczas ceremonii otwar-
cia gości zagranicznych i studentów powitali prorek-
tor uniwersytetu prof. Sławomir Smyczek oraz dziekan 
Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. Andrzej Piosik, 
a także prodziekani WFiU: prof. Krzysztof Marcinek, 
dr Anna Kuzior i dr Krystyna Mitręga-Niestrój, którzy 
brali również aktywny udział w pozostałych spotka-
niach z gośćmi.

Formuła wydarzenia zakładała zaangażowanie gości 
zagranicznych w różne formy aktywności dydaktycznej 
i naukowej. Zaproszeni goście poprowadzili:

  pięć wykładów otwartych;
  trzy przedmioty do wyboru dla ponad 50 studentów 
(głównie programu Erasmus+) o tematyce:
> Sustainable Finance – Selected Aspects,
> Innovation and Strategic Management – Selected 
Aspects,
> International and European Taxation Systems,

  sześć wykładów gościnnych dla studentów 
specjalności Finance and Accounting for Business 
(FAB) i Quantitative Assets and Risk Management 
(ARIMA).

Oferta dydaktyczna obejmowała różnorodne tematy 
związane z rachunkowością, fi nansami oraz inwestycja-
mi, jak np. zrównoważone fi nanse, transakcje na ryn-
kach giełdowych czy zagadnienia podatkowe w przed-
siębiorstwach międzynarodowych.

New Frontiers 
in Finance and 

Accounting 2017

Monika Foltyn-Zarychta, 
Monika Wieczorek-Kosmala

W dniach 23–27 października 2017 roku 
na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
odbył się piąty International Week „New 
Frontiers in Finance and Accounting 2017” 
z udziałem 17 gości zagranicznych. W tym 
roku nasi studenci mogli uczestniczyć 
w zajęciach prowadzonych przez 
wykładowców reprezentujących 15 ośrodków 
naukowych z 10 krajów (Belgia, Chorwacja, 
Chile, Czechy, Holandia, Luksemburg, 
Niemcy, Ukraina, Węgry, Włochy).

 Wykład prof. G. Christonakisa / Lecture by Prof. G. Christonakis 

(Berlin School of Economics and Law), fot./photo M. Foltyn-Zarychta

 Goście w czasie seminarium naukowego / IW participants at-

tending research seminar, fot./photo M. Wieczorek-Kosmala

 Wykładowcy podczas zwiedzania Katowic / IW participants visit-

ing the city of Katowice, fot./photo J. Dróżdż
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The event was organized by the Department of 
Investment and Real Estate, the Department of 
Banking and Financial Markets, the Department of 
Corporate Finance and Insurance, the Department 
of Accounting, and the Dean’s Offi  ce of the Faculty 
of Finance and Insurance. During the opening cer-
emony students and guests were welcomed by Prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-Rector for Education and 
Internationalization, Prof. Andrzej Piosik, Dean of the 
Faculty of Finance and Insurance as well as the Vice-
Deans: Prof. Krzysztof Marcinek, Dr Anna Kuzior and 
Dr Krystyna Mitręga-Niestrój, who also met with the 
guests on other occasions during the event.

The schedule for this year’s event included a variety 
of scholarly and teaching activities involving foreign 
guests, such as:

  5 open keynote lectures; 
  3 elective subjects for more than 50 students 
(mainly the Erasmus+ students) covering the fol-
lowing topics:
> Sustainable Finance – Selected Aspects,
> Innovation and Strategic Management – Selected 
Aspects,
> International and European Taxation Systems; 

  6 guest lectures for the students of Finance and 
Accounting for Business (FAB) and Quantitative 
Assets and Risk Management (ARIMA). 

The teaching program also covered a wide selection 
of topics related to accounting, fi nance, and invest-
ment, including sustainable fi nance, stock market 
transactions, taxation in international business. 

Apart from lectures and classes, the Internation-
al Week program included a conference entitled 
“Accounting and Finance Challenges in Business 

On 23–27 October 2017, the Faculty of 
Finance and Accounting at the University 
of Economics in Katowice hosted the 
fi fth international week (IW) titled “New 
Frontiers in Finance and Accounting”, 
involving 17 participants from abroad. 
This year students had an opportunity 
to attend lectures and classes run by 
academics from 15 higher education 
institutions based in 10 countries 
(Belgium, Chile, Croatia, Czech Republic, 
Germany, Hungary, Italy, Luxemburg, 
the Netherlands and Ukraine).

New Frontiers in Finance 
and Accounting 2017

Oprócz zajęć dydaktycznych 
podczas International Week 
stworzono gościom rów-
nież przestrzeń do wymia-
ny doświadczeń naukowych. 
Wzięli oni udział w konferencji 
„Accounting and Finance Chal-
lenges in Business Processes” 
zorganizowanej przez Kate-
drę Rachunkowości. Czynny 
udział w tym wydarzeniu wzię-
ło dziewięcioro gości tygodnia 
międzynarodowego, z czego 
siedmioro wygłosiło referaty, 
a dwie osoby przewodniczyły 
sesjom panelowym. W ramach 
tygodnia międzynarodowe-
go po raz drugi zorganizowa-
no również Międzynarodowe 
Seminarium Naukowe zaty-
tułowane „Towards Research 
Excellence in Finance – New 
Challenges”, będące okazją do 
prezentacji aktywności nauko-
wej zaproszonych gości.

Intensywny tydzień pracy 
uzupełniły liczne wydarzenia 
socjalne, mające na celu pre-
zentację naszego regionu oraz 
integrację gości zagranicz-
nych: zwiedzanie obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu, 
prezentacja nowej infrastruk-
tury miasta Katowice, kolacja 
regionalna oraz całodniowa 
wycieczka do Krakowa.

Liczny udział gości zagranicz-
nych był możliwy dzięki sze-
rokiej sieci kontaktów pra-
cowników Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń oraz zawar-
tym przez uczelnię umowom 
w ramach programu Erasmus+, 
który był głównym źródłem 
fi nansowania pobytu gości. 
Finansowe wsparcie udzielone 
zostało także przez partnera 
wydarzenia – fi rmę Technicen-
ter sp. z o.o., twórcę progra-
mu e-analiza.pl wspomagają-
cego zarządzanie fi nansami 
w przedsiębiorstwach.

Processes” organized by the 
Department of Accounting. Pro-
viding a forum for exchange of 
research experience, the confer-
ence was attended by nine of 
the IW guests, seven of whom 
delivered conference papers and 
two chaired the panel sessions. 

Another interesting event held 
as part of the International 
Week was the second edition 
of the International Research 
Seminar “Towards Research 
Excellence in Finance – New 
Challenges”, which provided an 
opportunity for the foreign aca-
demics to present their research 
activity. 

The international Week involved 
not only intense work, but also 
off ered a number of social activ-
ities, including a visit to the 
Auschwitz-Birkenau Memorial 
and Museum, a presentation of 
the new infrastructure of the 
Katowice city, a regional cuisine 
dinner and an all-day trip to 
Cracow.

The fact that so many academ-
ics participated in the Interna-
tional Week was made possi-
ble thanks to a wide network 
of contacts maintained by the 
staff  at the Faculty of Finance 
and Insurance as well as and 
the agreements signed with 
partner universities under the 
Erasmus+ program which was 
the main source of funding for 
foreign guests. The event was 
also fi nancially supported by 
its business partner – Techni-
center sp. z o.o., designer of the 
e-analiza.pl system facilitating 
corporate fi nance management.

43434343



Uniwersytet to wspól-
nota łącząca ludzi poszu-
kujących wiedzy, miejsce 
wymiany poglądów i dys-
kusji wokół idei i kry-
tycznej analizy poglądów 
i koncepcji. 

Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach, sku-
piający naukowców 

oraz studentów poświęcają-
cych się badaniom naukowym 
i dydaktyce w zakresie nauk 
ekonomicznych, jest natu-
ralnym miejscem do dysku-
sji wokół poglądów wiodą-
cych przedstawicieli ekonomii. 
Łacińskie paremie: Gau-
dium in litteris oraz Docendo 
discimus wyznaczają kierun-
ki naszej aktywności nauko-
wej oraz dydaktycznej. Chęć 
zaproponowania miejsca do 
realizacji tych dezyderatów 
zainspirowała zbliżająca się 
rocznica. W 2019 roku upłynie 
pół wieku od uhonorowania 
Ragnara Frischa oraz Jana Tin-
bergena pierwszymi w histo-
rii Nagrodami Banku Szwecji 
im. Alfreda Nobla w dziedzinie 
ekonomii.

Artur Walasik

Kolokwium

W zespole Katedry Finansów 
Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń 
Gospodarczych zainicjowali-
śmy cykl kolokwiów nauko-
wych poświęconych dysku-
sji nad wpływem dorobku 
laureatów Nagrody Nobla na 
podejmowane w naszym śro-
dowisku badania naukowe, 
w szczególności prowadzone 
przez pracowników nauko-
wych, ale również przygoto-
wywane przez słuchaczy stu-
diów doktoranckich dysertacje 
doktorskie. Formuła kolo-
kwium opiera się na otwar-
tej dla wszystkich zaintereso-
wanych dyskusji dotyczącej 
znaczenia prac wybranego 
laureata, poprzedzonej wpro-
wadzeniem koncentrującym 
się wokół jednej z wybranych 
przez prelegenta prac noblisty 
(artykułu naukowego lub roz-
działu). 18 stycznia br. odby-
ło się pierwsze kolokwium 
naukowe, a ekonomistą, któ-
rego dorobkowi zostało ono 
poświęcone, był Paul Krug-
man, laureat Nagrody Nobla 
w 2008 roku. Spotkanie zaty-
tułowane było „Marco Polo 
na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym. Paula Krugmana opisanie 

świata”. Prelegentem była mgr 
Sonia Kozub-Skalska, student-
ka III roku studiów doktoranc-
kich na Wydziale Finansów 
i Ubezpieczeń.

Pierwsze spotkanie było oka-
zją do twórczej dyskusji na 
temat problemów wynikają-
cych z globalizacji oraz nowe-
go kreślenia map aktywności 
ekonomicznej przedsiębiorstw 
działających w skali międzyna-
rodowej. W intrygującej i inspi-
rującej dyskusji wzięli udział 
pracownicy, studenci, przed-
stawiciele mediów, co uzasad-
niło potrzebę kontynuacji tego 
przedsięwzięcia. Zamierza-
my organizować trzy kolokwia 
w trakcie roku akademickiego. 
Kolejne spotkanie planowane 
jest wstępnie na maj bieżą-
cego roku. Będzie dotyczyło 
dorobku Elinor Ostrom, 
a zaproszonym prelegentem 
będzie dr Adam Polko z Kate-
dry Gospodarki Przestrzennej 
i Środowiskowej. Przynajmniej 
z miesięcznym wyprzedze-
niem na stronie katedry  znaj-
dzie się odnośnik do wybra-
nego tekstu laureata Nagrody 
Nobla, a dwa tygodnie przed 

datą kolokwium również pre-
zentacja przygotowana przez 
prelegenta. Lektura tekstu 
oraz prezentacja pozwolą na 
ustalenie punktu wyjścia do 
twórczej dyskusji, której kieru-
nek nadawać będą jej uczest-
nicy. Wszystkich zaintereso-
wanych z góry zapraszamy, 
szczegóły dotyczące kolejnych 
kolokwiów dostępne będą na 
stronie: www.ue.katowice.pl/
kolokwium-noblowskie oraz 
w uczelnianym newsletterze.

noblowskie

im. Alfreda Nobla w dziedzinie 
ekonomii.ekonomii.

pół wieku od uhonorowania 
Ragnara Frischa oraz Jana Tin-
bergena pierwszymi w histo-
rii Nagrodami Banku Szwecji 

zaproponowania miejsca do 
realizacji tych dezyderatów 
zainspirowała zbliżająca się 
rocznica. W 2019 roku upłynie 
pół wieku od uhonorowania 

zainspirowała zbliżająca się 
rocznica. W 2019 roku upłynie 
pół wieku od uhonorowania 

discimus 
ki naszej aktywności nauko-
wej oraz dydaktycznej. Chęć 
zaproponowania miejsca do 

wyznaczają kierun-
ki naszej aktywności nauko-
wej oraz dydaktycznej. Chęć 
zaproponowania miejsca do 
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Nobel

University is a community 
of people seeking knowl-
edge, a place where opin-
ions are exchanged, ideas 
discussed, and views and 
concepts analyzed and 
critically evaluated. 

The University of Econom-
ics in Katowice, which 
gathers together scien-

tists and students engaged in 
scientifi c research and didac-
tics in the fi eld of economic 
sciences, is naturally predes-
tined to serve as a platform 
for a debate on the views 
of leading economists. Latin 
aphorisms Gaudium in litteris 
and Docendo discimus set the 
direction for our scientifi c and 
didactic activity. Our aspiration 
for a space where these desid-
erata can be put into eff ect 
was aroused by the upcoming 
anniversary – the year 2019 
will mark half a century since 
Ragnar Frisch and Jan Tinber-
gen were awarded the fi rst 
ever Swedish National Bank’s 
Prize in Economic Sciences in 
Memory of Alfred Nobel.

The faculty of the Depart-
ment of Corporate Finance and 
Insurance initiated a series 
of scientifi c colloquia on the 
impact the Nobel Prize win-
ners’ scientifi c output exerts 
on the scientifi c research con-
ducted in our community by 
academics, but also on the 
research undertaken by doc-
toral students in their PhD 
dissertations. A colloquium 
starts with an introductory talk 
focusing on one of the works 
written by a particular laureate 
(a scientifi c paper or a chap-
ter of a speaker’s choice), and 
is followed by an open discus-
sion on the signifi cance of the 
laureate’s output, which can 
be joined by anybody inter-
ested in the subject. The fi rst 
colloquium took place on 
18 January 2018, and the fi rst 
economist whose scientifi c 
work was debated was Paul 
Krugman, who won the Nobel 
Prize in 2008. It was entitled 
“Marco Polo at the University 
of Economics. Paul Krugman’s 
description of the world”. 
The talk was given by Sonia 
Kozub-Skalska (MA), a third-
year Ph.D. student at the Fac-
ulty of Finance and Insurance.

The fi rst meeting turned 
into a lively debate on prob-
lems arising from globaliza-
tion and new business activity 
maps unfolding for interna-
tionally operating enterprises. 
It was attended by university 
faculty, students and media 
representatives, who active-
ly participated in the intrigu-
ing and inspiring discussion. 
This proves there is need for 
the initiative to continue. We 
intend to organize three col-
loquia per academic year. 

The next one is to be held in 
May 2018 and will focus on 
the work of Elinor Ostrom; 
the guest speaker will be dr 
A dam Polko from the Depart-
ment of Spatial and Environ-
mental Economics. A month 
earlier, at the latest, informa-
tion about and a link to the 
Nobel laureate’s text chosen 
by the speaker will be post-
ed on the department’s site, 
and the speaker’s presenta-
tion will be available there two 
weeks before the colloquium. 
They can provide a basis for 
a discussion, whose direc-
tion, however, will depend on 
the participants. We would 
like to invite everybody inter-
ested in the subject matter. 
Detailed information on the 
next colloquia will be available 
at www.ue.katowice.pl/kolok-
wium-noblowskie and in the 
university newsletter.

colloquium
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Pierwszą część konferencji poświęco-
no zagadnieniom kapitału terytorialne-
go. Prof. Tadeusz Markowski (Uniwersy-
tet Łódzki) zwrócił uwagę na to, że jest on 
tworzony pozarynkowo jako dobro klubo-
we i relacyjne. Dlatego też warto analizo-
wać go w świetle teorii efektów zewnętrz-
nych. Postawił także dyskutantom 
pytanie, czy kapitał terytorialny powin-
no się postrzegać jako sumę kapitałów 
w układzie terytorialnym, czy raczej jako 
wartość dodaną? Z kolei prof. Aleksandra 
Nowakowska (także z Uniwersytetu Łódz-
kiego) przypomniała, iż innowacyjność 
cechuje się silną tendencją do koncentra-
cji, a w konsekwencji trzeba umiejętnie 
łączyć przewagi techniczne z przewagami 
terytorialnymi. Zwróciła także uwagę, że 
aby wykorzystać owe przewagi niezbędna 
jest silna tożsamość, która przekłada się 
na relacje i wspólne cele.

W części drugiej pod dyskusję poddano 
zagadnienia: czynników, trajektorii i wehi-
kułów rozwoju terytorialnego. Wprowa-
dzając do debaty, prof. Paweł Churski 
wraz z dr. Robertem Perdałem (Uniwer-
sytet Adama Mickiewicza) wskazali na 
cztery megatrendy, które ich zdaniem są 
źródłem współczesnych wyzwań rozwo-
jowych regionów. Są nimi: transformacja 
ukierunkowana na poprawę efektywno-
ści gospodarczej, postmodernizacja pro-
wadząca do kapitalizmu kognitywnego, 
integracja gospodarcza i wynikające z niej 
wzrosty produkcji, specjalizacji i mobilno-
ści oraz globalizacja.

Kolejne sesje poświęcone były techno-
logicznemu i kreatywnemu rozwojo-
wi miast i regionów oraz terytorializacji 
polityki rozwoju regionalnego i lokalne-
go. W dyskusjach panelowych prowadzo-
nych przez profesorów Krystiana Heff nera 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

i Jacka Szlachtę (Szkoła Główna Handlo-
wa) wzięli udział przedstawiciele ośrod-
ków naukowych z różnych regionów, 
dzięki czemu uczestnicy konferencji mogli 
poznać nie tylko bieżącą sytuację w róż-
nych częściach kraju, ale także zapoznać 
się np. z koncepcjami polityki prowa-
dzonej w poszczególnych regionach lub 
miastach.

Tradycją Konferencji Ustrońskich stało się 
już wieńczenie obrad sesjami warszta-
towymi. W tym roku tematem prac były 
kreatywność, innowacyjność i przedsię-
biorczość w rozwoju lokalnym i regio-
nalnym. Moderatorami dwóch grup 
warsztatowych byli trzej pracownicy 
Katedry Badań Strategicznych i Regional-
nych: prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof 
Wrana i dr Marcin Baron oraz dr Marcin 
Budziński  (Górnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości).

Marcin Baron

XX Konferencja
Ustrońska
W listopadzie 2017 roku polscy regionaliści 
spotkali się po raz dwudziesty w Ustroniu 
na dorocznej konferencji organizowa-
nej przez Katedrę Badań Strategicznych 
i Regionalnych. Jubileuszowe spotkanie 
odbywało się pod hasłem „Rozwój lokalny 
i regionalny – teorie i zastosowania”.
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The fi rst part of the conference concerned 
the issues of territorial capital. Prof. Tade-
usz Markowski (University of Lodz) point-
ed out that territorial capital is created 
outside the market as a club and relation-
al good. Therefore, it should be analyzed 
within the theory of externalities. He also 
asked the participants whether territo-
rial capital should be perceived as the 
sum of capitals in the territorial system 
or rather as added value? In turn, Prof. 
Aleksandra Nowakowska (University of 
Lodz) stated that innovation is character-
ized by a strong tendency to concentrate 
and, as a consequence, there is a need to 
combine technical advantages with ter-
ritorial advantages. She also argued that 
in order to be able to act on these advan-
tages, strong identity, which translates 
into relationships and common goals, is 
necessary.

The second part of the conference 
focused on the following issues: factors, 

trajectories and space development vehi-
cles. In the introduction to the discussion, 
Prof. Paweł Churski with dr Robert Perdał 
(Adam Mickiewicz University) identifi ed 
four megatrends which, in their opin-
ion, are the source of the contemporary 
development challenges of regions. These 
are: transformation aimed at improving 
economic effi  ciency; postmodernization 
leading to cognitive capitalism; economic 
integration and the resultant increases in 
production, specialization and mobility; 
and globalization.

The next sessions dealt with the techno-
logical and creative development of cities 
and regions and the territorialization of 
regional and local development policies. 
Panel discussions led by Prof. Krystian 
Heff ner (University of Economics in Kato-
wice) and Prof. Jacek Szlachta (Warsaw 
School of Economics) were attended by 
the representatives of various research 
centers from diff erent regions, so the 

conference participants got acquainted 
both with the current situation in vari-
ous parts of the country and with the 
concepts of policies pursued in particular 
regions or cities.

The Ustroń Conference has already devel-
oped the tradition to fi nish proceedings 
with workshop sessions. In 2017, the 
themes involved creativity, innovation and 
entrepreneurship in local and regional 
development. The moderators of the two 
workshop groups were three members of 
the Department of Strategic and Regional 
Studies: Prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof 
Wrana and dr Marcin Baron, and dr Mar-
cin Budziński (Upper Silesian Academy of 
Entrepreneurship).

20th Ustroń
Conference
In November 2017, Polish regionalists 
met in Ustroń at the annual confer-
ence organized by the Department of 
Strategic and Regional Studies for the 
20th time. The anniversary conference 
was held under the slogan “Local and 
regional development – theories and 
applications”.
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19 października 2017 roku w auli im. prof. 
Zbigniewa Messnera odbyła się konfe-
rencja pt. „Nauki o zarządzaniu – doko-
nania, trendy, wyzwania”. Stanowiła ona 
kontynuację organizowanych co dwa 
lata konferencji z cyklu „Systemy i kie-
runki studiów na Wydziale Zarządza-
nia”. Zeszłoroczna konferencja, ze wzglę-
du na jubileusz Wydziału Zarządzania 
utożsamiany z 80-leciem jego powstania 
(Wydział Organizacji Przemysłu w 1937 
roku), przyjęła formę naukową. 

Celem konferencji była dyskusja nad 
dotychczasowym dorobkiem dyscypliny 
nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem 
wkładu katowickiej szkoły zarządzania. 
Podczas całodniowej dyskusji dokona-
no podsumowania dorobku subdyscy-
plin w zarządzaniu, wyłonienia aktual-
nych luk poznawczych, a także wskazano 

najważniejsze kierunki przyszłych badań 
w naukach o zarządzaniu. W ramach 
konferencji zorganizowano sesję plenar-
ną pt. „Tożsamość nauk o zarządzaniu – 
teorie, koncepcje, metody” prowadzoną 
przez prof. Bogdana Nogalskiego (Uni-
wersytet Gdański) i prof. Marię Roma-
nowską (Szkoła Główna Handlowa) oraz 
dwie równoległe sesje panelowe: „Wyła-
niające się trendy i nowe subdyscypliny 
w naukach o zarządzaniu” prowadzoną 
przez prof. Barbarę Kożuch (Uniwersytet 
Jagielloński) oraz „Dynamika i złożoność 
współczesnych organizacji”, którą kiero-
wał prof. Kazimierz Krzakiewicz (Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Konferencja zgromadziła prawie 150 osób 
z ośrodków uniwersyteckich z całej Polski, 
doktorantów oraz przedstawicieli praktyki 
gospodarczej. Po jej zakończeniu odbyło 

się specjalne posiedzenie Komitetu Nauk 
Organizacji i Zarządzania pod przewod-
nictwem prof. Bogdana Nogalskiego, na 
którym dyskutowano o założeniach zmian 
w szkolnictwie wyższym.

Rezultatem konferencji jest publikacja 
pod redakcją naukową prof. Krystyny 
Jędralskiej i prof. Wojciecha Dyducha pt. 
„Nauki o zarządzaniu – dokonania, tren-
dy, wyzwania” (Wydawnictwo UE Katowi-
ce, 2017). Patronatu konferencji udzielili: 
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania 
PAN, Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa oraz Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne. Głównym sponsorem wyda-
rzenia był ING Bank Śląski, a tort jubile-
uszowy ufundowała fi rma naszego absol-
wenta  Dominika Niewelta.

Wojciech Dyduch

Jubileuszowa konferencja
na Wydziale Zarządzania
Czym zajmują się nauki o zarządzaniu? Co nowego słychać w badaniach nauko-
wych tej dyscypliny w Polsce i na świecie? Czym będą zajmować się teoretycy 
i praktycy przez najbliższe lata? Te i inne pytania były przedmiotem dyskusji 
podczas jubileuszowej konferencji zorganizowanej przez Wydział Zarządzania 
jesienią ubiegłego roku.
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On 19 October 2017, the Zbigniew Mess-
ner Auditorium hosted a conference 
entitled “Management Science – accom-
plishments, trends, challenges”, meant 
as a follow-up to the biennial conference 
series “Study systems and programs at 
the Faculty of Management”. Due to the 
jubilee of the Faculty of Management, 
associated with its 80th anniversary (the 
Faculty of Industrial Organization estab-
lished in 1937), the last year’s event took 
the form of a scientifi c conference.

Its aim was to discuss past accomplish-
ments in the discipline of management 
science, including the contribution made 
by the Katowice school of management. 
The all-day symposium involved an over-
view of the achievements in management 
sub-disciplines, identifi cation of current 
research gaps and the main directions for 
future management research. The con-
ference program also included a plenary 
session entitled “The identity of manage-
ment science – theories, concepts, meth-
ods”, chaired by Prof. Bogdan Nogalski 
(University of Gdańsk) and Prof. Maria 
Romanowska (Warsaw Business School), 
as well as two parallel panel sessions: 
“Emerging trends and new sub-disciplines 
in management science” chaired by Prof. 
Barbara Kożuch (Jagiellonian University) 
and “The dynamism and complexity of 
contemporary organizations” moderated 
by Prof. Kazimierz Krzakiewicz (Poznań 
University of Economics).

The conference brought together a total 
of more than 150 delegates from high-
er education institutions all over Poland, 
doctoral students and business sector 
representatives. After the close, a special 
meeting of the Committee on Organiza-
tional and Management Sciences was 
held under the chairmanship of Prof. Bog-
dan Nogalski, featuring a discussion on 
the proposals for new legislation on high-
er education.

The conference resulted in a publication 
entitled “Management Science – accom-
plishments, trends, challenges” edit-
ed by Prof. Krystyna Jędralska and Prof. 
Wojciech Dyduch (Publishing House of 
the University of Economics in Katowice, 
2017). The honorary patronage was held 
by the Committee on Organizational and 
Management Sciences of the Polish Acad-
emy of Sciences, the Scientifi c Society of 
Organization and Management and the 
Polish Economic Society. The main con-
ference sponsor was ING Bank Śląski, 
and the jubilee cake was donated by 
a fi rm co-owned by our graduate Dominik 
Niewelt.

Jubileuszowa konferencja
na Wydziale Zarządzania

Jubilee
Conference at
the Faculty of
Management

What does management science deal with? What’s new in 
management research in Poland and abroad? What issues 
will theorists and practitioners be occupied with in the near-
est future? Those and other questions were addressed during 
the jubilee conference organized last autumn by the Faculty 
of Management. 
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Konferencja MPaR ma 
stałe miejsce w kalenda-
rzu wydarzeń naukowych 
związanych z wykorzysta-
niem metod ilościowych 
w ekonomii i zarządzaniu. 
W jej organizacji z Kate-
drą Badań Operacyjnych 
Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach współ-
pracują Oddział Górnoślą-
ski Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego, Polska 
Sekcja INFORMS oraz Pol-
skie Towarzystwo Badań 
Operacyjnych i Systemo-
wych. Patronat nad kon-
ferencją sprawuje Komi-
tet Statystyki i Ekonometrii 
Polskiej Akademii Nauk. 

Od 1998 roku MPaR sta-
nowi ogólnopolskie forum 
wymiany myśli na temat 
najnowszych osiągnięć 
teoretycznych i aplikacyj-
nych związanych z anali-
zą i modelowaniem ryzyka 
oraz teorią i praktyką podej-
mowania decyzji. Odbywa-
jące się równolegle warsz-
taty IWoMCDM poświęcone 
są z kolei problematyce 
wspomagania decyzji wie-
lokryterialnych w różnych 
dziedzinach gospodarki.

Komitet Naukowy konfe-
rencji w tym roku składał 
się z 30 członków repre-
zentujących uniwersytety 

International Workshop on Multiple
Criteria Decision Making ‘17

Tomasz Wachowicz

Modelowanie 
Preferencji 

a Ryzyko 17

Preference
Modeling
and Risk ‘17

W kwietniu 2017 roku w Ustroniu odbyły 
się XI ogólnopolska konferencja naukowa 
„Modelowanie Preferencji a Ryzyko 17” 
(MPaR) oraz VII międzynarodowe warsztaty 
„International Workshop on Multiple Criteria 
Decision Making ’17” (IWoMCDM). Obydwa 
wydarzenia organizowane są w cyklu dwuletnim 
przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach pod kierownic-
twem naukowym prof. Tadeusza Trzaskalika.

zagraniczne: Universida-
de Federal de Pernambu-
co (Recife), Universidad de 
Málaga, Vysoká škola eko-
nomická v Praze, Concor-
dia University (Montreal), 
Slezská univerzita v Opavě, 
Osaka University, Kainan 
University (Taiwan), Vilniaus 
Gedimino Technikos Univer-
sitetas, Univerza v Ljublja-
ni i Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) oraz polskie insty-
tucje naukowe: Uniwersy-
tet Śląski w Katowicach, 
Uniwersytet Szczeciński, 
Uniwersytet w Białymstoku, 
Instytut Badań Systemo-
wych oraz Instytut Mate-
matyczny Polskiej Akademii 
Nauk, Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu, 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Politechnikę 
Wrocławską, Politechnikę 
Warszawską, Politechnikę 
Poznańską, Szkołę Głów-
ną Handlową, Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach.

W obydwu spotkaniach 
uczestniczyło 98 naukow-
ców z kraju i zagranicy oraz 
przedstawicieli krajowych 
fi rm i instytucji komer-
cyjnych. W sumie na 18 
sesjach naukowych (w tym 
sesja INFORMS i sesja ple-
narna) zaprezentowano 
łącznie 74 referaty zwią-
zane z analizą preferencji 
decydentów, poszukiwa-
niem optymalnych decyzji, 
zarządzaniem projektami, 
pomiarem, analizą i zarzą-
dzaniem ryzykiem (w tym 
inwestycyjnym i ubezpie-
czeniowym) oraz decyzjami 
wielokryterialnymi. Refe-
raty plenarne, o zróżnico-
wanej tematyce dotyczącej 
modelowania i analizowa-
nia zjawisk ekonomicznych, 
wygłosili:

  prof. Marko Bohanec 
(Institut „Jožef Stefan” 
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The MPaR conference has 
become a regular entry in 
the calendar of scientifi c 
events related to quantita-
tive methods in econom-
ics and management. The 
Department of Operation-
al Research, University of 
Economics in Katowice, 

cooperates in the organi-
zation of the conference 
with the Upper Silesian 
Branch of the Polish Math-
ematical Society, the Polish 
INFORMS Section and the 
Polish Operational and Sys-
tems Research Society. The 
conference is held under 

In April 2017, the 11th National Scientifi c 
Conference “Preference Modeling and 
Risk ‘17” (MPaR) and the 7th “International 
Workshop on Multiple Criteria Decision 
Making’17” (IWoMCDM) were held in 
Ustroń. Both events are organized in a two-
year cycle by the Department of Operational 
Research, University of Economics in 
Katowice, under the scientifi c supervision of 
Prof. Tadeusz Trzaskalik.

z Lublany) „Developing 
Qualitative Rule-Based 
Multi-Criteria Models 
with DEX: Method and 
Applications”,

  dr hab. Kesra Nermend 
(Uniwersytet Szczeciń-
ski) „Techniki neuronau-
ki poznawczej w ekspe-
rymentach decyzyjnych”.

Przedstawione podczas 
konferencji referaty pod-
dane zostaną procedurze 
weryfi kacyjnej i po pozy-
tywnych recenzjach opu-
blikowane w „Zeszytach 
Naukowych (Studia Ekono-
miczne)” Wydziału Infor-
matyki i Komunikacji  oraz 
w czasopismach: „Przegląd 
Statystyczny”, „Optimum” 
i „Multiple Criteria Decision 
Making”.

Konferencji towarzyszyły 
również dodatkowe spotka-
nia naukowe, m.in. spotka-
nie Komitetu Naukowego 

i Redakcyjnego wydawane-
go przez Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach mię-
dzynarodowego czasopisma 
„Multiple Criteria Decision 
Making”, jak również spo-
tkanie Sekcji Badań Ope-
racyjnych Komitetu Sta-
tystyki i Ekonometrii PAN. 
Uczestnicy obydwu wyda-
rzeń znaleźli również czas 
na niedzielną wycieczkę po 
Śląsku Cieszyńskim (polskim 
i czeskim), podczas której 
mieli okazję poznać historię 
tego regionu oraz zwiedzić 
pałac we Frysztacie i wzgó-
rze zamkowe w Cieszynie. 
Drugim wydarzeniem kultu-
ralnym był koncert klawesy-
nowy Marcina Świątkiewi-
cza, polskiego kompozytora 
i klawesynisty, wykładow-
cy Akademii Muzycznej 
w Katowicach, laureata 
Paszportu Polityki 2015. Na 
skonstruowanym przez sie-
bie instrumencie wykonywał 
on repertuar muzyki klasycz-
nej XVII wieku.

the patronage of the Statistical and 
Econometrics Committee of the 
Polish Academy of Sciences. Since 
1998, MPaR has served as a nation-
wide platform for the exchange of 
ideas on the latest theoretical and 
application developments related to 
risk analysis and modeling as well as 
the theory and practice of decision 
making. The IWoMCDM workshops 
deal with the problem of support-
ing multi-criteria decision making in 
many areas of the economy.

In 2017, the Scientifi c Committee 
of the conference consisted of 30 
members representing both foreign 
universities: Universidade Federal de 
Pernambuco (Recife), Universidad de 
Málaga, Vysoká škola ekonomická v 
Praze, Concordia University (Mon-
treal), Slezská univerzita v Opavě, 
Osaka University, Kainan University 
(Taiwan), Vilniaus Gedimino Tech-
nikos Universitäta, Univerza v Lju-
bljani, and Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), and 
Polish scientifi c institutions: Univer-
sity of Silesia in Katowice, University 
of Szczecin, University of Bialystok, 
Institute of Systems Research and 
Mathematical Institute of the Pol-
ish Academy of Sciences, Wrocław 
University of Economics, Poznań 
University of Economics and Busi-
ness, Wrocław University of Science 
and Technology, Warsaw University 
of Technology, Poznan University of 
Technology, Warsaw School of Eco-
nomics, Nicolaus Copernicus Univer-
sity in Toruń, University of Econom-
ics in Katowice.

Both events gathered 98 scientists 
from Poland and abroad as well as 
the representatives of Polish com-
panies and commercial organiza-
tions. A total of 74 papers related 
to the analysis of decision mak-
ers’ preferences, optimal decision 
search, project management, risk 
measurement, analysis and man-
agement (including investment and 
insurance risk), and multi-criteria 
decisions, were presented during 
18 scientifi c sessions (including the 
INFORMS session and the plenary 

session). Plenary lectures on a varie-
ty of topics related to modeling and 
analyzing economic phenomena 
were delivered by:

  Prof. Marko Bohanec (Jožef 
Stefan Institute, Ljubljana) on 
“Developing Qualitative Rule-
Based Multi-Criteria Models with 
DEX: Method and Applications”,

  dr hab. Kesra Nermend (Universi-
ty of Szczecin) on “Techniques of 
Cognitive Neuroscience in Deci-
sion-Making Experiments”.

Papers presented at the conference 
will be subjected to the verifi cation 
procedure and, following positive 
reviews, published in the Zeszy-
ty Naukowe (Studia Ekonomiczne) 
of the Faculty of Informatics and 
Communication and in the follow-
ing journals: Przegląd Statystyczny, 
Optimum and Multiple Criteria Deci-
sion Making. 

The conference was accompanied 
by additional scientifi c meetings, 
such as the meeting of the Scien-
tifi c and Editorial Committee of 
the Multiple Criteria Decision Mak-
ing, an international journal issued 
by the University of Economics in 
Katowice, and the meeting of the 
Operational Research Section of 
the PAS Statistics and Economet-
rics Committee. The participants 
enjoyed a Sunday trip around Śląsk 
Cieszyński (a Polish and Czech 
region), when they had an oppor-
tunity to learn about the history 
of the region and visit the palace 
in Frysztat and the castle hill in 
Cieszyn. Another cultural highlight 
was a harpsichord concert by Mar-
cin Świątkiewicz, a Polish composer 
and harpsichordist, a lecturer at the 
Academy of Music in Katowice, the 
winner of the 2015 Polityka Pass-
port. Playing the instrument he built 
himself, he performed the repertoire 
of the 17th century classical music.
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Głównym celem konferencji było przed-
stawienie stanu wiedzy opartego na 
wynikach badań naukowych dotyczą-
cych współczesnych podejść do współza-
rządzania obszarami miejskimi. W trak-
cie spotkania omawiane były nowe idee 
związane z ekonomią współdzielenia oraz 
gospodarowaniem zasobami miasta jako 
dobrami wspólnymi.

Ważną częścią konferencji był wykład 
zaproszonego specjalnie na tę okazję 
gościa, którym był prof. Christian Iaione 
pełniący funkcję dyrektora LabGov (Labo-
ratory for Governance of the Commons) 
na Uniwersytecie LUISS Guido Carli. 
W trakcie wykładu zatytułowanego „The 
Co-City” zaprezentowana została kon-
cepcja miasta jako dobra wspólnego oraz 

zasady współzarządzania miastem wedle 
tej koncepcji, wypracowane w trakcie 
badań mających formę eksperymentów 
miejskich. W wykładzie oprócz uczest-
ników konferencji udział wzięli również 
pracownicy uczelni, studenci kierunków 
Gospodarka przestrzenna  i Ekonomia, 
a także studenci zagraniczni przebywają-
cy na naszej uczelni w ramach programu 
ERASMUS. Połowa uczestników konfe-
rencji przyjechała z zagranicy – z Włoch, 
Węgier, Łotwy, Czech, Wielkiej Brytanii, 
Słowacji i Niemiec.

Kolejna, piąta edycja tej międzynaro-
dowej konferencji organizowanej przez
Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Śro-
dowiskowej odbędzie się w czerwcu
2019 roku.

Adam Polko

Contemporary 
Urban Policy

W dniach 12–13 października 2017 roku w Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła 
się czwarta edycja międzynarodowej konferencji 
naukowej z cyklu International Conference on 
Urban and Regional Economics. Temat przewodni 
tej edycji brzmiał „Contemporary Urban Policy – 
European Perspective”.
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Contemporary 
Urban Policy

On 12–13 October 2017, the Uni-
versity of Economics in Katowice 
hosted the fourth International 
Conference on Urban and Re-
gional Economics. The central 
theme of this year’s edition was 
“Contemporary Urban Policy – 
European Perspective”.

The conference aimed to present the current state 
of knowledge gained from research involving vari-
ous contemporary approaches to co-management 
of urban environments. Issues addressed during 
the event included new ideas related to sharing 
economy and the management of urban commons.

A highlight of the event was the keynote speech 
delivered by Prof. Christian Iaione, Director of Lab-
Gov (Laboratory for Governance of the Commons) 
at LUISS Guido Carli University. The lecture, enti-
tled “The Co-City”, presented a concept of the city 
as an urban common, and the principles of urban 
co-management developed through urban experi-
ments. Apart from delegates, the lecture was also 
attended by university staff  members, students 
of Economics and Spatial Economics, and foreign 
ERASMUS students. Half of the conference partici-
pants came from foreign countries, including the 
Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Slo-
vakia and the United Kingdom. 

The next (fi fth) edition of the international confer-
ence organized by the Department of Spatial and
Environmental Economics will be held in June 2019.
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A. Kalwik – autor najlepszej pracy magisterskiej w towarzy-

stwie prof. B. Kos i prof. J. Glumińskiej-Pawlic / A. Kalwik – 

the author of the best master’s thesis with Prof. B. Kos and 

Prof. J. Glumińska-Pawlic, fot./photo A. Forajter

14 listopada 2017 roku 
w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach miała 
miejsce piąta konferencja 
z cyklu „Podatki – fi nanse – 
przedsiębiorstwo”, zorganizo-
wana wspólnie przez Kate-
drę Finansów Publicznych 
Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
oraz Śląski Oddział Krajo-
wej Izby Doradców Podatko-
wych. Tegoroczne rozważa-
nia skoncentrowane zostały 
na temacie „Przedsiębiorstwo 
na rynku międzynarodowym 
a podatki”.

Coroczne spotkania konfe-
rencyjne integrujące środowi-
sko doradców podatkowych 
i społeczności akademickiej są 

efektem realizacji porozumie-
nia o współpracy zawartego 
w 2013 roku między Uniwersy-
tetem Ekonomicznym w Kato-
wicach a Śląskim Oddziałem 
Krajowej Izby Doradców Podat-
kowych. Organizatorzy konfe-
rencji przyjęli do zrealizowa-
nia dwojakiego rodzaju cele. 
Pierwszy to promocja zawodu 
doradcy podatkowego wśród 
społeczności akademickiej uni-
wersytetu. Drugi – to wymiana 
poglądów na temat podatko-
wych problemów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw na rynku 
międzynarodowym. Takie sfor-
mułowanie celów spowodowa-
ło, że wśród grona 180 uczest-
ników konferencji znaleźli się 
zarówno doradcy podatkowi, 
jak i pracownicy naukowi oraz 
studenci.

On 14 November 2017, 
the University of Econom-
ics in Katowice hosted the 
5th conference in the series 
of “Taxes – Finance – Enter-
prise”, organized jointly 
by the Department of Pub-
lic Finance and the Sile-
sian Branch of the Nation-
al Chamber of Tax Advisers. 
The discussions in this edi-
tion focused on the topic of 
“An enterprise in the interna-
tional market and taxes”. 

Annual conference meetings, 
which result from the coop-
eration agreement signed 
between the University and 
the Chamber in 2013, provide 
an opportunity for tax advisers 
and the academic communi-
ty to integrate. The organizers 
established a dual objective 
for the conference to pursue. 
First, the aim is to promote the 

tax adviser’s profession among 
the academic community. Sec-
ond, the conference can be 
seen as a platform for sharing 
and exchanging ideas on tax 
related problems involved in 
an enterprise’s operations in 
the international market. With 
these two goals, the confer-
ence enjoyed the participation 
of 180 guests, who included 
tax advisers, academics and 
students. 

The conference was formally 
opened by Prof. Barbara Kos, 
Deputy Rector of the Uni-
versity, Prof. Andrzej Piosik, 
Dean of the Faculty of Finance 
and Insurance, Prof. Jadwiga 
Glumińska-Pawlic, Chairperson 
of the National Chamber of Tax 
Advisers, and Piotr Maciejewski, 
Deputy Board Chairman of the 
Silesian Branch of the National 
Chamber of Tax Advisers.

Bożena Ciupek

Przedsiębiorstwo na
rynku międzynarodowym
a podatki

An enterprise in the
international market
and taxes

A. Kalwik – autor najlepszej pracy magisterskiej w towarzy-

stwie prof. B. Kos i prof. J. Glumińskiej-Pawlic / 

the author of the best master’s thesis with Prof. B. Kos and 

Prof. J. Glumińska-Pawlic

A. Tytko – autorka najlepszej pracy licencjackiej w towarzy-

stwie prof. B. Kos i prof. J. Glumińskiej-Pawlic / A. Tytko  – the 

author of the best bachelor’s thesis with Prof. B. Kos and Prof. 

J. Glumińska-Pawlic, fot./photo A. Forajter
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W tegorocznym konkursie na najlepszą 
pracę licencjacką laureatami zostali:

1.  miejsce: Anna Tytko za pracę „Zasady amortyza-
cji środków trwałych w świetle przepisów bilanso-
wych i podatkowych na przykładzie przedsiębior-
stwa usługowego”, promotor – dr inż. Aleksandra 
Sulik-Górecka.

2.  miejsce: Małgorzata Morgała za pracę „Formy 
organizacyjno-prawne małych przedsiębiorstw oraz 
zasady ich opodatkowania”, promotor – dr hab. 
Ewa Maruszewska.

3.  miejsce: Magdalena Szymczak za pracę „Zasady 
rachunkowości należności z tytułu podatków i opłat 
na przykładzie miasta Łaziska Górne”, promotor – 
dr Dorota Adamek-Hyska.

4.  miejsce: Artur Ochot za pracę „Rachunkowość 
podatkowa w gminnej jednostce samorządu teryto-
rialnego”, promotor – dr Dorota Adamek-Hyska.

5.  miejsce: Monika Flasza za pracę „Analiza korzyści 
opodatkowania w rajach podatkowych na przykła-
dzie Malty”, promotor – dr Tomasz Lis.

The awards for the best bachelor’s thesis 
were given to:

1st  place: Anna Tytko for the thesis entitled Princi-
ples of depreciation of fi xed assets in the light of 
balance-sheet and tax regulations on the example 
of a service provider, supervisor dr inż. Aleksandra 
Sulik-Górecka. 

2nd  place: Małgorzata Morgała for the thesis entitled 
Organizational and legal forms of small business-
es and the principles of their taxation, supervisor 
dr hab. Ewa Maruszewska. 

3rd  place: Magdalena Szymczak for the thesis enti-
tled Accounting principles of tax and fee receiva-
bles illustrated with the example of Łaziska Górne, 
supervisor dr Dorota Adamek-Hyska. 

4th  place: Artur Ochot for the thesis entitled Tax 
accounting in a municipal government unit, 
supervisor dr Dorota Adamek-Hyska. 

5th  place: Monika Flasza for the thesis entitled Analy-
sis of tax benefi ts in tax havens based on the exam-
ple of Malta, supervisor dr Tomasz Lis. 

Uroczystego otwarcia kon-
ferencji dokonali prorektor 
ds. nauki i kadry akademic-
kiej prof. Barbara Kos, dziekan 
Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń prof. Andrzej Piosik, 
przewodnicząca Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych prof. 
Jadwiga Glumińska-Pawlic 
oraz Piotr Maciejewski – wice-
przewodniczący zarządu Ślą-
skiego Oddziału Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych.

Merytoryczną cześć konfe-
rencji poprzedziło tradycyj-
ne wydarzenie, jakim już po 
raz szósty było rozstrzygnię-
cie ogłoszonych wspólnie 
przez Śląski Oddział Krajo-
wej Izby Doradców Podat-
kowych i Katedrę Finansów 
Publicznych Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń konkursów: 
na najlepsze prace licencjac-
kie i na najlepsze prace magi-
sterskie z zakresu problema-
tyki podatkowej. Tegoroczne 
konkursy obejmowały prace 
obronione w Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w okresie 
od 1 września 2016 roku do 

31 października 2017 roku. 
Wanda Nowak – przewodni-
cząca komitetu organizacyjne-
go konkursu – przedstawiając 
rozstrzygnięcia komisji konkur-
sowej, podkreśliła zaintereso-
wanie studentów problematy-
ką konkursową oraz ciekawe, 
często niestandardowe tematy 
złożonych prac. Laureaci, dzię-
kując za przyznane nagrody, 
krótko przedstawili cele i zało-
żenia swoich prac, dzieląc się 
tym samym z uczestnikami 
konferencji swoimi spostrze-
żeniami i wynikami prowadzo-
nych badań.

Na obrady w merytorycznej 
części konferencji złożyły się 
trzy sesje. W sesji pierwszej, 
poświęconej promocji zawodu 
doradcy podatkowego, dorad-
ca podatkowy Zbigniew Maciej 
Szymik odpowiadał na pytanie 
„Jak zostać doradcą podatko-
wym?” W wystąpieniu, szcze-
gólnie adresowanym do licznie 
zgromadzonych na obradach 
studentów, przedstawiono for-
malnoprawne wymogi i ocze-
kiwania wobec przyszłego 

The conference proceedings 
were preceded by an event 
that had already turned into 
a tradition. The results of the 
competition for best bach-
elor’s and master’s theses 
related to tax issues were 
announced and celebrated 
for the sixth time. The the-
ses entered into last year’s 
competition were defended at 
the University of Economics 
in Katowice from 1 Septem-
ber 2016 to 31 October 2017. 
When presenting the decisions 
of the Competition Board, 
Wanda Nowak, the Chairper-
son of the Organizing Com-
mittee, emphasized the inter-
est students had expressed in 
the competition topics as well 
as interesting, often creative, 
titles they had given to their 
theses. 

The conference proceedings 
consisted of three sessions. 
During the fi rst one, which 
was devoted to the methods 
of promoting the tax advis-
er’s profession, Zbigniew 
Maciej Szymik, a tax adviser, 

discussed the question “How 
to become a tax adviser”. In 
his presentation, addressed in 
particular to a large audience 
of students, he talked about 
the formal and legal require-
ments and the expectations 
an aspiring tax adviser ought 
to meet, as well as the obli-
gations tax advisers have to 
fulfi l and the privileges they 
may enjoy. The details of tax 
adviser’s examination proce-
dures were presented by Prof. 
Teresa Famulska. Professor 
Famulska, who combines her 
function as the Chairperson of 
the State Examination Board 
for Tax Advisers with acting 
as the Head of the Depart-
ment of Public Finance, deliv-
ered a talk “From the work of 
the State Examination Board 
for Tax Advisers”, in which she 
discussed the ways in which 
the Examination Board oper-
ates, reviewed and evaluated 
the results of the examina-
tions the Board had conducted 
during its current term. 
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doradcy podatkowego oraz obo-
wiązki i przywileje związane z wyko-
nywaniem tego zawodu. Natomiast 
szczegóły procedur egzaminacyjnych 
kandydatów na doradcę podatkowe-
go przedstawiła prof. Teresa Famul-
ska. Profesor Famulska, pełniąca 
funkcje nie tylko kierownika Kate-
dry Finansów Publicznych, ale także 
przewodniczącej Państwowej Komi-
sji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa 
Podatkowego, przedstawiła prezen-
tację pt. „Z prac Państwowej Komi-
sji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa 
Podatkowego”, w której omówiła 
funkcjonowanie komisji egzamina-
cyjnej oraz dokonała analizy i oceny 
wyników przeprowadzonych egza-
minów w obecnej kadencji komisji.

Sesja druga była realizowana pod 
hasłem „Przedsiębiorstwo na rynku 
międzynarodowym a podatki – stu-
dia przypadków”. W sesji tej udział 
wzięło trzech prelegentów. Realiza-
cję tematu sesji rozpoczął doradca 
podatkowy Mariusz Gałuszka, który 
podjął się przedstawienia zagad-
nienia nieograniczonego i ograni-
czonego obowiązku podatkowego 
w podatkach dochodowych, wygła-
szając referat pt. „Dochody osiągane 
za granicą a obowiązek rozliczenia 
podatku dochodowego w Polsce”. 
Zagadnienie to kontynuował i pogłę-
bił doradca podatkowy dr Mariusz 
Cieśla, prezentując rozważania pt. 
„Współpraca z zagranicznym przed-
siębiorcą a tzw. podatek u źró-
dła”. Doradca podatkowy dr Irena 
Sobieska przedstawiła szczegóło-
we rozwiązania w zakresie podat-
ku od towarów i usług dotyczą-
ce opodatkowania nieruchomości 
i usług z nimi związanych, wygłasza-
jąc referat „Usługi związane z nie-
ruchomością a państwo rozliczenia 
podatku VAT”. Wszyscy prelegenci, 
posługując się licznymi przykłada-
mi z praktyki stosowania rozwiązań 
ustawowych, podkreślali ich wpływ 

na skutki ekonomiczne podejmowa-
nych decyzji w przedsiębiorstwie.

Sesja trzecia konferencji przybrała 
charakter międzynarodowej wymia-
ny doświadczeń i została zagospo-
darowana przez dwóch doradców 
podatkowych – Bartosza Kubistę 
i Aleša Ptáčka. Doradcy ci podję-
li problematykę podejmowania 
działalności przez polskiego przed-
siębiorcę w Czechach, dokonując 
porównania uwarunkowań fi skal-
nych prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce i Czechach. 
Bartosz Kubista, reprezentujący 
polskich doradców podatkowych, 
wskazał na szanse i zagroże-
nia postrzegane przez polskiego 
doradcę podatkowego, z kolei Aleš 
Ptáček wskazywał na szanse i zagro-
żenia postrzegane przez czeskiego 
doradcę podatkowego.

Każda sesja konferencyjna wzbu-
dziła zainteresowanie uczestni-
ków obrad, zarówno studentów, 
jak i doradców podatkowych, oraz 
zrodziła wiele pytań i dyskusyjnych 
problemów.

W podsumowaniu konferencji, któ-
rego dokonali wiceprzewodniczą-
cy Śląskiego Oddziału Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych Piotr 
Maciejewski oraz dr Bożena Ciu-
pek – koordynator współpracy ze 
Śląskim Oddziałem KIDP z ramienia 
Katedry Finansów Publicznych, pod-
kreślono, iż zorganizowane wyda-
rzenie było kolejną odsłoną prezen-
tacji i wymiany poglądów wpisującą 
się w szersze ramy współpracy 
pomiędzy środowiskiem śląskich 
doradców podatkowych a społecz-
nością Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. Organizatorzy już 
teraz zapraszają do wzięcia udziału 
w szóstej edycji konferencji.

Wśród laureatów konkursu na naj-
lepszą pracę magisterską znaleźli się:

1.  miejsce: Arkadiusz Kalwik za pracę 
„Opodatkowanie dochodu i majątku 
w świetle umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania”, promotor – dr Bożena 
Ciupek.

2.  miejsce: Katarzyna Kuzior za pracę 
„Wynik fi nansowy w ujęciu podatkowym 
i bilansowym na przykładzie grupy kapi-
tałowej COMARCH S.A.”, promotor – 
dr hab. Małgorzata Rówińska. 

3.  miejsce: Monika Zając za pracę „Poda-
tek od towarów i usług w obrocie 
wewnątrzwspólnotowym”, promotor – 
prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

4.  miejsce: Gabriela Słonka za pracę 
„Podatek od towarów i usług jako źródło 
dochodów budżetu państwa”, promotor – 
prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

5.  miejsce: Karolina Suska za pracę „Kasa 
rejestrująca jako narzędzie rzetelnej ewi-
dencji”, promotor – dr Ewa Janik.

The awarded master’s theses were:

1st  place: Arkadiusz Kalwik for the thesis 
entitled Taxation of income and assets 
in the light of double taxation avoidance 
treaties, supervisor dr Bożena Ciupek. 

2nd  place: Katarzyna Kuzior for the thesis 
entitled Financial performance on a tax 
and balance-sheet basis illustrated with 
the example of the COMARCH capital 
group, supervisor dr hab. Małgorzata 
Rówińska. 

3rd  place: Monika Zając for the thesis enti-
tled Tax on goods and services in intra-
Community trade, supervisor prof. zw. 
dr hab. Teresa Famulska. 

4th  place: Gabriela Słonka for the thesis 
entitled Tax on goods and services as 
a source of income for the state budg-
et, supervisor prof. zw. dr hab. Teresa 
Famulska. 

5th  place: Karolina Suska for the thesis 
entitled Cash register as a reliable book-
keeping tool, supervisor dr Ewa Janik.
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The next session, entitled “An enterprise 
in the international market and taxes – 
case studies”, included the speeches 
delivered by three presenters. Address-
ing the problem of unlimited and limited 
tax liability concerning income tax, Mari-
usz Gałuszka, a tax adviser, delivered the 
presentation “Income generated abroad 
and income tax liability in Poland”. The 
issue was further developed by dr Mari-
usz Cieśla, a tax adviser, who refl ected on 
“Cooperation with a foreign enterprise 
and a withholding tax”. Dr Irena Sobieska, 
a tax adviser, presented detailed tax solu-
tions in the area of tax on goods and ser-
vices regarding the taxation of real estate 
and related services, giving a presentation 
on “Services related to real estate and the 
country where the VAT is settled”. Based 
on a variety of examples from the prac-
tice of applying statutory solutions, the 
speakers emphasized their impact on the 
economic eff ects of decisions made in an 
enterprise.

The third conference session turned into 
an international exchange of experiences 
and was conducted by Bartosz Kubista 
and Ales Ptacek, tax advisers. They looked 
into the issues involved in undertaking 
business activity by a Polish entrepreneur 
in the Czech Republic, as they compared 
the fi scal determinants of running a busi-
ness in Poland and the Czech Republic. 
Bartosz Kubista, representing Polish tax 
advisers, discussed the opportunities and 
threats identifi ed by the Polish tax advis-
er. On the other hand, Ales Ptacek, repre-
senting Czech tax advisers, presented the 
outlook of the Czech tax adviser.

The three sessions attracted the inter-
est of the conference participants, stu-
dents and tax advisers alike, and elicited 
many questions and problems for further 
discussion. 

In the closing wrap-up, Piotr Maciejew-
ski, Deputy Chairman from the Silesian 
Branch of the National Chamber of Tax 
Advisers (KIDP), and dr Bożena Ciu-
pek, the coordinator of the cooperation 

between the Faculty of Public Finance and 
the Silesian Branch of KIDP, emphasized 
that the conference was another inter-
esting event organized within the wider 
framework of collaboration between Sile-
sian tax advisers and the academic com-
munity from the University of Economics 
in Katowice. The organizers are already 
extending an invitation to the 6th edition 
of the conference!

Od lewej / from left: 

prof. UE dr hab. Andrzej Piosik – dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń / prof. UE dr hab. 

Andrzej Piosik – Dean of the Faculty of Finance and Insurance

prof. UE dr hab. Barbara Kos – prorektor ds. nauki i kadry akademickiej / prof. UE dr hab. Barbara 

Kos – Vice-Rector for Science and Academic Aff airs

prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podat-

kowych / prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – Chairman of the National Chamber of Tax 

Advisers

prof. zw. dr hab. Teresa Famulska – kierownik Katedry Finansów Publicznych / prof. zw. dr hab. 

Teresa Famulska – head of the Department of Public Finance

prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka – Katedra Finansów Publicznych UE Katowice / prof. zw. 

dr hab. Krystyna Znaniecka – Department of Public Finance, UE Katowice

Zbigniew Maciej Szymik – doradca podatkowy / Zbigniew Maciej Szymik – tax adviser

dr Irena Sobieska – doradca podatkowy / dr Irena Sobieska – tax adviser 

dr Bożena Ciupek – Katedra Finansów Publicznych UE Katowice / dr Bożena Ciupek – Department 

of Public Finance, UE Katowice

Piotr Maciejewski – wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych / Piotr Maciejewski – Vice-Chairman of the Silesian Branch of the National Chamber 

of Tax Advisers

dr Jan Kaczmarzyk – Katedra Finansów Publicznych UE Katowice / dr Jan Kaczmarzyk – Depart-

ment of Public Finance, UE Katowice
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Uroczystego otwarcia dokonał kierownik katedry 
prof. Adam Samborski, a przesłanie do uczestników 
konferencji wygłosiły dziekan Wydziału Zarządzania 
prof. Krystyna Jędralska oraz prof. Barbara Woźniak-
-Sobczak – pomysłodawczyni wydarzenia.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele licz-
nych ośrodków akademickich reprezentujący m.in.: 
Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademię Sztuk 
Pięknych w Łodzi, Politechnikę Warszawską, Poli-
technikę Białostocką, Akademię Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie. Interesujące wystąpienie przygotował 
przedstawiciel biznesu reprezentujący Doxa Capital 
sp. z o.o.

The conference was opened by Prof. Adam Sambor-
ski, Head of the Department of Enterprise Manage-
ment, followed by speeches delivered by Prof. Krysty-
na Jędralska, Dean of the Faculty of Management, 
and Prof. Barbara Woźniak-Sobczak, the initiator of 
the conference series. 

The delegates included representatives of many 
higher education institutions, such as the Warsaw 
Business School, the Cracow University of Economics, 
the Jagiellonian University in Cracow, the University 
of Lodz, the University of Economics in Katowice, the 
John Paul II Catholic University of Lublin, the Nicolaus 
Copernicus University in Toruń, the Academy of Fine 
Arts in Łódź, the Warsaw University of Technology, 
the Białystok University of Technology and the AGH 
University of Science and Technology. An interesting 
presentation was given by a business sector repre-
sentative from Doxa Capital sp. z o.o. 

Enterprise
of the 21st century

5 grudnia 2017 roku odbyła się 
IV konferencja naukowa z cyklu 
„Przedsiębiorstwo XXI wieku – 
doświadczenia i perspektywy zarzą-
dzania” zorganizowana przez Katedrę 
Zarządzania Przedsiębiorstwem 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

On 5th December 2017, the University 
of Economics in Katowice hosted 
the 4th scientifi c conference in 
the series entitled “Enterprise of 
the 21st century – Experience and 
Perspectives of Management” organ-
ized by the Department of Enterprise 
Management. 

Katarzyna Żak, 
Włodzimierz Rudny

Przedsiębiorstwo
XXI wieku
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 Uczestnicy konferencji, m.in. prof. zw. dr hab. J. Duraj, 

prof. zw. dr hab. B. Woźniak-Sobczak, dziekan Wydziału 

Zarządzania prof. zw. dr hab. K. Jędralska, dr hab. A. Czech, 

prof. UE, prof. zw. dr hab. J. Rokita / Conference partici-

pants, including Prof. J. Duraj, Prof. B. Woźniak-Sobczak, 

Prof. K. Jędralska (Dean of the Faculty of Management), 

Prof. A. Czech, Prof. J. Rokita

 Recepcja konferencji, dr E. Czyż-Gwiazda, mgr M. Ogórek / 

Registration stand, dr E. Czyż-Gwiazda, M. Ogórek

 Wystąpienie dr A. Dziubińskiej / Presentation by 

dr A. Dziubińska

 Dr hab. W. Rudny, prof. UE, kierownik Zakładu Zarzą-

dzania Strategicznego, dr hab. A. Samborski, prof UE, kie-

rownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, prof. zw. 

dr hab. B. Woźniak-Sobczak / Prof. W. Rudny, Head of the 

Sub-Department of Strategic Management, Prof. A. Sam-

borski, Head of the Department of Enterprise Management, 

Prof. B. Woźniak-Sobczak

Obrady przeprowadzono w trzech 
panelach tematycznych:

  Panelowi pt. „Wybrane pro-
blemy zarządzania przedsię-
biorstwem. Niepewność – 
zarządzanie wiedzą – rynek 
pracy” przewodniczył prof. 
Czesław Mesjasz, a refera-
ty wygłosiły: dr Agnieszka 
Dziubińska, mgr Anna Dolot, 
dr Anna Bagieńska, dr Zofi a 
Gródek-Szostak oraz dr Hele-
na Bulińska-Stangrecka.

  Panelowi pt. „Przedsiębior-
stwo XXI wieku – nowe 
modele biznesowe, kreatyw-
ność, specyfi ka kultur naro-
dowych” przewodniczył prof. 
Jan Duraj, a autorami refe-
ratów byli : dr inż. Elżbie-
ta Marcinkowska, dr Kata-
rzyna Caban, dr Katarzyna 

Jabłońska-Karczmarczyk, 
dr Maria Roszkowska-Menkes 
oraz mgr Piotr Nowak.

  Panelowi pt. „Małe i śred-
nie fi rmy w gospodarce – 
uwarunkowania rozwoju” 
przewodniczył prof. Maciej 
Zastempowski, a refera-
ty wygłosili: dr Magdalena 
Ratalewska, dr inż. Łukasz 
Wściubiak, dr Paweł Gło-
dek, mgr Karolina Białek oraz 
mgr Agnieszka Drews.

Wygłoszone referaty oraz rze-
czowa debata stały się platformą 
merytorycznej wymiany doświad-
czeń środowiska akademickiego 
i biznesowego. Piątą edycję kon-
ferencji organizatorzy zapowia-
dają na 2018 rok.

The conference program was 
composed of three thematic 
sessions: 

  the panel “Selected issues 
in enterprise management. 
Uncertainty – knowledge 
management – labor market” 
was chaired by Prof. Czesław 
Mesjasz and included papers 
delivered by dr Agnieszka 
Dziubińska, Ms Anna Dolot, 
dr Anna Bagieńska, dr Zofi a 
Gródek-Szostak and dr Hele-
na Bulińska-Stangrecka;

  the panel “Enterprise of the 
21st century – new business 
models, creativity, nation-
al culture specifi city” was 
chaired by Prof. Jan Duraj and 
included papers delivered 
by dr Elżbieta Marcinkows-
ka, dr Katarzyna Caban, 

dr Katarzyna Jabłońska-
Karczmarczyk, dr Maria Rosz-
kowska-Menkes and Mr Piotr 
Nowak;

  the panel “Small- and medi-
um-size enterprises in the 
economy – conditions for 
development” was chaired by 
Prof. Maciej Zastempowski 
and included papers delivered 
by dr Magdalena Ratalewska, 
dr Łukasz Wściubiak, dr Paweł 
Głodek, Ms Karolina Białek 
and Ms Agnieszka Drews.

Both the presented papers and the 
discussion that followed provided 
a platform for exchange of expe-
rience between representatives 
of the academic community and 
business sector. The fi fth edition 
of the conference is announced to 
be held in the year 2018.
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W zamierzeniach organizato-
rów – Katedry Rachunkowo-
ści Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach oraz Rady 
Naukowej Stowarzyszenia Księ-
gowych w Polsce – konferencja 
była okazją do przedstawienia 
dorobku naukowego i doświad-
czeń polskich i zagranicz-
nych ośrodków akademickich 
oraz przedstawicieli praktyki 

gospodarczej. Honorowy patro-
nat nad konferencją objęły: 
Polska Izba Biegłych Rewi-
dentów, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, Deloitte oraz 
Chartered Institute of Manage-
ment Accountants. W obradach 
wzięło udział ponad 100 osób 
z kluczowych ośrodków aka-
demickich w Polsce i na świe-
cie (m.in. z Węgier, Niemiec, 

Chorwacji, Włoch, Czech, 
Holandii, Ukrainy, Belgii, Hisz-
panii), a także przedstawicie-
le praktyki gospodarczej oraz 
organizacji zawodowych.

Uroczystego otwarcia kon-
ferencji dokonał prorektor 
ds. edukacji i internacjonali-
zacji prof. Sławomir Smyczek. 
Wystąpili również: przewodni-
czący Rady Naukowej Stowa-
rzyszenia Księgowych w Polsce 
prof. Zbigniew Luty, dziekan 
Wydziału Finansów i Ubezpie-
czeń prof. Andrzej Piosik oraz 
kierownik Katedry Rachunko-
wości prof. Józef Pfaff . Dalsze 
obrady odbywały się w czte-
rech równoległych sesjach 
naukowych w języku polskim 
oraz w języku angielskim. Prze-
wodniczyli im: prof. Mariusz 
Andrzejewski (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie), 
prof. Ewa Śnieżek (Uniwersy-
tet Łódzki), prof. Cristina Florio 
(Uniwersytet w Weronie) oraz 
dr Joanna Błach (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach). 
Zakres tematyczny prezento-
wanych referatów był szeroki 
i dotyczył aktualnych proble-
mów rachunkowości i fi nan-
sów o zasięgu zarówno lokal-
nym, jak i międzynarodowym. 
W dyskusjach plenarnych 
poruszono takie zagadnienia 
jak m.in.: zasady określania 
istotności i problemy wyceny 
w rachunkowości, zintegro-
wane raportowanie, mode-
le ekonomiczno-fi nansowe do 
szacowania wartości godziwej, 
problemy podatkowe przedsię-
biorstw, a także fi nanse jedno-
stek ubezpieczeniowych oraz 
banków.

Aleksandra Sulik-Górecka

Wyzwania rachunkowości i fi nansów
w procesach biznesowych

To hasło przewodnie towarzyszyło międzyna-
rodowej konferencji naukowej, która odbyła 
się 26 października 2017 roku w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach. Celem spotkania 
była wymiana poglądów na temat aktualnych 
wyzwań dotyczących teorii i praktyki rachunko-
wości oraz fi nansów, a także zacieśnienie współ-
pracy między ośrodkami akademickimi oraz 
integracja środowiska naukowego.

606060 FORUM_nr 46 / 2018



As intended by the Organ-
izers – the Department of 
Accounting at the University 
of Economics in Katowice and 
the Main Board of Account-
ants Association in Poland – 
the conference provided an 
opportunity for Polish and for-
eign higher education institu-
tions as well as business sec-
tor representatives to present 
their scientifi c achievements 
and experience. Held under 
the honorary patronage of the 
Polish Chamber of Statutory 
Auditors, the Polish Economic 
Society, Deloitte and the Char-
tered Institute of Management 
Accountants, the conference 
brought together more than 
100 delegates from leading 
higher education institutions 
in Poland and abroad (includ-
ing those based in Belgium, 

Croatia, Czech Republic, Ger-
many, Hungary, Italy, the Neth-
erlands, Spain and Ukraine). 
Among those present were 
also representatives of the 
business sector and profession-
al associations. 

The conference was opened 
by Prof. Sławomir Smyczek, 
Vice-Rector for Education and 
Internationalization, followed 
by Prof. Zbigniew Luty, Chair-
man of the Main Board of 
Accountants Association in 
Poland, Prof. Andrzej Piosik, 
Dean of the Faculty of Finance 
and Insurance, and Prof. Józef 
Pfaff , Head of the Department 
of Accounting. Further on, four 
parallel sessions were run both 
in Polish and English, chaired 
by Prof. Mariusz Andrzejew-
ski (Cracow University of 

Economics), Prof. Ewa Śnieżek 
(University of Lodz), Prof. Cristi-
na Florio (University of Verona) 
and dr Joanna Błach (Univer-
sity of Economics in Katowice). 
The presented papers cov-
ered a wide spectrum of issues 
related to current problems 
facing fi nance and accounting, 
both locally and international-
ly. The topics addressed during 
the plenary sessions includ-
ed, among others, relevance 
assessment principles and 
problems related to accounting 
valuation, integrated reporting, 
economic and fi nancial models 
for fair value estimation, tax 
issues facing enterprises, insur-
ance companies and banks. 

The conference papers have 
been published (or are still 
undergoing the publication 

process) in the follow-
ing journals: Zeszyty Teo-
retyczne Rachunkowości 
[Research Papers in Account-
ing] (15 MNiSW points), Jour-
nal of Economics and Man-
agement (12 MNiSW points, 
EBSCO and other indexing 
services), Management Sys-
tems in Production Engineering 
(Web of Science, EBSCO, and 
other indexing services), Stu-
dia Ekonomiczne Zeszyty Nau-
kowe Uniwersytetu Ekonomic-
znego w Katowicach [Studies 
in Economics. Research Papers 
published by the Universi-
ty of Economics in Katowice] 
(10 MNiSW points).

Wyzwania rachunkowości i fi nansów
w procesach biznesowych

Accounting and fi nance challenges
in business processes

Nadesłane na konferencję refe-
raty zostały opublikowane lub są 
w trakcie procesu wydawniczego 
w następujących czasopismach: 
„Zeszyty Teoretyczne Rachunko-
wości” (15 punktów), „Journal of 
Economics and Management” 

(12 punktów, m.in. baza EBSCO), 
„Management Systems in Pro-
duction Engineering” (m.in. bazy 
Web of Science, EBSCO), „Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach”  (10 punktów).

This was the central theme of an international 
scientifi c conference held on 26 October 2017 at 
the University of Economics in Katowice. The aim 
of the conference was twofold: to create a forum 
for exchange of views concerning the current chal-
lenges facing the fi nance and accounting theory 
and practice, and to tighten the cooperation 
between higher education institutions and within 
the whole scientifi c community.

 Otwarcie konferencji / Conference 

opening, fot./photo: A. Ferens

 Sesja plenarna / Plenary session, 

fot./photo: A. Ferens

 Komitet Organizacyjny / Organiza-

tion Committee, fot./photo: A. Ferens
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Więcej informacji: / More information: 
www.ue.katowice.pl/mkr 
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Aktywnymi uczestnikami debat 
organizowanych w ramach cyklu 
są przedstawiciele krajowych oraz 
zagranicznych jednostek nauko-
wych, przedstawiciele jednostek 
samorządowych oraz instytucji oto-
czenia biznesu.

Konferencja jest wydarzeniem 
organizowanym z inicjatywy prof. 
Adama Drobniaka z Katedry Badań 
Strategicznych i Regionalnych oraz 
Wydziału Obsługi Inwestorów Mia-
sta Katowice. Zamierzeniem tego-
rocznej edycji było poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania:

  Na czym polega hybrydyza-
cja rozwoju miast w kontekście 
wzmacniania zdolności ada-
ptacyjnych fi rm i społeczności 
lokalnej?

  Czy i w jakim stopniu hybry-
dyzacja rozwoju wynika 
z przypadkowości procesów 
społeczno-gospodarczych?

Obrady konferencyjne zostały 
podzielone na trzy sesje tematyczne 
zorganizowane w formie open space, 
w których podejmowano tematykę: 
nowych sektorów gospodarki, funk-
cjonowania miast i fi rm na arenie 
lokalnej i globalnej, a także prze-
strzeni oraz lokalnych społeczno-
ści w obliczu procesów: rezyliencji, 
hybrydyzacji, globalizacji i cyfryzacji. 
Konferencję otworzył wiceprezydent 
Katowic Bogumił Sobula. Dyskusję 
zainaugurowało wystąpienie prof. 
Drobniaka pt.: „Rezyliencja i hybry-
dyzacja – przypadkowość czy nowy 
wzorzec rozwoju?”, będące wprowa-
dzeniem do rozważań nad charak-
terem współczesnych procesów roz-
woju gospodarczego.

W ramach pierwszej sesji plenar-
nej zostały wygłoszone referaty 
zagranicznych gości poświęcone: 
doświadczeniom węgierskich miast 
i regionów w zakresie rozwoju fi rm 
zagranicznych i lokalnych fi rm śred-
niej wielkości oraz zróżnicowaniom 
regionalnym dotyczącym lokalizacji 
dużych przedsiębiorstw w Czechach.

Druga sesja obejmowała moduły 
dotyczące: funkcjonowania miast 
i fi rm lokalnych w globalnych łań-
cuchach wartości oraz działalno-
ści globalnych graczy w lokalnym 
ekosystemie biznesu. Wygłoszo-
ne referaty związane były z: prze-
mysłami kultury wobec hybrydyza-
cji struktur miejskich, kierunkami 
przemian gospodarek miast inteli-
gentnych, hybrydyzacją w wymiarze 
branżowo-społeczno-przestrzennym 
w następstwie lokalizacji nowocze-
snych usług biznesowych.

Ostatnia sesja dotyczyła przestrzeni 
oraz lokalnej społeczności w obli-
czu zmienności procesów rozwo-
ju miasta. W kontekście procesów 
hybrydyzacji rozpatrywano zagad-
nienia: przestrzeni publicznej miasta 
wobec adaptacji do zmian klima-
tu, działalności centrów handlo-
wych w przestrzeni śródmiejskiej, 
różnorodności funkcji terenu wobec 
atrakcyjności lokalizacji, korzyści 
kolektywnych jako ponowoczesnego 
impulsu rozwoju miast, partycypacji 
jako elementu rewitalizacji, a także 
nowoczesnego zarządzania zasoba-
mi mieszkaniowymi w publicznym 
zasobie mieszkaniowym i w zaso-
bach towarzystw budownictwa 
społecznego.

Kolejna konferencja MeetUp KATO 
odbędzie się jesienią tego roku.

Klaudia Plac

Więcej informacji: / More information:

www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-ba-
dan-strategicznych-i-regionalnych/nowe-sektory-gospo-
darki-w-rozwoju-miasta/kato2017-meetup.html

www.regionalstudies.org/uploads/Conference_leafl et.pdf

4 września 2017 roku odbyła się kolejna konferencja na-
ukowa z cyklu „Local and Regional MeetUp KATO” pt. 
„Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Rezyliencja 
i hybrydyzacja”. Organizatorem wydarzenia była Kate-
dra Badań Strategicznych i Regionalnych we współpracy 
z Wydziałem Obsługi Inwestorów Miasta Katowice. Kon-
ferencja objęta została patronatem Prezydenta Miasta 
Katowic dr. Marcina Krupy, Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz 
Regional Studies Association.

Nowe sektory
gospodarki w rozwoju
miasta. Rezyliencja
i hybrydyzacja

Cykl konferencji pod nazwą 
„Local and Regional MeetUp 
KATO – Nowe sektory gospo-
darki w rozwoju miasta”  został 
zainicjowany w roku 2016 
w celu wymiany doświad-
czeń i poglądów dotyczących 

różnicowania struktury gospo-
darczej miast w kontekście 
nowych branż i sektorów 
gospodarki wraz z określeniem 
ich znaczenia w procesach 
budowania zdolności adapta-
cyjnych ośrodków miejskich. 
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The cycle of conferences enti-
tled “Local and Regional Meet-
Up KATO – New sectors of the 
economy in urban develop-
ment” was initiated in 2016 
to stimulate the exchange of 
experiences and views on the 
diversifi cation of the economic 
structure of cities in the con-
text of new industries and sec-
tors of the economy and the 
determination of their signifi -
cance for building adaptation 
capacities of urban centers. 
The participants actively con-
tributing to the debates organ-
ized as part of the cycle are 
the representatives of Polish 
and foreign scientifi c institu-
tions, the representatives of 
local government bodies and 
institutions of the business 
environment.

The conference is an event 
organized at the initiative of 
Prof. Adam Drobniak, Depart-
ment of Strategic and Region-
al Studies, and the Investors 
Assistance Department, Kato-
wice City Hall. The 2017 edi-
tion sought answers to the fol-
lowing questions:

  What is the hybridization of 
urban development in the 
context of strengthening 

the adaptation capacities 
of companies and local 
communities?

  Does the hybridization of 
development result from 
the randomness of socio-
economic processes and 
to what extent does it 
happen?

The conference proceedings 
were divided into three the-
matic strands in the open 
space formula. They dealt 
with the new sectors of the 
economy, the functioning of 
cities and companies on the 
local and global arena, and 
space and local communities 
in the face of processes involv-
ing resilience, hybridization, 
globalization and digitization. 
The conference was opened by 
Bogumił Sobula, Deputy Mayor 
of Katowice. Discussions were 
inaugurated by Prof. Drobni-
ak’s speech on “Resilience and 
hybridization – randomness or 
a new development pattern?”, 
which encouraged the refl ec-
tion on the nature of contem-
porary economic development 
processes.

As part of the fi rst plenary 
session, the foreign guests 

delivered the talks on the 
experiences of Hungarian cit-
ies and regions regarding the 
development of foreign com-
panies and local medium-
sized businesses and regional 
diff erences in the location of 
large enterprises in the Czech 
Republic.

The second session includ-
ed strands on the function-
ing of cities and local compa-
nies in global value chains and 
the activities of global play-
ers in the local business eco-
system. The talks concerned 
cultural industries and the 
hybridization of urban struc-
tures, directions of changes in 
the economies of smart cities, 
the sectoral, social and spatial 
aspects of hybridization result-
ing from the location of mod-
ern business services.

The last session concerned 
space and local community 
in the face of the volatility of 
urban development processes. 
In the context of hybridization 
processes, the following issues 
were discussed: urban public 
space and adaptation to cli-
mate change, shopping malls 
in central city areas, the diver-
sity of land functions and the 

attractiveness of location, col-
lective benefi ts as a postmod-
ern impulse for urban devel-
opment, participation as an 
element of revitalization, and 
modern housing management 
in public housing resources 
and the resources of social 
housing associations.

The next MeetUp KATO 
conference will be held this 
autumn.

On 4 September 2017, the Local and Regional MeetUp 
KATO cycle featured another scientifi c conference enti-
tled “New sectors of the economy in urban development. 
Resilience and hybridization”. The event was organized 
by the Department of Strategic and Regional Studies in 
cooperation with the Investors Assistance Department, 
Katowice City Hall. The conference was held under the 
patronage of dr Marcin Krupa, Mayor of Katowice, the 
Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 
Polish Academy of Sciences, and the Regional Studies 
Association.

New sectors of the
economy in urban
development. Resilience
and hybridization
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Przedmiotem rozważań podczas konferencji 
była szeroko rozumiana wolność. Najważniej-
szymi tematami poruszanymi przez uczestni-
ków konferencji były:

  interpretacja wolności w rozumieniu nauk 
ekonomicznych,

  wolność jako kategoria ekonomiczna, 
prawna, fi lozofi czna, socjologiczna 
i politologiczna,

  interpretacja wolności w różnych kierun-
kach myśli ekonomicznej,

  znaczenie kategorii wolności w procesie 
gospodarczym,

  wolność a państwo.

W trakcie pięciu sesji plenarnych wygłoszo-
no 18 referatów poświęconych teoretycznym 
i praktycznym aspektom wolności. Uczestni-
cy konferencji tematykę wolności w naukach 
społecznych poruszali w sposób różnorodny. 
Mówiono m.in. o miejscu wolności w historii 
myśli ekonomicznej (neoklasycyzm, keyne-
sizm, ordoliberalizm, szkoła austriacka). Dys-
kutowano o ewolucji pojęcia wolności i jej 
znaczeniu we współczesnej rzeczywistości 

cyfrowo-sieciowej. Wskazywano na znaczenie 
wolności gospodarczej dla funkcjonowania 
gospodarki i konieczność określenia granic 
interwencjonizmu państwowego. Ze względu 
na ważność wolności w życiu ekonomiczno-
-społecznym autorzy przedstawionych refe-
ratów nie mogli narzekać na brak pytań ze 
strony  uczestników konferencji. Dyskusje nad 
zagadnieniami poruszanymi w wystąpieniach 
były kontynuowane poza salą obrad.

Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu 
uczestników z krajowych uczelni wyższych 
(Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, Politechniki Częstochowskiej, Poli-
techniki Opolskiej, Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, 
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Wrocławskiego). Referaty konferencyjne, po 
recenzjach, zostaną wydane drukiem przez 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

Artur Grabowski

Wolność
w ujęciu nauk społecznych

  Social sciences on

    freedom

W dniach 21–23 września 2017 
roku w Ustroniu odbyła się 
XI Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Dokonania współcze-
snej myśli ekonomicznej – wol-
ność w ujęciu nauk społecznych”, 
której organizatorem był Zakład 
Historii Myśli Ekonomicznej 
Katedry Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

Fot./photo: M. Rolski
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The conference focused on the broad 
concept of freedom. The major topical 
themes explored in the talks included:

  freedom from the point of view of 
social sciences,

  freedom as an economic, legal, philo-
sophical, sociological and political 
category,

  interpretations of freedom in various 
schools of economic thought,

  the signifi cance of freedom for the 
economic process,

  freedom and the state.

The conference consisted of fi ve plenary 
sessions, in which 18 papers on the theo-
retical and practical aspects of freedom 
were delivered. The participants looked at 
freedom, as one of the issues addressed 

by social sciences, from various angles. 
Thus, the conference covered a variety of 
topics: the place of freedom in the his-
tory of economic thought (the neoclas-
sical, Keynesian, ordoliberal, and Aus-
trian schools), the evolution of the term 
itself, and the signifi cance of freedom in 
the contemporary digital network real-
ity. The speakers emphasized the criti-
cal importance of economic freedom for 
a well-functioning economy, and pointed 
out the necessity of establishing limits to 
state interventionism. As freedom plays 
a vital role in the socio-economic life, the 
talks sparked off  lively debates, and the 
discussions on the issues examined  in the 
papers continued in an informal setting, 
outside the conference room.

The conference gathered dozens of par-
ticipants from Polish higher education 
institutions (John Paul II Catholic Univer-
sity of Lublin, Czestochowa University of 
Technology, Opole University of Tech-
nology, Cracow University of Econom-
ics, Poznań University of Economics and 
Business, University of Gdansk, Univer-
sity of Lodz, Nicolaus Copernicus Univer-
sity in Toruń, Wrocław University of Envi-
ronmental and Life Sciences, University 
of Wrocław). The reviewed conference 
papers will be published by the Publish-
ing House of the University of Economics 
in Katowice.

  Social sciences on

    freedom
On 21–23 September 2017, the XI National Scientifi c 
Conference “The achievements of modern economic 
thought – freedom from the point of view of social 
sciences” was held in Ustroń. It was organized by the 
School of Economic Thought of the Department of 
Economics, UE Katowice.

Od lewej / From left: prof. J. Godłów-Legiędź, prof. B. Danowska-Prokop, prof. U. Zagóra-Jonszta, prof. I. Ostoj, fot./photo M. Rolski
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W dniach od 8 do 10 listopa-
da 2017 roku w Wiśle odbyła 
się II Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa z cyklu „Innowa-
cje w bankowości i fi nansach”, 
tym razem pod tytułem: „Inno-
wacje w fi nansach, bankowo-
ści i ubezpieczeniach – teoria 
i praktyka. Metody mate-
matyczne, ekonometryczne 
i komputerowe”. Po raz drugi 
organizacji podjęły się wspól-
nie Katedra Bankowości i Ryn-
ków Finansowych oraz Kate-
dra Matematyki Stosowanej. 
Patronat nad konferencją obję-
ły: Komitet Nauk o Finansach 
PAN, projekt sektorowy „Ban-
kowcy dla edukacji”, Nowo-
czesne Zarządzanie Biznesem, 
Polski Standard Płatności oraz 
Mikołowski Bank Spółdzielczy.

W konferencji wzięło udział 
ponad 70 uczestników repre-
zentujących wiodące i liczące 
się ośrodki naukowo-badaw-
cze w Polsce (15 uczelni 
wyższych, Komitet Nauk 
o Finansach PAN oraz Komi-
tet Statystyki i Ekonometrii 
PAN). Sesje plenarne i panelo-
we poświęcono problematyce 
innowacji fi nansowych i zmia-
nom zachodzącym w sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym 
i kapitałowym w wymiarze 
produktowym, procesowym, 
marketingowym oraz organi-
zacyjnym. Uczestnicy repre-
zentowali zarówno podejście 
jakościowe, jak i ilościowe do 
analizowanych zjawisk świa-
ta fi nansów, podkreślając 
nieodzowne współzależności 

i korzyści wynikające z synergii 
metod jakościowych i ilościo-
wych w badaniach naukowych.

Szczególną uwagę poświęco-
no nowym wyzwaniom i per-
spektywom rozwoju systemu 
płatności mobilnych (BLIK). 
Nowy, dynamicznie rozwijają-
cy się w ostatnich latach rynek 
poprzez platformę płatności 
mobilnych umożliwia użyt-
kownikom smartfonów doko-
nywanie płatności w świecie 
rzeczywistym, jak i wirtual-
nym, a nawet wypłatę gotów-
ki w bankomacie. W kontekście 
innowacji fi nansowych pod-
kreślono również ich znaczenie 
w sektorze bankowości spół-
dzielczej, która, chcąc konku-
rować z bankowością komer-
cyjną, niejako zobligowana jest 
podążać za trendem i wdrażać 
nowe rozwiązania, szczególnie 
w aspekcie nowatorskich narzę-
dzi produktowych oraz usług 
usprawniających relacje klien-
ta z bankiem. Uznano, iż banki 
spółdzielcze mają duże możli-
wości na płaszczyźnie innowa-
cji, gdyż są niezwykle elastycz-
ne w dostosowywaniu się do 
wymagań swoich klientów, 
a ich proces decyzyjny jest szyb-
ki, gdyż decyzje podejmowane 
są lokalnie. W czasie konferen-
cji zaprezentowano również 
założenia projektu „Bankow-
cy dla edukacji” realizowane-
go przez Warszawski Instytut 
Bankowości. Jego celem jest 
wspieranie edukacji ekonomicz-
no-fi nansowej społeczeństwa, 
jak również przygotowanie go 

On 8–10 November 2017, the 
2nd National Scientifi c Confer-
ence “Innovations in bank-
ing and fi nance” was held in 
Wisla. This year’s edition, enti-
tled “Innovations in fi nance, 
banking and insurance – the-
ory and practice. Mathemati-
cal, econometric and computer 
methods”, was again jointly 
organized by the Department 
of Banking and Financial Mar-
kets and the Department of 
Applied Mathematics, while 
patronage was granted by 
the Committee on Financial 
Sciences of the Polish Acad-
emy of Sciences PAN, a sector 
project “Bankers for educa-
tion”, the Modern Business 
Management program, the 
Polish Payment Standard and 
Mikołowski Bank Spółdzielczy 
(Mikołow Cooperative Bank).

The conference attracted 70 
participants representing Pol-
ish renowned leading scien-
tifi c and research centers (15 
tertiary education institutions, 
the Committee on Financial 
Sciences of the Polish Acade-
my of Sciences, and the Com-
mittee on Statistics and Econo-
metrics of the Polish Academy 
of Sciences). The plenary ses-
sions and panel discussions 
concentrated on fi nancial inno-
vations and changes taking 
place in the banking, insurance 
and capital sectors in terms of 
products, processes, marketing 
and organization. The partici-
pants looked at the problems 

from both the qualitative 
and quantitative perspective, 
stressing the intrinsic interde-
pendencies between them as 
well as benefi ts that accrue 
from the synergy of the quali-
tative and quantitative meth-
ods in scientifi c research.

One of the primary subjects dis-
cussed at the conference was 
the mobile payments system 
BLIK – the challenges it is facing 
and its future prospects. The 
creation of a mobile payment 
platform has led to the dynam-
ic development of a new mar-
ket where smartphone owners 
are able not only to make pay-
ments in both real and online 
worlds, but also withdraw cash 
from ATMs. It was stressed 
that fi nancial innovation is of 
great signifi cance to coopera-
tive banking as  well – in order 
to eff ectively compete with 
commercial banks, coopera-
tive banks have to follow the 
trend and implement the latest 
solutions, particularly innova-
tive banking tools and servic-
es, which foster better rela-
tions between a customer and 
a bank. Cooperative banks were 
recognized as having superi-
or capacity for innovation due 
to their fl exibility in meeting 
customers’ requirements, and 
fast, local-level decision mak-
ing. Another item on the con-
ference agenda was a pres-
entation of the “Bankers for 
Education” project, run by the 
Warsaw Institute of Banking. 

Anna Pyka, 
Aleksandra Nocoń

Innowacje
w bankowości

i fi nansach Innovations in
banking and fi nance
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do świadomego i racjonalne-
go wykorzystania produktów 
fi nansowych. Ponadto w zało-
żeniu projekt ma poprawić wie-
dzę na temat cyberbezpieczeń-
stwa wobec rozwoju gospodarki 
elektronicznej i nowoczesnych 
form płatności.

W czasie konferencji zaakcen-
towano także innowacje doko-
nujące się na rynku kapitało-
wym. W szczególności analizie 
poddano rozwój rynku fundu-
szy Exchange Traded Funds 
(ETF), zastosowanie obligacji 
typu CoCo (Contingent Conver-
tible Bonds), to jest obligacji 
podlegających automatycz-
nej konwersji na kapitał, czy 
możliwości łączenia zagrego-
wanych modeli rynków akcji 
i obligacji. Wyeksponowano 
również rozwój innowacji na 
rynku ubezpieczeniowym – 
w aspekcie problemu opty-
malizacji, jak i oceny ryzyka 
przedmiotu ubezpieczenia. 
Wskazano także na potrzebę 
zastosowania rozwiązań cyfro-
wych w świecie fi nansów (Fin-
Tech) usprawniających usługi 
fi nansowe, w tym zaciąganie 
kredytów, pożyczek, zarządza-
nie fi nansami, dokonywanie 
transakcji walutowych czy też 
płatności online.

Uczestnicy byli zgodni co do 
tego, że przyszłość mają tylko 

te organizacje, które stale się 
uczą, rozwijają, szybko reagu-
ją na wyzwania zmieniającego 
się rynku i w ten sposób sku-
tecznie budują przewagi kon-
kurencyjne. Z kolei budowanie 
przewagi konkurencyjnej nie 
jest możliwe bez kreowania 
i wdrażania innowacji fi nan-
sowych, stanowiących nieod-
łączny element działalności 
każdej instytucji fi nansowej, 
a właściwe zarządzanie nimi 
jest równie ważne, jak przyjęty 
model biznesowy. Konferencja 
stanowiła platformę wymiany 
myśli i poglądów dotyczących 
aktualnych trendów i postę-
pu innowacji fi nansowych oraz 
współczesnych kierunków roz-
woju metod ilościowych sto-
sowanych w obszarze fi nan-
sów, bankowości, ubezpieczeń 
i zarządzania ryzykiem zarów-
no w Polsce, jak i na świecie, 
od strony teoretycznej i prak-
tycznej. Kompleksowe podej-
ście, synergia myśli i doświad-
czeń uczestników potwierdziła, 
iż zasadne jest poszukiwa-
nie płaszczyzny współpracy 
naukowców i badaczy repre-
zentujących metody jakościo-
we oraz ilościowe, gdyż spe-
cyfi ka innowacji fi nansowych 
sprawia, że jedynie holistycz-
ne podejście we wszystkich 
wymiarach może stanowić 
źródło sukcesu i przewagi 
konkurencyjnej. 

It aims to promote the econom-
ic and fi nancial literacy, provide 
education about conscious and 
rational use of fi nancial prod-
ucts, as well as improve the 
society’s awareness of cyberse-
curity – a key issue in the times 
of continuous development of 
e-economy and modern meth-
ods of payment.

The conference also dealt with 
the innovations occurring in 
the capital market, focusing 
on the exchange-traded funds 
(ETFs) and CoCos (Contingent 
Convertible Bonds), i.e. bonds 
which automatically convert 
into equity, and the possibil-
ity of combining the aggregate 
models of stock and bond mar-
kets. The participants highlight-
ed innovative developments 
in the insurance market with 
regard to optimization and risk 
identifi cation and assessment. 
They also emphasized the 
necessity for digital solutions 
(FinTech) to be implemented 
in the fi nancial sector, which 
will result in enhanced fi nan-
cial services, including credit 
and loan arrangement, fi nance 
management, currency transac-
tions and online payments.

The participants agreed with 
the view that only these 
organizations which are capa-
ble of continuous learning 

and development, respond 
promptly to the challenges of 
the changing market and thus 
eff ectively build their competi-
tive advantage can survive and 
thrive. It is not possible, how-
ever, for a fi nancial institution 
to build competitive advantage 
unless it designs and introduc-
es fi nancial innovations, which 
means that innovation man-
agement is as important as the 
adopted business model. The 
conference off ered a platform 
for the exchange of thoughts 
and views on current trends in 
fi nancial innovation and pro-
gress made in this area, as 
well as on the theoretical and 
practical aspects of the mod-
ern directions in the devel-
opment of the quantitative 
methods applied in fi nance, 
banking, insurance and risk 
management, both in Poland 
and worldwide. The compre-
hensive approach adopted by 
the conference participants 
and the synergy gained from 
a variety of thoughts and 
experiences proved that cre-
ating a platform for coopera-
tion between scientists and 
researchers using the qualita-
tive and quantitative methods 
is highly desirable and justifi ed 
as only a holistic approach to 
innovation can ensure success 
and competitive advantage in 
the fi nancial sector.
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Celem konferencji była wymiana 
poglądów i doświadczeń oraz pre-
zentacja wyników badań nauko-
wych dotyczących zjawisk i proce-
sów zachodzących we współczesnej 
gospodarce światowej, a także dys-
kusja na temat aktualnych trendów 
badawczych w obszarze między-
narodowych stosunków gospodar-
czych. Na czele Rady Programowej 

konferencji stanął prof. Tadeusz Spo-
rek, kierownik Katedry Międzynaro-
dowych Stosunków Ekonomicznych.

W uroczystym otwarciu konferen-
cji uczestniczyli: rektor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach 
prof. Robert Tomanek oraz dzie-
kan Wydziału Ekonomii prof. Celina 
M. Olszak. W obradach wzięli udział 

The aim of the conference was to 
exchange views and experience 
as well as present the fi ndings of 
research on the processes and phe-
nomena that occur in today’s world 
economy; it also provided a plat-
form for discussion on the current 
research trends in the fi eld of inter-
national economic relations. 

The conference was opened Prof. 
Robert Tomanek, the Rector, Prof. 
Celina Olszak, Dean of the Faculty 

Iwona Pawlas

W październiku 2017 roku odbyła 
się XVI Konferencja Naukowa 
„Procesy internacjonalizacji w gospo-
darce światowej” zorganizowana 
przez Katedrę Międzynarodo-
wych Stosunków Ekonomicznych. 
Partnerem konferencji było Cen-
trum Doskonałości im. J. Monneta 
(SGH w Warszawie).

The 16th Scientifi c Conference “Inter-
nationalization Processes in the World 
Economy”, organized by the Depart-
ment of International Economic 
Relations, was held in October 2017. 
The Jean Monnet Center of Excellence 
(Warsaw School of Economics) was an 
offi  cial partner of the event.

Procesy internacjonalizacji
w gospodarce światowej

Internationalization processes
in the world economy

©
Eike - stock.adobe.com
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naukowcy reprezentujący naj-
ważniejsze ośrodki akademic-
kie w Polsce, w tym przedsta-
wiciele uczelni wyższych z: 
Warszawy, Wrocławia, Opola, 
Poznania, Krakowa, Gdańska, 
Białegostoku, Torunia oraz gość 
z Uniwersytetu Technicznego 
(VŠB) w Ostrawie. Nie zabrakło 
także pracowników, doktoran-
tów i studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

Moderatorem sesji plenarnej 
był prof. Marcin Gruszczyński 
z Uniwersytetu Warszawskie-
go. Jako pierwszy wystąpił prof. 
Andrzej Cieślik (Uniwersytet 
Warszawski), który zaprezento-
wał determinanty bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych 
z nowych krajów członkow-
skich UE w Polsce. Kolejnym 
prelegentem był prof. Wawrzy-
niec Michalczyk z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, 
którego prezentacja dotyczy-
ła zmienności kursu złote-
go względem euro i dolara na 
tle wybranych walut narodo-

wych krajów UE. Następnie 
wystąpił prof. Bartosz Michal-
ski, reprezentujący Uniwersy-
tet Wrocławski, którego referat 
koncentrował się na między-
regionalnych porozumieniach 
handlowych. Jako ostatni 
w sesji plenarnej wystąpił prof. 
Rafał Riedel z Uniwersytetu 
Opolskiego, który wskazał na 
źródła, mechanizmy oraz kon-
sekwencje zróżnicowanej inte-
gracji w Europie.

Po przerwie obrady kontynu-
owano w trzech równoległych 

sesjach panelowych. Modera-
torem pierwszego panelu był 
prof. Michalczyk. W prezen-
towanych siedmiu referatach 
autorzy podejmowali tematy 
dotyczące handlu zagraniczne-
go, inwestycji bezpośrednich 
oraz fi nansów międzynarodo-
wych w gospodarce światowej. 
Obrady drugiego panelu pro-
wadził prof. Michalski. Wygło-
szono 11 referatów, których 
problematyka koncentrowała 
się wokół teoretycznych kon-
cepcji umiędzynarodowienia 
oraz praktycznej implementa-
cji strategii internacjonalizacji 
przez przedsiębiorstwa. Dysku-
towano także o procesie inter-
nacjonalizacji systemów szkol-
nictwa oraz kanałów dyfuzji 
wiedzy technicznej. Trzeci 
panel był poświęcony proble-
mom innowacyjności i kon-
kurencyjności w gospodarce 
światowej oraz nowym wymia-
rom procesów integracyjnych. 
W tej sesji przedstawiono 
11  referatów, a jej modera-
torem był prof. Riedel. Prele-

genci omawiali m.in. wpływ 
wybranych unijnych polityk 
oraz swobód obowiązujących 
na jednolitym rynku europej-
skim na pozycję innowacyjną 
oraz konkurencyjną UE. Dysku-
sja dotyczyła również wpływu 
Rosji na międzynarodową kon-
kurencyjność Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii oraz Ukrainy. Zainte-
resowanie referatami prezen-
towanymi w każdym z pane-
li zaowocowało pytaniami do 
prelegentów i licznymi głosami 
w dyskusji.

of Economics, and Prof. Tade-
usz Sporek, Head of the 
Department of Internation-
al Economic Relations, who 
chaired the Scientifi c Com-
mittee. Delegates included 
scientists from the leading 
higher education institu-
tions in Poland, with repre-
sentatives from Warszawa, 
Wrocław, Opole, Poznań, 
Kraków, Gdańsk, Białystok 
and one guest from the Tech-
nical University of Ostrava 
(VŠB). Among those present 
were also staff  members, doc-
toral and other students of 
the University of Economics in 
Katowice.

The plenary session, chaired 
by Prof. Marcin Gruszczyński 
from the University of War-
saw, began with a lecture by 
Prof. Andrzej Cieślik (Univer-
sity of Warsaw), presenting 
the determinants of direct for-
eign investment from the EU 
member states in Poland. The 
next speaker was Prof. Waw-

rzyniec Michalczyk from the 
Wrocław University of Eco-
nomics, who discussed the 
volatility of the PLN/EUR and 
PLN/USD exchange rates as 
compared to selected national 
currencies in European Union 
countries. He was followed by 
Prof. Bartosz Michalski from 
the University of Wrocław, 
whose paper focused on inter-
national trade agreements. 

The last speaker in the ple-
nary session was Prof. Rafał 
Riedel from the University of 
Opole, who addressed the 
sources, mechanisms and 
consequences of diversifi ed 
integration in Europe.

After the break, the confer-
ence continued in three par-
allel panel sessions. The fi rst 
panel, chaired by Prof. Michal-
czyk, included seven papers 
dealing with issues related 
to international trade, direct 
investment and international 
fi nance in the world economy. 
The eleven papers present-
ed during the second panel, 
moderated by Prof. Michal-
ski, focused on the theoretical 
concepts of internationaliza-
tion and the practical imple-
mentation of internationaliza-
tion strategies in enterprises. 
The panel also addressed the 
internationalization processes 
in education systems and the 
channels of technical knowl-
edge diff usion. The central 
theme of the third panel was 
innovation and competitive-
ness in the world economy, 
and new dimensions of the 
integration processes. The 
panel was chaired by Prof. 
Riedel and included, again, 
eleven papers. The speak-
ers discussed, among other 
issues, the impact that select-
ed EU policies and the single 
European market freedoms 
have on the innovative and 
competitive position of the 
European Union. They also 
dealt with the impact of Rus-
sia on the international com-
petitiveness of Belarus, Geor-
gia, Moldova and Ukraine. 
All three panels aroused 
a lot of interest and gener-
ated a lively discussion with 
numerous questions from the 
audience.
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„Różnego rodzaju aktywność osoby prywatnej, peten-
ta, pacjenta, pracownika czy też klienta w jego oto-
czeniu powoduje generowanie oraz przetwarzanie 
wyjątkowego rodzaju danych, którymi są dane osobo-
we. Istniejące obecnie, a przede wszystkim wprowa-
dzane przepisy dotyczące danych osobowych nakła-
dają na podmioty, które je zbierają, przechowują oraz 
analizują, stosowne zasady oraz wymogi towarzyszą-
ce tym zadaniom” – mówił w czasie konferencji dr inż. 
Tomasz Bartuś z Katedry Informatyki Ekonomicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jeden 
z prelegentów konferencji.

Konferencja, która miała ułatwić przygotowanie się na 
nadchodzące zmiany w zakresie ochrony danych oso-
bowych, skierowana była do przedsiębiorstw i insty-
tucji każdej wielkości. Zorganizowana została wspól-
nie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach oraz 
Instytut Ochrony Danych Osobowych. Uroczystego 
otwarcia konferencji w imieniu organizatorów doko-
nali: rektor prof. Robert Tomanek, dr Aneta Stremska – 
kierownik Działu ds. Szkoleń i Konferencji Zakładu 
Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach oraz radca 
prawny dr Paweł Biały z Instytutu Ochrony Danych 
Osobowych w Poznaniu.

Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawicie-
le Ministerstwa Cyfryzacji, Komisji ds. reformy prawa 
ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w Biu-
rze GIODO, Instytutu Ochrony Danych Osobowych 

kierownik Działu ds. Szkoleń i Konferencji Zakładu 
Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach oraz radca 
prawny dr Paweł Biały z Instytutu Ochrony Danych 
Osobowych w Poznaniu.

Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawicie-
le Ministerstwa Cyfryzacji, Komisji ds. reformy prawa 
ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w Biu-
rze GIODO, Instytutu Ochrony Danych Osobowych 

Proces kształtowania nowych regulacji trwał ponad cztery lata. 
Przyczynkiem do opracowania nowej wspólnotowej regulacji były 
m.in. rozwój technologii informacyjnej i szybka dezaktualizacja 
wcześniejszych regulacji, a także problemy wynikające z różnorod-
nych przepisów stosowanych w poszczególnych państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej. W efekcie przyjęte zostało ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO. Nowe 
przepisy wejdą w życie 25 maja 2018 roku i mają zapewnić sku-
teczniejsze przestrzeganie ochrony danych osobowych przez pod-
mioty przetwarzające je, czyli praktycznie wszystkie.

Marek KiczkaOchrona informacji
w dobie cyfryzacji –
nadchodzą zmiany

Pozostało już tylko kilkadziesiąt dni do wejścia w życie 
regulacji UE RODO (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych osobowych). Nowelizacja odmieni sytu-
ację wszystkich podmiotów gospodarczych przetwa-
rzających dane osobowe bez względu na ich wielkość. 
W związku z planowanymi zmianami 11 grudnia 
2017 roku w auli CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Ochrona 
informacji w dobie cyfryzacji: reforma ochrony danych 
osobowych – czy jesteśmy przygotowani do nadcho-
dzących zmian?” W konferencji wzięli udział najlepsi 
eksperci z całego kraju.
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oraz Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, który jako 
prelegenci reprezentowali prof. 
Małgorzata Pańkowska, dr inż. 
Tomasz Bartuś i Arkadiusz Kisio-
łek. W czasie wydarzenia poru-
szone zostały kwestie ochro-
ny danych osobowych, w tym 
m.in.: stan obecny i kierun-
ki zmian w przepisach RODO, 
wpływ zmian na biznes, bezpie-
czeństwo danych w sytuacjach 
wycieków i ataków hakerskich, 
ochrona danych w usługach IT 
oraz przetwarzanie danych oso-
bowych w administracji, służ-
bie zdrowia, edukacji i bizne-
sie. Przedstawiono także dobre 
praktyki w tym obszarze. Konfe-
rencję zakończyli i podsumowa-
li kanclerz Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach dr inż. 
Robert Życiński oraz dr Aneta 
Stremska.

Konferencja była objęta hono-
rowym p atronatem: Wojewody 
Śląskiego, Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego, Prezydenta Mia-
sta Katowice oraz Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii.

Data 
protection 

in the 
digital era – 
changes are 

coming

Only a few weeks are left before the EU General 
Data Protection Regulation (GDPR) becomes 
enforceable. The new regulation will change the 
situation of all economic entities processing per-
sonal data, regardless of their size. In view of the 
changes, on 11 December 2017, a conference on 
“Data protection in the digital age: the reform of 
personal data protection – are we prepared for 
the coming changes?” was held in the CNTI. The 
conference was attended by prominent experts 
from the whole country.

earlier regulations, but also the problems stem-
ming from a variety of regulations used in indi-
vidual EU member states. As a result, the general 
data protection regulation, GDPR, was adopted. 
The new regulation will come into force on 25 
May 2018 and it aims to ensure more eff ective 
personal data protection by the entities that are 
involved in processing personal data, that is, 
basically, by all companies and organizations.

“Any activity of an individual, a customer, 
a patient, or an employee in their environ-
ment causes the generation and processing of 
an exceptional type of data, namely person-
al data. The personal data regulations already 
in force and, above all, the regulation enforce-
able in May impose on entities that collect, 
store and analyze such data relevant principles 
and requirements,” said one of the conference 
speakers, dr inż. Tomasz Bartuś, the Department 
of Business Informatics at the University of Eco-
nomics in Katowice.

The conference, aiming to facilitate the prepa-
ration for upcoming changes in personal data 
protection, was addressed to enterprises and 
institutions of all sizes. It was organized jointly 
by the University of Economics in Katowice, the 
ZETOM Research and Certifi cation Institute in 
Katowice and the Personal Data Protection Insti-
tute. On behalf of the organizers, the conference 
was opened by the rector Prof. Robert Tomanek, 
dr Aneta Stremska, head of the Training and 
Conference Department at the ZETOM Research 
and Certifi cation Institute in Katowice, and dr 
Paweł Biały, legal adviser from the Personal Data 
Protection Institute in Poznań.

During the conference, the speakers represent-
ed the Ministry of Digital Aff airs, the Commis-
sion for the reform of the personal data protec-
tion law in the European Union in the Bureau 
of the Inspector General for the Protection of 
Personal Data, the Personal Data Protection 
Institute, and the University of Economics in 

Katowice. The speakers for the University were 
Prof. Małgorzata Pańkowska, dr inż. Tomasz 
Bartuś and Arkadiusz Kisiołek. The personal data 
protection issues discussed during the confer-
ence included the current status and directions 
of changes in GDPR, the impact of changes on 
business, data security in cases of leaks and 
hacker attacks, data protection in IT services, 
and personal data processing in administration, 
health care, education and business. Good prac-
tices in this area were also presented. The con-
ference was concluded by dr inż. Robert Życiński, 
chancellor of the University of Economics in 
Katowice, and dr Aneta Stremska.

The conference was held under the Honorary 
Patronage of the Silesian Voivod, the Marshal of 
the Silesian Voivodship, the Mayor of the City 
of Katowice and the Upper Silesia and Zagłębie 
Metropolis.

 Podsumowanie konferencji – kanclerz dr R. Życiński i dr A. Stremska / Chancellor dr R. Życiński and 

dr A. Stremska close the conference, fot./photo M. Jeziorko

 Wystąpienie dr hab. M. Pańkowskiej prof. UE z Katedry Informatyki Ekonomicznej / Speech by Prof. 

M. Pańkowska, Department of Business Informatics, fot./photo M. Jeziorko

 Radca prawny dr Paweł Biały z Instytutu Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu / Dr Paweł Biały, 

a legal adviser, Personal Data Protection Institute in Poznań, fot./photo M. Jeziorko

 Rektor otwiera konferencję o ochronie danych osobowych / The rector opens the conference on 

personal data protection, fot./photo M. Jeziorko

It took over four years to create and 
develop the new law. The rationale 
behind the development of the new 
EU regulation was the advance-
ment of information technology 
and the rapid obsolescence of the 
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Wiodącym tematem spotka-
nia była trzecia misja uniwer-
sytetów. Witając gości, rektor 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach prof. Robert 
Tomanek powiedział: „Cie-
szę się z możliwości goszcze-
nia rektorów uniwersytetów 
śląskich – czeskich i pol-
skich. Liczę na to, że dyskusja 
pozwoli na wymianę doświad-
czeń w zakresie trzeciej misji. 
Szczególnie interesujące są 
doświadczenia transgranicz-
ne. Nie ukrywam, że chciałbym 
wykorzystać tę wymianę myśli 
w rozwoju trzeciej misji na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach”. W wystąpie-
niu wprowadzającym dr Rafał 
Żelazny z Katedry Ekonomii 
wskazywał m.in. na potrze-
bę tworzenia metod pozwa-
lających na mierzenie i ewa-
luowanie osiągnięć uczelni 
w tym zakresie. Odniósł się do 
licznych międzynarodowych 
doświadczeń. Prezentował też 

studia przypadku z działalno-
ści Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Ponadto 
dodał: „warto mieć na uwa-
dze, że w punkcie 6. Deklara-
cji społecznej odpowiedzial-
ności podpisanej przez dużą 
grupę polskich uczelni wprost 
odniesiono się do potrzeby 
intensyfi kowania współpracy 
z otoczeniem”. Jednocześnie 
stwierdził, że nie ma wątpli-
wości, iż uczelnie zgromadzo-
ne w KRUŚ prowadzą liczne 
przedsięwzięcia wpisujące się 
w założenia koncepcji trzeciej 
misji. Wystąpienie dr. Żela-
znego wywołało żywiołową 
dyskusję. Rektorzy omówili 
także liczne bieżące zagadnie-
nia związane z zarządzaniem 
szkołami wyższymi w Polsce 
i w Czechach.

Gościem drugiego dnia posie-
dzenia był prof. Jerzy Buzek, 
poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego, który wprowadził 

The discussion focused on 
the universities’ third mission. 
Greeting the guests, the rector 
of the University of Econom-
ics in Katowice, Prof. Robert 
Tomanek, said “I am pleased 
to extend a warm welcome to 
the rectors of the Silesian uni-
versities – Polish and Czech. 
I hope for an exchange of 
experience in conducting third 
mission activities, particular-
ly the cross-border ones. To 
be honest, I would like this 
debate to help us develop the 
third mission of the Universi-
ty of Economics in Katowice.” 
The introductory talk was 
delivered by dr Rafał Żelazny 
from the Department of Eco-
nomics, who pointed out the 
need for the development of 
methods for measuring and 
evaluating universities’ third-
mission performance and 
referred to the extensive inter-
national experience in this 

fi eld. He also presented case 
studies based on the activities 
carried out by UE Katowice, 
adding ”we have to bear in 
mind that point 6 of the Dec-
laration on Social Responsibil-
ity, signed by a considerable 
number of Polish higher educa-
tion institutions, indicates the 
need for fostering partnerships 
between universities and com-
munities.” Dr Że lazny stressed 
that the KRUŚ universities 
undertake a variety of activities 
stemming from the third-mis-
sion agenda. The talk sparked 
off  a lively debate. Next, the 
rectors addressed some cur-
rent issues concerning the 
management of higher educa-
tion institutions in Poland and 
in the Czech Republic. 

The principal guest of the sec-
ond day was Prof. Jerzy Buzek, 
a member of the European 
Parliament, who updated the 
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Bezgranicznie
zaangażowani

Marek Kiczka
W dniach 12 i 13 stycznia br. uczelnia była 
gospodarzem posiedzenia  Konferencji Rek-
torów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ). Rek-
torzy uczelni polskich i czeskich cyklicznie 
spotykają się od piętnastu lat, by dyskutować 
o zagadnieniach współpracy międzyuczelnia-
nej na historycznym terytorium Śląska.

Commitment
beyond borders
On 12–13 January 2018, UE 
Katowice hosted a session of the 
Conference of Rectors of Silesian 
Universities (KRUŚ). For the last 
15 years, rectors of the Polish and 
Czech universities operating on the 
historical territory of Silesia have 
been meeting regularly to talk about 
inter-university cooperation.



Fot./photo: M. Baron

rektorów w kwestie przygotowania 
kolejnej wieloletniej perspektywy 
fi nansowej UE. Jak stwierdził, „budżet 
na innowacyjność i naukę, w tym 
na przykład na działania Marii Curie 
czy 9. Program Ramowy następują-
cy po programie Horyzont 2020, jest 
jedyną znaną z wcześniejszych ram 
fi nansowych pozycją, której alokacja 
wzrośnie”. Dodał, iż obecnie negocjo-
wana jest jego wielkość na poziomie 
120 mld euro. Szczegółowe propo-
zycje w tym zakresie zostaną ogło-
szone w maju br. Gość wspomniał 
również, iż należy przyjąć, że udział 
środków dla grupy nauk społecznych 
i humanistycznych wzrośnie w sto-
sunku do wcześniejszych progra-
mów. Jednak trzeba też mieć świado-
mość – przestrzegał prof. Buzek – że 
w naszej części Europy jesteśmy 
wciąż bardzo słabi w wykorzystywa-
niu pieniędzy z tej części europejskie-
go budżetu. W dyskusji głos zabrał 

rectors on the developments in the 
work on the European Union’s next 
multiannual fi nancial framework. 
He stated ”the research and innova-
tion budget, including Marie Sklo-
dowska Curie Actions and Frame-
work Program 9 – the successor to 
Horizon 2020, is the only budget 
item featured in the previous fi nan-
cial framework whose amount is 
going to increase.” The allocation of 
€120bn is currently being negotiat-
ed, and detailed proposals are going 
to be announced in May. Prof. Buzek 
explained that the share of social sci-
ences and humanities in this budget 
is expected to grow compared to the 
previous programs. He emphasized, 
however, it is necessary for us, based 
in this part of Europe, to realize 



m.in. prof. Janusz Janeczek, 
przewodniczący rady Naro-
dowego Centrum Nauki, 
który pokazał, jak krajowy 
system fi nansowania nauki 
ma w swoim zamyśle przy-
gotowywać zespoły badaczy 
do korzystania z funduszy 
unijnych.

Podczas spotkania odbył 
się też wernisaż jubileuszo-
wej wystawy „Bezgranicznie 
zaangażowani – uniwersyte-
ty dla rozwoju pogranicza”. 
Prezentuje ona historię 
KRUŚ i Międzynarodowe-
go Centrum Studiów Ślą-
skich, powołanego w 2005 
roku przez uczelnie tworzą-
ce konferencję. „Oglądający 
poznają także dwadzieścia 
dwa przedsięwzięcia zreali-
zowane w ostatnich piętna-
stu latach przez partnerów 
akademickich działających 
wspólnie ponad granicą 
administracyjną naszych 
krajów” – powiedział pod-
czas inauguracji dr Marcin 

Baron z Katedry Badań Stra-
tegicznych i Regionalnych, 
kurator wystawy. Ekspozy-
cja będzie prezentowana 
we wszystkich uczelniach 
i instytucjach partner-
skich KRUŚ, a swą „podróż” 
zakończy w przyszłym roku 
w Bibliotece Śląskiej.

KRUŚ tworzą uniwersytety: 
Wrocławski, Śląski w Opa-
wie, Śląski w Katowicach, 
Opolski i Ostrawski oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach. Z konferen-
cją stowarzyszone są kato-
wicka Biblioteka Śląska oraz 
Instytut Śląski w Opolu.

that we are still extreme-
ly ineffi  cient in obtaining 
funding from the Europe-
an research and innova-
tion budget. Prof. Janusz 
Janeczek, chairman of the 
Council of the National Sci-
ence Center, joined the dis-
cussion explaining how the 
national system of science 
funding is going to prepare 
research teams to take 
advantage of the EU funds.

The participants had an 
opportunity to attend 
a vernissage of the anni-
versary exhibition entitled 
”Commitment beyond bor-
ders – universities for the 
development of the border-
land”. It illustrates the his-
tory of KRUŚ and the Inter-
national Center for Silesian 
Studies, which was estab-
lished in 2005 by the high-
er education institutions 
forming the Conference. 
“Visitors will be able to 
acquaint themselves with 
twenty two enterprises 
that the academic partners 
have jointly undertaken in 

the last 15 years as part 
of their cooperation across 
the administrative border 
between our countries”, 
said the exhibition curator, 
dr Marcin Baron from the 
Department of Strategic 
and Regional Studies, dur-
ing the opening ceremo-
ny. The exhibition will be 
staged in all higher educa-
tion institutions and asso-
ciate institutions belonging 
to KRUŚ, and will fi nish its 
“journey” next year in the 
Silesian Library.

KRUŚ Conference is made 
up of the University of 
Wrocław, the Silesian Uni-
versity in Opava, the Uni-
versity of Silesia in Kato-
wice, the University of 
Opole, the University of 
Ostrava, and the University 
of Economics in Katowice. 
The associate members 
include the Silesian Library 
in Katowice and the Sile-
sian Institute in Opole.
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KRPUT to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentu-
jących polskie uczelnie techniczne. Działa od 1989 roku i jako 
jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest 
członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
(KRASP). Przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium 
KRASP.

Do celów KRPUT należą m.in.:
  koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej 
współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie 
prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-
-badawczej i organizacyjnej,

  podejmowanie działań prowadzących  do stworzenia efek-
tywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej i dzia-
łanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym zwłasz-
cza technicznego,

  wykrywanie, defi niowanie i wskazywanie najważniejszych 
celów w zakresie dydaktyki oraz badań naukowych, wynika-
jących z potrzeby kraju i społeczeństwa oraz nawiązujących 
do misji wyższych uczelni technicznych.

KRPUT is a voluntary association of rectors representing Polish 
technological higher education institutions. It has been operat-
ing since 1989 and, as a conference of a particular type of high-
er education institutions, it belongs to the Conference of Rec-
tors of Academic Schools in Poland (KRASP). The president of 
KRPUT is a member of the KRASP presidium.

KRPUT aims to, inter alia:
  coordinate the activities of the member institutions and seek 
the most eff ective forms of their collaboration in the teach-
ing, scientifi c, research, and organizational dimensions,

  undertake activities leading to the creation of an eff ective 
integrated national education system, as well as promot-
ing higher education institutions and programs, particularly 
technological ones,

  identify, defi ne and set the major objectives, complying with 
the mission of the universities of technology, of the teach-
ing and research activities in order to meet the needs of the 
country and society.

Więcej informacji: / More information: 
www.krput.edu.pl

Marek Kiczka

UE Katowice w Konferencji
Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych

UE Katowice joins  Conference
of Rectors of Polish
Universities of Technology

Podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych, które odbywało się w dniach 19–21 paździer-
nika 2017 roku, jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu 
do grona uczelni stowarzyszonych z KRPUT Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

At its sitting of 19–21 October 2017, the Conference of 
Rectors of Polish Universities of Technology (KRPUT) 
unanimously decided to grant the University of Economics 
in Katowice associate membership status.

© freepik.com
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Trzy podstawowe cele powołania KALiT to: podtrzymanie więzi 
między absolwentami a uczelnią, stworzenie sieci kontaktów 
biznesowych pomiędzy absolwentami oraz wsparcie studentów 
w toku kształcenia i podczas wejścia na rynek pracy. Dążeniem 
absolwentów jest, aby działalność klubu przynosiła realne korzyści 
dla każdego z wymienionych środowisk. Absolwenci skorzystają 
na networkingu i wymianie wiedzy oraz doświadczeń, a studenci 
na dostępie do mentorów – praktyków logistyki. Z punktu widze-
nia pracodawców niewątpliwą korzyścią będzie szybsza adapta-
cja studentów w środowisku pracy. Absolwenci zaproponują także 
uczelni wzbogacenie oferty dydaktycznej oraz działanie na rzecz 
synergii potencjałów badawczo-naukowych z biznesowymi.

Klub jest otwarty na wszystkich absolwentów, niezależnie od 
stopnia możliwego zaangażowania w jego bieżącą działalność. 
Wśród członków znajdą się zarówno organizatorzy powyż-
szych inicjatyw, jak i ich uczestnicy i obserwatorzy. Chcielibyśmy 
zaprosić do wspólnej inicjatywy wszystkich absolwentów kierun-
ków i specjalizacji związanych z logistyką/transportem i innych 

kierunków związanych z branżą TSL. Nasza oferta skierowana 
jest zarówno do osób, które ukończyły studia w niedalekiej prze-
szłości, jak i do absolwentów wcześniejszych roczników. Głów-
nym zamierzeniem stworzenia KALiT jest budowa unikatowego 
ruchu absolwenckiego skupionego na określonej dziedzinie, jaką 
jest logistyka i transport.

KALiT was set up to pursue three major 
goals: maintain a co-operative relation-
ship between the university and its for-
mer students, build a business network 
between the alumni, and support students 
during the course of their studies as well 
as help them enter the labor market. It 
is the founders’ aspiration that the club 
should be of real benefi t to each stake-
holder. Alumni will gain from networking 
and the exchange of expertise and experi-
ence, while students will appreciate con-
tacts with mentors – logistics practition-
ers. From employers’ point of view, the 
greatest advantage lies in the fact that the 
club will enable students to quickly adapt 
to their work environment. As for the uni-
versity, alumni will put forward proposals 
aimed at enriching its study programs and 
undertake activities to promote synergy 
between research, science and business.

The club is open to all alumni, no mat-
ter to what a degree they are able to get 
involved in its current activities. Members 
may either engage in the organization 
of particular initiatives or act as partici-
pant-observers. We would like to invite all 
alumni with a degree in logistics/trans-
port as well as other fi elds related to TSL 
to join the club, regardless of when they 
completed their studies. The key idea 
behind KALiT is to create a unique alumni 
movement focused on the logistics and 
transport sector.

Bartłomiej Zębala

Klub 
Absolwentów 
Logistyki 
i Transportu

Logistics and 
Transport 
Alumni Club

Na przestrzeni lat Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
wykształcił liczną grupę absolwen-
tów na kierunkach i specjaliza-
cjach związanych z transportem 
i logistyką. Z ich inicjatywy przy 
Biurze Współpracy z Gospodarką 
i Absolwentami powstaje 
Klub Absolwentów Logistyki 
i Transportu (KALiT).

Over years, a great number of 
students graduated from the 
University of Economics in 
Katowice with a degree in logistics 
and transport. Now, they have 
undertaken an initiative to estab-
lish a Logistics and Transport 
Alumni Club (KALiT) liaising with 
the Bureau for Cooperation with 
Corporate Partners and Alumni. 

Aby otrzymywać informacje o inicjatywach klubu, należy przesłać 
wiadomość z podaniem imienia, nazwiska i kontaktowego adresu 
e-mail na adres: kalit@uekat.pl.  Bieżące informacje dostępne są 
także na stronie: www.facebook.com/KALiTUEKatowice

If you want to be informed about the Club’s initiatives, email: 
kalit@uekat.pl.  providing your fi rst name, surname and an email ad-
dress for future correspondence. Current news is also available at:
www.facebook.com/KALiTUEKatowice

Alumni ClubAlumni Club Corporate Partners and Alumni. Corporate Partners and Alumni. Corporate Partners and Alumni. Corporate Partners and Alumni. 
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Ubiegłoroczna absol-
wentka studiów I stopnia 
na kierunku Gospodar-
ka przestrzenna, Justyna 
Borecka, została laureatką 
dwunastej edycji konkursu 
prezydenta Gliwic na naj-
lepszą pracę licencjacką, 
magisterską i doktorską 
dotyczącą tego miasta.

Praca licencjacka pt. 
„Atrakcyjność zamiesz-
kania w mieście poprze-
mysłowym na przykładzie 
miasta Gliwice” napisana 
została pod kierunkiem 
prof. Adama Drobniaka 
z Katedry Badań Stra-
tegicznych i Regional-
nych. Nasza absolwent-
ka – i obecnie studentka 
studiów II stopnia – zna-
lazła się w gronie pięciu 
autorów najlepszych prac 
wyróżnionych w kon-
kursie. Konkurencja była 
duża, a tematyka prac 
zróżnicowana, o czym 
świadczy przyznanie 

trzykrotnie pierwszego 
miejsca. Rywalizowały ze 
sobą prace zarówno licen-
cjackie, magisterskie, jak 
i doktorskie. 

Komisja konkursowa 
w werdykcie podkreśliła, 
że praca Justyny Borec-
kiej wyróżnia się intere-
sującym spojrzeniem na 
rozwój miasta, warto-
ściowymi obserwacjami 
oraz trafnymi i cennymi 
uwagami na temat moż-
liwej poprawy badanych 
aspektów funkcjonowa-
nia miasta Gliwice. Praca 
jako jedyna uwzględnia-
ła aspekty ekonomicz-
ne rozwoju miasta, na co 
również zwrócono szcze-
gólną uwagę.

W imieniu prezydenta Gli-
wic Zygmunta Frankiewi-
cza listy gratulacyjne lau-
reatom konkursu wręczył 
Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta miasta.

Last year’s graduate in the Spa-
tial Economics fi rst-cycle pro-
gram, Justyna Borecka, was 
unveiled as a laureate of the 
12th edition of the competition 
held by the Mayor of Gliwice for 
the best graduate thesis (bach-
elor’s or master’s) and doctoral 
dissertation on this city.

The bachelor’s thesis titled 
”The attractiveness of settling 
in a post-industrial city – the 
case of Gliwice” was written 
under supervision of Prof. Adam 
Drobniak from the Depart-
ment of Strategic and Region-
al Studies. Our alumnus, and 
now a student of the second-
cycle program, was among 
fi ve winners – authors of the 
theses and dissertations hon-
ored in the contest. Competi-
tion was keen as a great num-
ber of bachelor’s and master’s 
theses as well as doctoral 

dissertations, covering a vari-
ety of subjects, were submit-
ted, and as many as three were 
awarded joint fi rst place.

In its verdict, the Competition 
Committee emphasized that 
the thesis written by Justyna 
Borecka distinguishes itself 
with an interesting view on the 
development of the city, astute 
observations, and perceptive 
and shrewd comments on the 
possible improvements in the 
functional aspects of the city it 
examined. It was also the only 
thesis/dissertation that looked 
at the city development from 
an economic angle.

The laureates were present-
ed with congratulatory letters 
by the deputy mayor of the 
city, Krystian Tomala, acting on 
behalf of the Mayor of Gliwice, 
Zygmunt Frankiewicz.

Klaudia Plac

Najlepsza
praca o Gliwicach

 The best thesis
on Gliwice

P rzedruk z Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice / Reprint from 

the City News Service – Gliwice, fot./photo M. Tarnowska, UM Gliwice
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Studenci i absolwenci kierunku Gospodarka prze-
strzenna oraz absolwenci niegdysiejszej specjal-
ności Gospodarka miejska i regionalna zaprasza-
ją do polubienia facebookowej strony GPKato 
(www.facebook.com/GPkato).

O swojej inicjatywie piszą jako o miejscu „bez szcze-
gólnych konwenansów; przestrzeni nieograniczo-
nej rytmem rozpoczynających się i kończących zajęć 
dydaktycznych”. Na stronie znaleźć można ciekawost-
ki, które dotyczą rozwoju lokalnego i regionalnego, 
planowania przestrzennego, urbanistyki. Organiza-
torzy przedsięwzięcia liczą również na minidyskusje, 
a także na wymianę informacji związanych z życiem 
zawodowym absolwentów i rynkiem pracy dla nich .

(MB)

Everybody is warmly invited to like the Facebook 
page GPKato (www.facebook.com/GPkato), which 
was created jointly by the Spatial Economics stu-
dents and graduates and the graduates in Urban and 
Regional Economics, a specialization program once 
run by UE Katowice.

The project initiators present it as “a space lack-
ing rigid conventions, not limited by the start and 
end times of regular university classes”, where you 
can fi nd some interesting facts and curiosities about 
local and regional development as well as spatial and 
urban planning. They also see the page as a platform 
for mini-discussions, and for the exchange of infor-
mation concerning the graduate labor market and 
career prospects.

(MB)

O realiach
gospodarki

przestrzennej
wirtualnie!

 The discussion
on the realities

of spatial
economics goes

virtual!

Zeskanuj kod QR, aby szybko przejść na stronę GPKato / 

Scan the QR code to get quickly to GPKato site

Zeskanuj kod QR, aby szybko przejść na stronę GPKato /Zeskanuj kod QR, aby szybko przejść na stronę GPKato /Zeskanuj kod QR, aby szybko przejść na stronę GPKato /

©
ustas - stock.adobe.com
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Programowanie rozwoju miast (PRM) 
jest nową specjalnością oferowaną na 
Wydziale Ekonomii. Pierwsza grupa stu-
dentów realizuje jej program od paź-
dziernika 2017 roku. Opiekunem i pomy-
słodawcą specjalności realizowanej 
w ramach oferty dydaktycznej Katedry 
Badań Strategicznych i Regionalnych jest 
prof. Adam Drobniak.

W celu zaznajomienia nowej grupy 
z zagadnieniami dotyczącymi różnych 
aspektów funkcjonowania miasta oraz 
specyfi ką prac nad zagadnieniami miej-
skimi zorganizowano wyjazdowe semi-
narium naukowe, będące kontynuacją 
corocznej konferencji organizowanej 
przez Katedrę Badań Strategicznych 
i Regionalnych, tj. „Nowe sektory 
gospodarki w rozwoju miasta”. Jest ono 
(obok przedmiotu realizowanego w jed-
nostkach samorządu terytorialnego „Pro-
jekt na rzecz praktyki gospodarczej”) jed-
nym z elementów programu nauczania 
nastawionego na osiąganie przez stu-
dentów praktycznych umiejętności pracy 
w środowisku miejskim. Wspomaga także 
wprowadzanie w życie podejścia projek-
towego, bazującego na interakcji między 
studentem a prowadzącym.

Program wyjazdu obejmował m.in. pre-
zentację zakresu specjalności PRM, eks-
peryment ekonomiczny, zajęcia praktycz-
ne i terenowe oraz zajęcia integracyjne. 
Prezentacji przedmiotów realizowanych 
w toku kształcenia dokonali pracownicy 

naukowo-dydaktyczni odpowiedzialni za 
ich prowadzenie, dzięki czemu studen-
ci mieli możliwość poznania przyszłych 
wykładowców. Prelegentami byli : prof. 
Małgorzata Czornik, prof. Adam Drob-
niak, dr Marcin Baron, dr Radosław Cyran, 
dr Piotr Gibas, dr Artur Ochojski oraz dr 
Adam Polko.

Grupa studentów PRM wzięła także udział 
w nowatorskim eksperymencie eko-
nomicznym, w trakcie którego zbada-
no potencjalne zaangażowanie studen-
tów w różnego typu inicjatywy dotyczące 
zagospodarowania przestrzeni publicz-
nej. Eksperyment sprzyjał zaznajomieniu 
grupy ze specyfi ką pracy dla jednostek 
administracji samorządowej, oparty został 
na założeniu aktywnego udziału społecz-
ności w dokonywaniu wyboru projektów 
preferowanych do realizacji.

Studenci wzięli udział w wizycie studyj-
nej w Wiśle, podczas której mogli poznać 
miejscowość i zgłębić jej historię oraz 
dyskutować z prowadzącymi o uwarun-
kowaniach rozwoju tego miasta. Men-
torami tego spotkania byli prof. Czornik 
oraz dr Baron. Miłośnicy górskich tras 
mieli okazję wspólnie wejść na Stożek. 
Tu w rolę przewodnika wcielił się prof. 
Drobniak.

Wspólny wyjazd stanowił pole do wymia-
ny wiedzy i doświadczeń między pracow-
nikami zaprzyjaźnionych katedr oraz ich 
podopiecznymi. Umożliwił również pozna-
nie zainteresowań zawodowych studen-
tów, a także wspomógł integrację grupy 
studentów specjalności PRM.

Seminarium naukowe
specjalności Programowanie
rozwoju miast – o nauczaniu
przez praktykę

W dniach 24–26 listopada 2017 roku studenci specjal-
ności Programowanie rozwoju miast oraz pracownicy 
Katedr Badań Strategicznych i Regionalnych oraz 
Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej uczestniczyli 
w seminarium wyjazdowym w Wiśle.

Klaudia Plac
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City Development Programming (PRM), 
a new specialization off ered by the Fac-
ulty of Economics and run by the Depart-
ment of Strategic and Regional Stud-
ies, was launched in October 2017. The 
initiator and supervisor for the speciali-
zation program is Prof. Adam Drobniak. 
The seminar in Wisła aimed to familiar-
ize the new group of students with vari-
ous perspectives on how cities operate 
and the specifi c nature of work related 
to city issues; it was meant as a follow-
up to the annual conference organized by 
the Department of Strategic and Regional 
Studies “New Economy Sectors in Urban 
Development”. Beside the course run by 
local government entities (“A project for 
business practice”), the seminar is one of 
the components of an educational pro-
gram aiming to develop students’ prac-
tical skills of working in urban settings; 
it also facilitates the implementation of 
project approach based on interaction 
between students and the tutor. 

The seminar involved a presentation of 
the PRM course curriculum, an econom-
ic experiment, and a number of practical, 
outdoor and integration activities. The 
curriculum was presented by the teachers 
of particular subjects, giving students an 
opportunity to meet their future lectur-
ers and tutors, including Prof. Małgorzata 
Czornik, Prof. Adam Drobniak, dr Marcin 
Baron, dr Radosław Cyran, dr Piotr Gibas, 
dr Artur Ochojski and dr Adam Polko. 

The students also took part in an inno-
vative economic experiment, involv-
ing examination of their potential to 
engage in various initiatives related to 
public space development. Based on 
the assumption that local communities 
should actively participate in choosing 
which projects are to be implemented in 
their cities, the experiment made it easi-
er for students to familiarize themselves 
with the specifi cs of working for local 
government entities.

The seminar program also included 
a study visit around Wisła, enabling the 
students to learn about the town and its 
history as well as discuss the determi-
nants of the town’s development with 
their tutors. This part of the event was 
mentored by Prof. Czornik and dr Baron. 
Mountain hiking enthusiasts enjoyed 
climbing Mount Stożek, guided by Prof. 
Drobniak. The seminar provided an excel-
lent opportunity to exchange knowledge 
and experience between staff  members 
of the two cooperating departments and 
their students. It also enabled the partici-
pating tutors to fi nd out about students’ 
professional interests, and facilitated inte-
gration among the PRM students.

    Fot./photo M. Baron

 Fot./photo K. Plac

Więcej informacji / More information is avail-
able at:

www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/kate-
dra-badan-strategicznych-i-regionalnych/oferta-
-dydaktyczna/specjalnosc-programowanie-roz-
woju-miast.html

www.facebook.com/RozwojMiast

Research seminar
on City Development
Programming – learning
through practice
On 24–26 November 2017, students of the specialization 
in City Development Programming attended a seminar 
in Wisła, together with staff  members from the Depart-
ments of Strategic and Regional Studies and the Depart-
ment of Spatial and Environmental Economics.
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Koło Naukowe
„Ekonomia sportu”

Członkami koła są studenci Wydziałów: 
Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń; Infor-
matyki i Komunikacji oraz Zarządzania, 
a także absolwenci i pracownicy naszej 
Alma Mater. Podczas pierwszego zebrania 
uczestnicy opracowali strategię działal-
ności koła, określili główne obszary prac, 
a także zaproponowali własne pomysły 
przyszłych inicjatyw.

Celami działalności Koła Naukowego 
„Ekonomia sportu” są:

  rozwijanie wiedzy studentów na temat 
współczesnego rynku sportu oraz eko-
nomicznych aspektów funkcjonowania 
podmiotów na rynku sportu,

  integracja środowiska studenckiego 
zainteresowanego ekonomią sportu,

  umożliwienie jego członkom rozwi-
jania i pogłębiania wiedzy z zakresu 
ekonomii sportu,

  rozwój aktywności naukowej i spo-
łecznej członków oraz doskonalenie 
umiejętności organizacyjnej i pracy 
zespołowej,

  udział w wydarzeniach z różnych 
dysycplin sportu, jakie odbywają się na 
obszarze województwa śląskiego,

  współpraca z klubami i stowarzysze-
niami sportowymi oraz organizacjami 
w kraju i za granicą zajmującymi się 
ekonomią sportu.

16 listopada 2017 roku ukonstytuowa-
ło się Walne Zgromadzenie Koła, które 
następnie dokonało wyboru władz. Prze-
wodniczącym został Adrian Pietrzyk 
(student Wydziału Zarządzania, kieru-
nek: Zarządzanie), wiceprzewodniczący-
mi: Katarzyna Pojda (studentka Wydziału 
Zarządzania, kierunek: Zarządzanie) i Gra-
cjan Brodowski (student Wydziału Zarzą-
dzania, kierunek: Logistyka), sekretarzem 
Jan Frejowski (student Wydziału Ekono-
mii, kierunek: Przedsiębiorczość i fi nan-
se). Podczas obrad zostały sformułowane 
zadania do realizacji w perspektywie krót-
kookresowej, a także dokonano podziału 
obowiązków wśród członków koła.

Wychodząc naprzeciw zaintereso-
waniom i pasjom studentów naszego 

Uniwersytetu, przy Katedrze Ekonomii 
Wydziału Ekonomii z inicjatywy 

dr. Artura Grabowskiego utworzono 
nowe koło naukowe. 19 września 2017 

roku rektor Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach podjął decyzję 

o rejestracji koła. Jest ono otwartą 
inicjatywą naukową, której celem jest 

poznawanie i wyjaśnianie zjawisk 
związanych z funkcjonowaniem 

współczesnego sportu.

Artur Grabowski
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The Student Group’s members repre-
sent all University Faculties: the Facul-
ty of Economics, the Faculty of Finance 
and Insurance, the Faculty of Informat-
ics and Communication, and the Facul-
ty of Management, as well as our Alma 
Mater’s alumni and staff . The fi rst meet-
ing involved designing the Group’s strat-
egy, defi ning the main areas of activity 
and sharing ideas on the initiatives to be 
implemented by the Group. 

The aims of the “Sports Economics” 
Student Research Group include the 
following:

  enabling students to develop their 
knowledge of the contemporary sports 
market and the activity of sports-relat-
ed entities,

  integration of those members of the 
student community who are interested 
in sports economics,

  enabling the members to develop 
and expand their knowledge of sports 
economics,

  developing research and social activity 
of the members as well as their organ-
izational and team working skills,

  participating in a variety of 
sports events held in the Silesian 
Voivodeship, 

  cooperation with sports clubs and 
associations as well as domestic and 
foreign organizations dealing with 
sports economics.

The General Assembly, established on 
16 November 2017, elected the Group’s 
governing body, including the chairman 
Adrian Pietrzyk (student of Management 
at the Faculty of Management), two vice-
chairmen: Katarzyna Pojda (student of 
Management at the Faculty of Manage-
ment) and Gracjan Brodowski (student of 
Logistics at the Faculty of Management), 
and the secretary Jan Frejowski (student 
of Entrepreneurship and Finance at the 
Faculty of Economics). The meeting also 
involved defi ning the short-term tasks for 
the Group and allocating responsibilities 
to particular members. 

“Sports Economics”
Student Research Group

On 19 September 2017, the Rec-
tor of the University of Econom-
ics in Katowice issued a decision 
granting the registration of the 
“Sports Economics” Student Re-
search Group. Initiated by dr Artur 
Grabowski, the Group aims to cater 
for the interests and hobbies pur-
sued by students of our University’s 
Department of Economics. It is an 
open science and research initiative 
focused on acquiring knowledge 
and providing explanation on the 
phenomena related to contempo-
rary sport.

Od lewej / From left to right: A. Pietrzyk, K. Pojda, J. Frejowski, G. Brodowski, fot./photo A. Grabowski

Członkowie k oła / Student 

Group members, fot./

photo A. Grabowski
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Studenci podczas otwarcia strefy Google / Students at the opening of the Google 

space, fot./photo M. Kiczka 

Studenci korzystający 

ze strefy Google / Stu-

dents using the Google 

space, fot./photo 

E. Lachowicz-Santos

Inwestycja została zrealizo-
wana w przerwie wakacyjnej, 
przed rozpoczęciem roku aka-
demickiego 2017/2018. Przy-
pomnijmy, że nagrodę o war-
tości 25 000 zł na aranżację 
przestrzeni dla studentów 
symbolicznie odebrał podczas 
V edycji Europejskiego Kongre-
su Małych i Średnich Przed-
siębiorstw rektor prof. Robert 
Tomanek z rąk przedstawicieli 
Google. Przedstawiciela inter-
netowego giganta nie zabrakło 
także na otwarciu urządzonej 
już studenckiej strefy. W wyda-
rzeniu licznie wzięli udział 
także studenci oraz przedsta-
wiciele UE Katowice.

„Jesteśmy dumni z tej nagrody tym bardziej, że to właśnie nasi 
studenci ją wywalczyli” – powiedział podczas otwarcia strefy prof. 
Tomanek. Studenci mogą relaksować się m.in. na kanapach wypo-
sażonych w gniazdka elektryczne i porty USB do ładowania urzą-
dzeń mobilnych. Dodał też, że to nie pierwsza strefa tego typu 
na uczelni. – „Mamy już podobne strefy wypoczynku w budyn-
kach A, B, i F. Chcemy, by uczelnia była jak najbardziej przyjaznym 
miejscem dla studiujących” – podkreślił rektor. Warto dodać, że 
od tego czasu kolejna strefa powstała już także w budynku N, 
a została sfi nansowana ze środków programu Erasmus+.

Strefa 
studencka 
od Google

Od połowy października 2017 roku 
studenci korzystają ze strefy studenc-

kiej Google. Uczelnia wygrała wyposa-
żenie strefy, zwyciężając w Rankingu 

Uczelni Internetowych Rewolucji 
Google 2016. Wtedy najwyższy odse-
tek studentów UE Katowice uzyskał 

poświadczający umiejętności cyfrowe 
certyfi kat od Google i IAB Europe.

Marek Kiczka

Internetowe Rewolucje
Internetowe Rewolucje to program szkole-
niowy z obszaru marketingu internetowego. 
Skierowany jest do studentów, którzy chcą 
wykorzystywać wiedzę na temat e-commerce, 
reklamy mobilnej i mediów społecznościowych 
w swojej przyszłej pracy lub biznesie. Program 
obejmuje bezpłatny, całodniowy cykl prezen-
tacji i szkoleń odbywających się na polskich 
uczelniach, po którym istnieje możliwość uzy-
skania certyfi katu.

Ranking oraz certyfi katy 
Google i IAB Europe
Ranking Internetowych Rewolucji to zestawie-
nie uczelni wspierających rozwój kompetencji 
cyfrowych swoich studentów. Prowadzony był 
od 17 kwietnia do 25 września 2016 roku. Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach uplaso-
wał się na najwyższym miejscu wśród polskich 
uczelni. Pod uwagę brano liczbę certyfi katów 
uzyskanych przez studentów danej uczelni 
w ramach programu. 

Oznakowanie mebli w strefi e Google 

/ Furniture labels in the Google space, 

fot./photo E. Lachowicz-Santos 

wana w przerwie wakacyjnej, 
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 Moment przecięcia wstęgi / The ribbon-cutting ceremony, fot./photo M. Kiczka

 Przemówienie rektora podczas otwarcia strefy Google / The Rector’s speech at the 

opening of the Google space, fot./photo E. Lachowicz-Santos

 Widok ze strefy Google – w tle wywiad z rektorem / The view from the Google space; 

in the background: an interview with the Rector, fot./photo M. Kiczka

The project was completed in the 
summer break prior to the academ-
ic year 2017/2018. Let us remind 
the readers that the 25,000-Polish-
zloty prize for setting up a student 
space was symbolically handed over 
by Google representatives to the 
rector, Prof. Robert Tomanek, at the 
5th European Congress of Small and 
Medium-Sized Enterprises. A repre-
sentative of the Internet giant was 
also present at the opening cere-
mony of the student space, which 
was attended by a great number of 
UE Katowice students and members 
of staff .

– ”We are proud of this award, and 
the fact that it was won by our stu-
dents makes it even more valua-
ble” – said Prof. Tomanek, opening 
the student space. Now, students 
can unwind on couches outfi tted 
with electrical outlets and USB ports 
for charging mobile devices. The 
rector also pointed out that it is not 
the fi rst space of this kind at the 
university. – “We already have simi-
lar relaxation spaces in buildings A, 
B and F. We would like the universi-
ty to be as student-friendly as pos-
sible”. We have to add that recent-
ly, yet another student space – in 
building N was established. It was 
fi nanced from the Erasmus+ pro-
gram funds.

Student 
space from 
Google
In mid-October 2017 a Google stu-
dent space was opened for students. 
It was fi nanced with the prize money 
the university was awarded for win-
ning the top position in the University 
Ranking of Google Internet Revolu-
tions in 2016, when UE Katowice had 
the highest percentage of students 
receiving the digital skills certifi cate 
from Google and IAB Europe.

Internet Revolutions
Internet Revolutions is a training scheme 
in online marketing. It is aimed at students 
who would like to apply the knowledge of 
e-commerce, mobile advertising and social 
media in their future careers or business ac-
tivities. The program includes a series of free, 
full-day presentations and training sessions 
organized at Polish universities, upon whose 
completion participants are off ered an op-
portunity to pursue certifi cation.

Ranking and certifi cation by 
Google and IAB Europe 
The Internet Revolutions Ranking is a list 
showing higher education institutions which 
best help students develop their digital 
competence. It was carried out from April 
17 to September 25, 2016. The University of 
Economics in Katowice ranked top among 
Polish higher education institutions in terms 
of the number of certifi cates obtained by the 
students taking part in the program.

of staff .of staff . ly, yet another student space – in ly, yet another student space – in ly, yet another student space – in ly, yet another student space – in 
building N was established. It was building N was established. It was building N was established. It was building N was established. It was building N was established. It was 
fi nanced from the Erasmus+ pro-fi nanced from the Erasmus+ pro-fi nanced from the Erasmus+ pro-fi nanced from the Erasmus+ pro-fi nanced from the Erasmus+ pro-
gram funds.
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Dzień Biznesu dla Młodych
Od 13 do 17 listopada 2017 roku w 143 krajach, w tym 
także w Polsce, odbywał się Światowy Tydzień Przed-
siębiorczości. W projekt aktywnie włączył się Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach, jedyna publiczna 
uczelnia biznesowa w regionie. Kilkuset uczniów z najlep-
szych szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskie-
go w ramach organizowanego przez Biuro Komunikacji 
Marketingowej Dnia Biznesu dla Młodych uczestniczyło 
w bezpłatnych prelekcjach i warsztatach prowadzonych 
przez naukowców akademickich oraz praktyków, których 
przedsiębiorstwa odniosły sukces na rynku.

Youth Business Day 
On 13–17 November 2017, 143 countries, including 
Poland, celebrated the Global Entrepreneurship Week. 
As the only business-focused public higher educa-
tion institution in the region, the University of Eco-
nomics in Katowice was actively engaged in the event. 
Several hundred students of top secondary schools in 
the Silesian Voivodeship attended free of charge lec-
tures and workshops conducted by academics and 
successful business practitioners as part of the Youth 
Business Day organized by the Bureau for Marketing 
Communication. 

Konrad Bilski

Współpraca ze szkołami
nabiera rozpędu Collaboration

with schools is gaining
momentum

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
od początku roku akademickiego 
2017/2018 wzmacnia współpracę ze 
szkołami z regionu. Początek współpracy 
w nowym wydaniu został zainaugurowany 
Dniem Biznesu dla Młodych. W wyda-
rzeniach organizowanych dla szkół, jak 
i tych, w których UE Katowice brał udział, 
od początku roku uczestniczyło kilkuset 
uczniów wraz z nauczycielami.

As of the academic year 2017/18, the University 
of Economics in Katowice strengthens collabo-
ration with schools in our region. The collabora-
tion was launched in its new form on the Youth 
Business Day. Since the beginning of the year, 
several hundred of secondary school students 
and teachers have participated in a variety of 
events organized by, or involving, UE Katowice.

Fot. archiwum UE Katowice/photo archive UE Katowice
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 Uczestnicy uroczystego podpisania umów ze 

szkołami / Signing the agreements with schools 

 Wykład dr. B. Gabrysia (Dzień Biznesu dla Mło-

dych) / Lecture by dr B. Gabryś (Youth Business Day)

 Wykład dr. Marcina Barona o innowacjach w dy-

daktyce / Lecture by dr M. Baron on innovations in 

teaching

 Przemówienie prorektora ds. edukacji i interna-

cjonalizacji podczas uroczystego podpisania umów 

ze szkołami / Signing the agreements with schools 

– speech by Vice-Rector for Education and Interna-

tionalization

 Dzień Biznesu dla Młodych / Youth Business Day

 Wykład dr A. Lubicz-Posochowskiej (Dzień Bizne-

su dla Młodych) / Lecture by dr A. Lubicz-Posochows-

ka (Youth Business Day)

 Wykład E. Bensz-Smagały (Dzień Biznesu dla 

Młodych) / Lecture by E. Bensz-Smagała (Youth 

Business Day)

„Cieszę się, że moi uczniowie podczas 
wydarzenia mieli okazję zdobyć wiedzę 
z zakresu współpracy z mediami, pracy 
nad wizerunkiem oraz procesów marke-
tingowych” – mówił Grzegorz Walotek, 
dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stanisława Staszica w Sosnow-
cu. „Jesteśmy przekonani, że współpraca 
z Uniwersytetem Ekonomicznym znaczą-
co wzmacnia nasz potencjał dydaktyczny. 
Uczniowie mogą poznać aspekty bizne-
sowe, poczuć akademicki klimat i zdobyć 
dodatkową, bardzo potrzebną wiedzę. 
Chętnie weźmiemy udział w kolejnych 
wydarzeniach na uczelni” – przekony-
wała zaś Renata Grzegorczyk, dyrektor 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmi-
strza Witolda Pileckiego w Mikołowie.

Tego dnia odbyły się warsztaty dotyczą-
ce kształtowania umiejętności miękkich 

– “I am glad that my students had the 
opportunity to acquire knowledge of how 
to cooperate with the media, deal with 
image management and marketing pro-
cesses” – said Grzegorz Walotek, princi-
pal of the Stanisław Staszic High School 
in Sosnowiec. – “We are convinced that 
our collaboration with the University of 
Economics in Katowice will signifi cantly 
enhance our educational potential. Our 
students have the opportunity to learn 
about various aspects of business, to 
experience the climate of academia and 
gain additional knowledge relevant to 
their needs. We will be happy to take part 
in other events organized by the Univer-
sity in the future” – declared Renata Grze-
gorczyk, principal of the Captain Witold 
Pilecki High School in Mikołów. 

The Youth Business Day also featured 
workshops on soft skill development as 
well as fi nancial and legal aspects of entre-
preneurship. The entire Global Entre-
preneurship Week held at the Universi-
ty of Economics in Katowice enabled the 
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oraz fi nansowo-prawnych 
aspektów prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej. 
Cały Światowy Tydzień Przed-
siębiorczości na uniwersyte-
cie był solidną porcją wiedzy 
podaną w atrakcyjnej formie. 
Program obfi tował w wiele 
zajęć adresowanych także do 
studentów, dla których z kolei 
program prelekcji przygo-
tował Parlament Studencki 
we współpracy z partnerami 
merytorycznymi.

Uroczyste podpisanie 
umów ze szkołami
9 stycznia br. w auli Centrum 
Nowoczesnych Technologii 
Informatycznych UE Katowi-
ce odbyło się uroczyste przy-
znanie patronatu UE Katowice 
szkołom z Bytomia, Chorzo-
wa, Tychów, Katowic i Żor oraz 

uroczyste podpisanie umowy 
o współpracy z VI Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. Kor-
czaka w Sosnowcu. Wzorem 
zapoczątkowanych w listopa-
dzie prelekcji przeznaczonych 
dla uczniów i tym razem nie 
zabrakło wykładu oraz cieka-
wej akademickiej dyskusji.

„Jesteśmy dumni, że nasza 
sieć szkół partnerskich i obję-
tych patronatem stale się 
poszerza. Naszym celem jest, 
aby mieć jak najlepszych stu-
dentów i państwa uczniowie 
są idealnymi kandydatami. 
Przyznając już współpracują-
cym szkołom patronat, jed-
nocześnie gratulujemy osią-
gniętych sukcesów. Dziś do 
naszej rodziny akademickiej 
dołącza kolejne sosnowiec-
kie liceum. To dla nas wielkie 

participants to acquire a good 
deal of knowledge communi-
cated in an attractive form. The 
program also included numer-
ous activities targeted at our 
University students, prepared 
by the Student Parliament in 
collaboration with business 
partners.

Agreements signed with 
Silesian schools
On 9 January 2018, the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice offi  cially granted patron-
age to schools based in Bytom, 
Cho rzów, Tychy, Katowice and 
Żory; a cooperation agree-
ment was also signed with the 
J. Korczak High School in Sos-
nowiec. The event, held in the 
Advanced Information Technol-
ogy Center, involved a lecture 
and an interesting academic 

discussion similar to those ini-
tiated in November.

– “We are proud to see that 
the network of our part-
ner schools and those we 
hold under our patronage is 
expanding. We aim to admit 
the best applicants, and your 
students make ideal candi-
dates. Granting our patron-
age to partner schools, we 
also congratulate them on 
the success they have already 
achieved. Today, another high 
school based in Sosnowiec 
joins our academic family. 
It is a great event for us” – 
said Prof. Sławomir Smyczek, 
Vice-Rector for Education and 
Internationalization.

After the agreements had 
been signed, dr Marcin Baron 

Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach otrzymały:

  Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie,
  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach,

  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
w Katowicach,

  Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcą-
cych w Bytomiu,

  V Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

Współpracę rozpoczęło VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza 
Korczaka w Sosnowcu.

Patronage of the University of Economics 
in Katowice was granted to:

  the 2nd Academic Secondary School Complex in 
Chorzów,

  the High School Complex and the Karol Miarka 
High School with Bilingual Classes in Żory,

  the Adam Mickiewicz High School in Katowice,
  the Administration, Economics and General Edu-
cation Secondary School Complex in Bytom,

  the Gustaw Morcinek School Complex in Tychy.

Collaboration has also been initiated with the 
Janusz Korczak High School in Sosnowiec. 

 Uczniowie wraz z dyrektorami 

podczas podpisania umów ze 

szkołami / Signing the agreements 

with schools – high school princi-

pals and students, fot. archiwum 

UE Katowice/photo archive UE 

Katowice 
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święto” – powiedział podczas 
spotkania prof. Sławomir Smy-
czek, prorektor ds. edukacji 
i internacjonalizacji.

Po uroczystym podpisaniu 
umów dr Marcin Baron z Kate-
dry Badań Strategicznych 
i Regionalnych poprowadził 
interaktywny wykład na temat 
innowacji dydaktycznych. Nie 
zabrakło interesującej dyskusji 
dotyczącej współczesnej edu-
kacji. Swoimi opiniami podzie-
lili się zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie. „Nie sądziłam, 

że ta uczelnia jest aż tak 
nowoczesna. Aula CNTI robi 
ogromne wrażenie. Cieszę się, 
że w pierwszym dniu trwają-
cej współpracy między naszą 
szkołą a UE Katowice od razu 
mieliśmy okazję poczuć klimat 
studiów dzięki wykładowi. 
W przyszłości planuję zgłębiać 
tajniki dziennikarstwa i komu-
nikacji społecznej właśnie na 
tym uniwersytecie, dlatego 
ten dzień jest naprawdę dla 
mnie ważny” – mówiła jedna 
z uczennic VI LO w Sosnowcu.

from the Department of Stra-
tegic and Regional Research 
conducted an interactive lec-
ture on teaching innovations, 
followed by an interesting 
discussion on contemporary 
education involving both stu-
dents and teachers. – “I have 
not expected this University 
to be so modern. The audito-
rium of the Advanced Infor-
mation Technology Center is 
really impressive. I am happy 

that – thanks to the lecture – 
we can experience the cli-
mate of academia on the very 
fi rst day of the collaboration 
between our school and UE 
Katowice. In the future I am 
going to discover the secrets 
of journalism and social com-
munication at this University, 
so this day is really important 
to me” – said one of the stu-
dents of the J. Korczak High 
School in Sosnowiec.

 Panel dyskusyjny podczas Dnia Biznesu dla Młodych / Discussion panel on the Youth 

Business Day, fot./photo UE Katowice

 Moment podpisywania umów / The signing of agreements, fot./photo UE Katowice

 Dzień Biznesu / Business Day

Uniwersytet Ekonomiczny, jako lider wśród 
śląskich uczelni, od wielu lat współpracuje 
ze środowiskiem edukacyjnym, realizując 
przeznaczone dla niego  projekty, organi-
zując studia podyplomowe dla nauczycieli, 
bezpłatne warsztaty dla uczniów, m.in. 
w ramach programu „Ekonomia dla Liceum 
i Technikum”, wykłady i konkursy z zakresu 
ekonomii, zarządzania, statystyki czy języ-
ków obcych.

The University of Economics in Katowice, 
a leader among Silesian higher education 
institutions, has for many years collabo-
rated with the school education sector, im-
plementing dedicated programs including 
postgraduate courses for school teachers, 
free workshops for students (e.g. under the 
„Economics for Secondary Schools” pro-
gram), lectures and competitions related to 
economics, management, statistics or for-
eign languages.
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„Studiuj w Katowicach” to 
wspólna akcja Urzędu Mia-
sta Katowice i katowickich 
uczelni, tj. Akademii Sztuk 
Pięknych, Akademii Wycho-
wania Fizycznego, Poli-
techniki Śląskiej, Śląskiego 
Uniwersytetu Medyczne-
go, Uniwersytetu Śląskiego 
i Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Mobilne 
„miasteczko akademickie” 
miało na celu połączenie 
punktów informacyjnych 
najlepszych uczelni publicz-
nych z Katowic w centrach 
poszczególnych miast, aby 
zjednoczyć w strefi e jak 
najwięcej uczniów szkół 
średnich, a szczególnie 
maturzystów gotowych do 
rozpoczęcia akademickiej 
przygody w stolicy Górnego 
Śląska. Odwiedziliśmy pięć 
miast: Bielsko-Białą, Tarnów, 
Radomsko, Strzelce Opolskie 
i Brzeg.

W naszym namiocie pada-
ły pytania zarówno o ofer-
tę studiów I i II stopnia, jak 
i studiów podyplomowych 
oraz programów dla dzieci 
i osób w wieku 50+. Kształ-
cimy przez całe życie, dlate-
go ofertą dydaktyczną byli 
zainteresowani zarówno 
najmłodsi, jak i starsi miesz-
kańcy odwiedzanych przez 
nas miast.

Zdecydowanie najwięk-
szą popularnością cieszyło 
się nasze „koło fortuny” – 
atrakcja, w ramach której 
każdy zainteresowany mógł 
zakręcić kołem, wylosować 
pytanie z zakresu: ekono-
mii, wiedzy o uniwersytecie 
i mieście Katowicach, a po 
udzieleniu dobrej odpowie-
dzi zdobyć upominki sygno-
wane logo UE Katowice. 
Pracownicy wraz ze studen-
tami reprezentującymi Par-
lament Studencki i Paneu-
ropę sprawdzali wiedzę 

przyszłych kandydatów, 
a także przedstawiali atrak-
cyjną ofertę uniwersytetu, 
którego absolwenci mogą 
pochwalić się najwyższym 
wskaźnikiem zatrudnialności 
wśród największych uczelni 
na Śląsku.

W miastach pojawiliśmy 
się nie tylko osobiście – 
wydarzenie promowane 
było również w uczelnia-
nych mediach społeczno-
ściowych. Przez relacje na 
Instagramie i Snapchacie 
zachęcaliśmy kandydatów 
do spotkania z nami, a także 
na bieżąco pokazywaliśmy 
przebieg akcji. Wydarze-
nie było też relacjonowane 
na żywo dzięki najnowszej 
opcji w aplikacji Instagram. 
Dzięki temu przyszli kandy-
daci mogli towarzyszyć nam 
w wyjazdach, nie wychodząc 
z domu!

Anita Kopeć

Studiuj
w Katowicach

W październiku 2017 roku W październiku 2017 roku 
pracownicy i studenci naszej pracownicy i studenci naszej 
Alma Mater odwiedzili pięć Alma Mater odwiedzili pięć 

miast w Polsce, zachęcając do miast w Polsce, zachęcając do 
studiowania w wyjątkowym studiowania w wyjątkowym studiowania w wyjątkowym 

ośrodku akademickim, jakim ośrodku akademickim, jakim ośrodku akademickim, jakim 
są Katowice. Mobilne „mia-są Katowice. Mobilne „mia-są Katowice. Mobilne „mia-

steczko akademickie” cieszyło steczko akademickie” cieszyło steczko akademickie” cieszyło 
się ogromnym zainteresowa-się ogromnym zainteresowa-się ogromnym zainteresowa-

niem i z pewnością przekonało niem i z pewnością przekonało niem i z pewnością przekonało 
kandydatów do studiowania kandydatów do studiowania kandydatów do studiowania 

w Katowicach.w Katowicach.
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Katowice in the centers of the cities on 
our route so as to woo into this shared 
space the greatest possible number of 
secondary-school students, particularly 
those in their fi nal year, willing to embark 
on a university-education adventure in 
the capital city of Upper Silesia. The tour 
included 5 cities: Bielsko Biała, Tarnów, 
Radomsko, Strzelce Opolskie, Brzeg. 

Visitors to our tent asked a wide range of 
questions – they were interested in the 
fi rst-cycle, second-cycle and postgraduate 
programs, as well as our off ering for chil-
dren and people aged 50+. Since we pro-
vide lifelong learning opportunities, our 
educational programs appealed to both 
young and elderly inhabitants of the cit-
ies we visited.

Our “wheel of fortune” proved the most 
popular attraction – anybody could spin 
the wheel, pick a  question relating to eco-
nomics, UE Katowice or Katowice City, 

and upon giving the correct answer – win 
a gift featuring the university logo. The 
university staff  and students from Stu-
dent Parliament and Paneuropa, stu-
dent organizations, who played host to 
the event, not only tested the knowledge 
of prospective applicants, but also pre-
sented the university’s study programs. 
The off ering is extremely attractive as 
UE Katowice boasts the highest gradu-
ate employability rate among the tertiary 
education institutions in Silesia.

We visited the cities both in person and 
virtually – the event was promoted in the 
university’s social media. Instagram and 
Snapchat stories provided continuous 
updates and thus encouraged candidates 
to meet us up. We also used Instagram’s 
latest feature to live-stream the event. 
As a result, future recruits were able to 
accompany us on our tour without leav-
ing home!

In October 2017, staff  mem-
bers and students of our 
Alma Mater visited fi ve cities 
in Poland with the aim of 
promoting Katowice as an 
exceptional academic center 
and the best place to study. 
A mobile “Academic Town” 
attracted avid interest and 
defi nitely accomplished its 
mission of selling the “Study 
in Katowice” idea. 

 „Miasteczko akademickie” w Radomsku / 

Academic Town in Radomsko, fot./photo A. Kopeć

 „Miasteczko akademickie” w Brzegu / Aca-

demic Town in Brzeg, fot./photo A. Kopeć

 „Miasteczko akademickie” w Bielsku-Białej 

/ Academic Town in Bielsko-Biała, fot./photo 

A. Kopeć

 „Miasteczko akademickie”  w Strzelcach 

Opolskich / Academic Town in Strzelce Opolskie, 

fot./photo A. Kopeć

Study in
Katowice

“Study in Katowice” is a joint initiative 
undertaken by the Katowice City Hall 
and higher education institutions based 
in Katowice, i.e. Academy of Fine Arts, 
Academy of Physical Education, Silesian 
University of Technology, Medical Univer-
sity of Silesia, University of Silesia and 
University of Economics. The idea behind 
the mobile “Academic Town” was to cre-
ate a joint information point of the best 
public higher education institutions in 
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Ponad 30% odwiedzających stronę 
www.ue.katowice.pl korzysta z urzą-
dzeń mobilnych. To właśnie z myślą 
o nich uniwersytet stworzył dar-
mową aplikację, dzięki której szyb-
ko i wygodnie można sprawdzić 
najważniejsze informacje dotyczą-
ce studiowania, ustawić powiado-
mienia o zbliżających się zajęciach 

czy znaleźć dane pomaga-
jące nawiązać kontakt 

z wykładowcami.

Dodatkowo dla stu-
dentów pierwszych lat 
i kandydatów na stu-

dia uczelnia przygoto-
wała wiele udogodnień 
pozwalających odnaleźć 
się nie tylko na terenie 
kampusu, ale również 

w mieście. Mapa kampusu z ozna-
czeniem budynków i parkingów, 
przewodnik po Śląsku czy dojazd do 
Katowic to tylko kilka pozycji z listy.

Aplikacja dostępna jest w aż trzech 
wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej i rosyjskiej w Skle-
pie Google Play – dla użytkowni-
ków Androida oraz w App Store – 
dla użytkowników korzystających 
z systemu iOS.

UEKatGuide oferuje użytkownikom 
udogodnienia dostępne 
w najpopularniejszych aplikacjach, 
m.in. dodawanie informacji 
do kalendarza, personalizację 
głównego panelu informacyjnego 
czy otrzymywanie interesujących 
powiadomień typu „push”.

mienia o zbliżających się zajęciach 
czy znaleźć dane pomaga-

jące nawiązać kontakt 
z wykładowcami.

Dodatkowo dla stu-
dentów pierwszych lat 
i kandydatów na stu-

dia uczelnia przygoto-
wała wiele udogodnień 
pozwalających odnaleźć 
się nie tylko na terenie 
kampusu, ale również 

Plany zajęć, informacje o kontak-
tach z wykładowcami i ogłoszenia 
z dziekanatów – to i wiele więcej 
w zaledwie kilka sekund. Wraz 
z początkiem nowego roku 
akademickiego Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
zaprezentował ofi cjalną 
aplikację mobilną prze-
znaczoną dla studen-
tów i kandydatów. Już 
w pierwszym tygodniu 
od premiery apli-
kację UEKatGuide 
pobrano ponad 
1300 razy.

Timetables, lecturers’ contact details, announcements 
from dean’s offi  ces – these, and a lot of other things, 
can be found in a few seconds. The beginning of the 
new academic year at the University of Economics in 
Katowice coincided with the launch of a new mobile 
application aimed at students and candidates. It was 
downloaded more than 1,300 times just in the fi rst 
week after its presentation.

UEKatGuide,
czyli dziekanat
w kieszeni

UEKatGuide – a dean’s offi  ce 
in a student pocket

Agnieszka Jałowiczor, Marek Kiczka

Over 30% of visitors to www.
ue.katowice.pl enter the website 
on their mobile devices. It was 
them that the university created 
this free application for – it gives 
the users instant and convenient 
access to the major information 
about their studies, and enables 
them to set up notifi cations of the 
upcoming classes or fi nd contact 
details for the lecturers.

In addition, the university prepared 
a number of features that address 
the specifi c needs of fi rst-year stu-
dents and candidates. A campus 
map with highlighted buildings 

and parking lots, a Silesia guide, 
information on transport links to 
and within Katowice are just a few 
examples of the solutions which 
assist in fi nding one’s way not only 
on the campus, but also in the city.

The application is available in three 
languages, Polish, English and Rus-
sian, at Google Play – for Android 
users, and App Store – for those 
who use the iOS system.

UEKatGuide provides features 
available in the most popular 
applications, e.g. adding events to 
a calendar, customizing the main 

Jasny i przejrzysty interfejs i najważniejsze informacje w jednym 

miejscu – tym głównie kierowaliśmy się przy tworzeniu aplikacji / 

A clear and simple interface, and all the most important information 

in one place – these were our design guidelines

Jedną z zalet UEKatGuide jest najszybszy 

dostęp do planów zajęć (zaledwie w kilka 

sekund) / One of the UEKatGuide advantages 

is prompt access to timetables (it takes only 

a few seconds)

Nie zabrakło również informa-

cji o tym, czy bieżący tydzień 

oznaczony jest w planie jako 

„A” czy „B” – odpowiedzi na 

najczęściej padające pytanie 

w mediach społecznościo-

wych / There is also informa-

tion whether a current week 

is marked in the timetable as 

“Week A” or “Week B” – an 

answer to one of the most 

frequent questions asked in 

social media

Aplikację naturalnie promowała nasza Snap Hela / 

Naturally, the application was promoted by our 

Snap Hela
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach stale rozwija się w obszarze nowych 
mediów. „Dowodem na to jest responsyw-
ny, czyli dostosowany do różnych urzą-
dzeń – w tym mobilnych – serwis uczelni. 
Jest on także przyjazny dla osób niepeł-
nosprawnych – mówi Edyta Lachowicz-
-Santos, dyrektor Biura Komunikacji Mar-
ketingowej uczelni. – Nasze działania 
to odpowiedź na postęp technologiczny 
i wyłaniające się trendy” – dodaje.

UEKatGuide to nie pierwsza aplika-
cja mobilna uniwersytetu. Pod koniec 
2014 roku powstała pierwsza aplikacja, 
która w każdej chwili i w dowolnym miej-
scu zapewniała dostęp do aktualnych 
informacji i wydarzeń na uczelni. W lutym 
2016 roku UE Katowice oddał z kolei do 
użytku platformę „Ambasadorzy Zagra-
niczni”, która ma także swój odpowied-
nik w postaci aplikacji mobilnej „Alumni 
UEKatowice”. Dzięki niej przyszli studenci 
z zagranicy – i nie tylko – mogą porozma-
wiać we własnym języku o uczelni, życiu 
studenckim, a także o studiowaniu na 
Śląsku. Pomagają im w tym ambasado-
rzy – absolwenci uniwersytetu z całego 

świata, których w łatwy sposób można 
odnaleźć na mapie i bezpośrednio się 
z nimi skontaktować.

O poważnym podejściu do nowoczesnej 
komunikacji z kandydatami, studentami, 
absolwentami i pracownikami uczelni 
świadczy również aktywna obecność UE 
Katowice w wielu mediach społeczno-
ściowych, gdzie uczelnia zyskuje coraz 
więcej fanów. Między innymi w marcu 
2017 roku uniwersytet wystartował 
z komunikacją na Snapchacie, tworząc 
Helę – bitmoji, za pomocą którego uczel-
nia prowadzi narrację publikowanych 
postów. Warto też nadmienić, że we 
wrześniu 2015 roku jako pierwsza uczel-
nia w kraju przygotował dla użytkowni-
ków Snapchata specjalny geofi ltr.

Insta Story i Snapy UE Katowice codzien-
nie obserwuje blisko 2000 odbiorców. 
Zasięg postów na Facebooku sięga nato-
miast kilkunastu tysięcy. W roku aka-
demickim 2016/2017 liczba fanów 
w poszczególnych mediach społecznościo-
wych prowadzonych przez UE Katowice 
wzrosła (r/r) odpowiednio na: Facebooku 

PL (o 8%), Facebooku EN (o 4%), Twitte-
rze (o 22%), YouTubie (o 14%), VKontakte 
(o 1%), Instagramie (o 75%).

Poprzez swoje działania Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach aspiruje do bycia 
w obszarze nowych mediów numerem 
jeden na Śląsku i w Polsce.

Co istotne, uczelnia docenia potencjał 
swoich studentów i korzysta z niego. 
Zarówno platformę „Ambasadorzy Zagra-
niczni”, jak i najnowszą aplikację UEKat-
Guide stworzyli studenci informatyki na 
Wydziale Informatyki i Komunikacji Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Użytkownicy o aplikacji UEKatGuide:
Users’ comments on the UEKatGuide 
application:

Gabriela: 
„Łatwy w obsłudze interfejs, 
ciekawa możliwość spraw-
dzenia cen hoteli w mieście 
czy słowniczek dla obcokra-
jowców. (…)” / “An easy-to-
-use interface, an intere-
sting possibility of checking 
hotel prices in the city or, 
for foreigners, of using 
a mini-dictionary. (…)”

Marek: 
„Świetna aplikacja, pole-
cam wszystkim studen-
tom!!!” / “A great applica-
tion worth recommending 
to all students !!!”

Aleksandra (absolwent-
ka UE Katowice / UE 
Katowice graduate): 
„Z punktu widzenia absol-
wenta superpomysł” / 
„From a graduate’s point 
of view, a superb idea.”

Patrycja (absolwent-
ka UE Katowice / UE 
Katowice graduate): 
„Dobry pomysł :) za 
moich czasów niestety 
nie było :)” / “A good 
idea :) unfortunate-
ly, didn’t exist when 
I was a student :)”

information panel, receiving interesting 
push notifi cations.

The University of Economics in Katowice 
keeps on developing and strengthening 
its position in social media. –“A respon-
sive university site is living proof of our 
commitment in this area. The site can 
be adapted to various devices, includ-
ing mobile ones, and is also disability-
friendly.” – says Edyta Lachowicz-Santos, 
head of the Marketing Communications 
Offi  ce. – “We undertake these activities 
in response to the technological progress 
and emerging trends” – she adds.

UEKatGuide is not the fi rst mobile appli-
cation created by the university. The trail 
was blazed in 2014, when the applica-
tion off ering access to the university’s 
current information and events, at any 
time and in any place, was launched. 
In February 2016, UE Katowice put the 
International Alumni Ambassador Plat-
form into operation, which also has 
a mobile counterpart ”Alumni UEKato-
wice”. The idea behind the platform is 
to enable prospective international stu-
dents, but not only them, to talk about 
our university, student life and studying 
in Silesia in their mother tongues. This is 

where the ambassadors, the university’s 
alumni from all around the world, step 
in – they can be easily located on the 
map and contacted directly to discuss 
the issues.

A serious attitude towards modern com-
munication with candidates, students, 
alumni and university staff  is also refl ect-
ed in the university’s active presence in 
numerous social media, where UE Kato-
wice is winning an increasing number 
of fans. There are plentiful examples. 
In March 2017, the university launched 
Snapchat communication creating Hela – 
a bitmoji – to tell stories behind the 
posted snaps. In September 2015, as 
the fi rst higher education institution in 
Poland, it created a special geofi lter for 
Snapchat users. 

Instagram Stories and Snaps posted by 
UE Katowice are observed by nearly 2,000 
followers daily, while Facebook posts are 
viewed by a dozen or so thousand. In the 
academic year 2016/2017, the number 
of fans on the social media operated by 
UE Katowice increased by (y/y): 8 % on 
Facebook PL, 4% on Facebook EN, 22% on 
Twitter, 14% on YouTube, 1% on VKon-
takte, and 75% on Instagram.

The activities undertaken by UE Kato-
wice prove that its aspirations to the new 
media number-one position, in Silesia 
and in Poland, are being fulfi lled.

It is important to note that the universi-
ty values and takes advantage of its stu-
dents’ potential. The International Alum-
ni Ambassador Platform and the latest 
application, UEKatGuide, were both creat-
ed by the students of the Informatics and 
Communication Faculty of the University 
of Economics in Katowice. 

939393



Wąsy jako symbol walki z męskimi nowo-
tworami nie są Ślązakom obce. Kampa-
nia Movember gości w stolicy Górne-
go Śląska od 2014 roku, czyli od swoich 
początków w Polsce, i zawsze przyciąga 
tłumy. W 2015 roku Movember Polska 
i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
wspólnie zorganizowały konferencję pra-
sową rozpoczynającą ogólnopolską akcję 
i jedno z najgłośniejszych wydarzeń zwią-
zanych z Movember – „Bieg dla jaj”, który 
ściągnął biegaczy z całego kraju i pozwolił 
zwrócić uwagę mediów na kwestie zwią-
zane z wczesnym wykrywaniem męskich 
nowotworów.

W edycji roku 2017 Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach i Movem-
ber ponownie połączyły siły i zaprosiły 
wszystkich mężczyzn – nie tylko studen-
tów – na badania USG i spotkania ze 
specjalistami zajmującymi się męskim 
zdrowiem. Badania realizowane były 
w formule „zapłać, ile chcesz”, a zebrane 
w ten sposób przez polskiego organizato-
ra kampanii, Fundację Kapitan Światełko, 
środki przeznaczono na realizację kolejnej 
kampanii Movember Polska i towarzyszą-
cych jej wydarzeń.

W ramach akcji na UE Katowice prze-
badano łącznie 162 mężczyzn i wykryto 

1 przypadek nowotworu jąder. Pozosta-
li uczestnicy dzięki badaniu USG jąder, 
trwającemu zaledwie 5 minut, poznali ich 
„stan wyjściowy” i jeśli w późniejszym 
samobadaniu pojawią się jakieś zmiany, 
od razu będą wiedzieli, że należy się zgło-
sić do lekarza specjalisty. Panom w wieku 
powyżej 45 lat w ramach akcji wręczano 
natomiast vouchery na multiparametrycz-
ny rezonans magnetyczny prostaty. Takich 
voucherów wydano kilkanaście. W trakcie 
wydarzenia można było również odebrać 
movemberowe zawieszki, które, umiesz-
czone w szafi e czy łazience, przypominają 
o tym, by regularnie się badać. Samoba-
danie bowiem to podstawa.

Szczegóły listopadowej akcji, na tydzień 
przed badaniami USG, przybliżyli wolon-
tariusze organizacji IFMSA – Poland, Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Stu-
dentów Medycyny. Jak co roku celem 
kampanii Movember Polska było podno-
szenie świadomości mężczyzn w całym 
kraju na temat profi laktyki raka jąder 
i prostaty. Nowotwory jąder dotyczą 
przede wszystkim młodych mężczyzn, 
między 15. a 35. rokiem życia, a rak gru-
czołu krokowego dotyczy panów w coraz 
młodszym wieku, nawet 45-letnich.

Broszura MOV17 / MOV17 brochure

Marek Kiczka

Movember
i badania
profi laktyczne dla
mężczyzn w CNTI

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach po raz kolejny włączył 
się w kampanię Movember Polska. 
Tym razem w Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych 
w dniach 28 i 29 listopada 2017 roku 
w ramach akcji prowadzone były pro-
fi laktyczne badania USG dla mężczyzn 
w wieku od 18 do 35 lat. Udzielano 
także informacji na temat męskiego 
zdrowia. Celem kampanii, jak co roku, 
była profi laktyka raka jąder i prostaty. 
To kolejna akcja wpisująca się w dzia-
łania z zakresu społecznej odpowie-
dzialności UE Katowice.

Więcej informacji:

Movember na świecie

Movember to międzynarodowa kam-
pania, która narodziła się w Australii 
w 2003 roku. Od tamtej pory obej-
muje swoim zasięgiem coraz wię-
cej krajów, by edukować mężczyzn, 
jak ważne jest wczesne wykrywa-
nie nowotworów atakujących jądra 
i prostatę.

Symbolem akcji stało się zapuszcza-
nie wąsów przez 30 dni listopada. 
Mężczyźni zapuszczają je, by zmianą 
swojego wizerunku zwrócić uwagę 
na problemy, które dla wielu panów 
pozostają nadal tematem tabu.

Więcej informacji znaleźć można na 
stronie kampanii: 
www.movember.org.pl

More information:

Movember elsewhere 
in the world
Movember is an international cam-
paign that originated in Australia in 
2003. Since then, it has embraced 
more and more countries in order to 
educate men about the importance 
of early testicular and prostate can-
cer detection.

The symbol of the campaign involves 
growing a moustache for 30 days in 
November. Men grow a moustache 
so that the change in their looks can 
attract attention to the problems that 
still remain taboo for many men.

More information can be found on 
the campaign website:
www.movember.org.pl
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The moustache as a symbol of the fi ght 
against male cancer is not unknown to 
the Silesians. The Movember campaign 
has been hosted in the capital of Upper 
Silesia since 2014, that is from its begin-
nings in Poland, and has always attract-
ed crowds. In 2015, Movember Polska 
and the University of Economics in Kato-
wice jointly organized a press conference 
opening a nationwide campaign and one 
of the most recognized Movember events 
– “Bieg dla jaj”, which attracted runners 
from all over the country and drew media 
attention to the issues related to early 
male cancer detection.

In the 2017 edition, the University of Eco-
nomics in Katowice and Movember once 
again joined forces and invited all men 
– not only students – to the ultrasound 
examinations and consultations with male 
health specialists. The tests were conduct-
ed in the “pay what you want” formula 
and the funds collected by the Kapitan 
Światłko Foundation, the Polish campaign 
organizer, are to fi nance the next Movem-
ber Polska campaign and its events.

During the event at the EU Katowice, 
a total of 162 men were examined 
and one case of testicular cancer was 

detected. The remaining participants, 
thanks to a 5-minute ultrasound test, 
were able to determine their initial tes-
ticular condition, so that, during self-
examination, they can immediately tell 
that something has changed and they 
should contact a specialist. Men of more 
than 45 years of age were given vouchers 
for multiparametric magnetic resonance 
imaging. Several such vouchers were 
handed over. During the event, the organ-
izers distributed fobs that can be hung in 
a wardrobe or a bathroom to remind the 
owner about self-examination. Self-exam-
ination is critical when it comes to cancer 
detection.

A week before the launch of the Novem-
ber event, the volunteers of the IFMSA – 
Poland, the Polish branch of the Interna-
tional Association of Medical Students, 
informed about and invited to screening 
tests and consultations. As each year, the 
goal of the Movember Polska campaign 
was to raise the awareness of testicular 
and prostate cancer prevention among 
men in the entire country. Testicular can-
cer mainly aff ects young men, of 15–35 
years of age, while the age of contracting 
prostate cancer is getting as low as 45 
years old.

Prezes Fundacji Kapitan Światełko udziela wywiadu nt. akcji Movember / 

The Chairman of the Kapitan Światełko foundation gives an interview on the Movember event, fot./photo M. Kiczka 

Movember and
screening tests for
men in CNTI

The University of Economics in 
Katowice has once again joined the 
Movember Polska campaign. This 
time, at the Advanced Information 
Technology Center on 28 and 
29 November 2017, screening ultra-
sound examinations for men aged 
18 to 35 were carried out as part of the 
campaign. They were accompanied 
with the information on male health. 
As each year, the goal of the campaign 
was the prevention of testicular and 
prostate cancer. This is another event 
that is aligned with the social respon-
sibility policies of the EU Katowice.
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„Kibicujemy naszym studen-
tom. Czas studiów to nie tylko 
wykłady i ćwiczenia na uczel-
ni. To także realizacja swoich 
zainteresowań i pasji pozanau-
kowych, które wespół gwa-
rantują szeroko rozumiany 
rozwój osobisty. Rywalizacja 

e-sportowa, szczególnie zespo-
łowa – poza zdrową konku-
rencją – rozwija spostrze-
gawczość, uczy myślenia 
strategicznego, pozytywnie 
wpływa na rozwój kompeten-
cji miękkich” – mówił prof. 
Sławomir Smyczek, prorektor 

Marek Kiczka

2 listopada 2017 roku ofi cjalnie wystar-
towała Liga Akademicka, czyli pierwsza 
w Polsce liga e-sportowa przeznaczona 
wyłącznie dla społeczności studenc-
kiej. W ramach pierwszego sezonu 
Ligi Akademickiej w grze „League 
of Legends” zmagało się 16 zespo-
łów reprezentujących uczelnie z całej 
Polski, w tym drużyna z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

On 2 November 2017, the Academic 
League, the fi rst e-sports league in 
Poland bringing together exclusively 
the student community, was offi  cially 
launched. In its fi rst season, 16 teams 
representing universities from all over 
Poland, including a team from the 
University of Economics in Katowice, 
competed in the game “The League of 
Legends”.

ReprezentanciReprezentanci
UE Katowice
w e-sportowejw e-sportowej
Lidze AkademickiejLidze Akademickiej

UE Katowice 
representatives representatives 
in the e-sports in the e-sports 

Academic LeagueAcademic League

Drużyna UE Kato-

wice / UE Katowice 

team, fot./photo 

M. Starosta

ds. edukacji i internacjonaliza-
cji na początku rozgrywek ligi. 
Wszystkie mecze można było 
oglądać na żywo z komenta-
rzem na kanale na Twitch.tv 
w czwartki i piątki po godzi-
nie 18.00. VOD były z kolei 
dostępne na YouTubie.

Drużyna z UE Katowice trafi ła 
do grupy „A” z ekipami z Poli-
techniki Łódzkiej i Politechni-
ki Śląskiej oraz Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym. 
Dla niej rozgrywki rozpoczęły 
się w dniu otwarcia ligi, tj. 
2 listopada 2017 roku. Zagrali 
przeciwko „Tytanom” z Poli-
techniki Łódzkiej, przegrywa-
jąc 0:2, jednak ta przegrana 
nie pozbawiła ich szans na 
zapewnienie sobie miejsca 
w następnym etapie turnieju. 

„Nie oddaliśmy meczu bez 
walki, wyciągnęliśmy wnioski 
i już w następnej kolejce poko-
naliśmy »Medyków« z War-
szawskiego Uniwersytetu 
Medycznego” – mówił kapitan 
drużyny UE Katowice, Mate-
usz Starosta studiujący na 
Wydziale Ekonomii. Sytuację 
w grupie rozjaśnił wynik spo-
tkania „Tytani” vs. „Górnicy”. 
„Tytani” zwyciężyli, w efekcie 
czego 30 listopada drużyna 
„Krasnoludów” UE Katowice 
zmierzyła się w bezpośrednim 
meczu o awans z „Górnikami” 
z Politechniki Śląskiej. Widzów 
czekały zatem tzw. Derby Ślą-
ska. „Ciężko trenujemy, by 
udowodnić, która uczelnia 
jest lepsza w rozgrywkach. 
Na pewno będzie to wyjątko-
we spotkanie” – powiedział 
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 “We support our students. 
Studying does not involve only 
lectures and classes. It is also 
the pursuit of interests and 
passions outside academic 
curricula. Only together they 
ensure broadly understood 
personal development. E-sport 
competition, particularly in 
a team – apart from healthy 
rivalry – helps master per-
ceptiveness, strategic think-
ing, and soft skills,” said Prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-Rector 
for Education and Internation-
alization, at the launch of the 
League. All the games could 
be watched with live commen-
tary on the Twitch.tv channel 
on Thursdays and Fridays after 
6:00 pm. VODs, in turn, were 
available on YouTube.

The EU Katowice team was 
assigned to Group A with the 
teams of the Technical Univer-
sities of Lodz and Silesia and 
the Warsaw Medical Universi-
ty. It started competing on the 
opening day of the League, 2 
November 2017. They played 
against the Tytany from the 
Lodz University of Technolo-
gy, losing 0:2, but the loss did 
not take away their chance to 

qualify for the next stage of 
the tournament. “We did not 
give up the match without 
a fi ght, we made the right con-
clusions and in the next round 
we defeated Medycy from the 
Medical University of Warsaw,” 
said the captain of the EU 
Katowice team, Mateusz Sta-
rosta, a student of the Faculty 
of Economics. The situation in 
the group became clear after 
the match Tytani vs. Górnicy. 
Tytani won and, on 30Novem-
ber, the Krasnoludy team, EU 
Katowice, confronted Górnicy, 
Silesian University of Technol-
ogy, in a qualifi er to the next 
stage. We were getting ready 
for the Silesian derby. “We are 
training hard to prove which 
university is better in the com-
petition. It will defi nitely be 
a very special game,” said 
the captain. So it was. The EU 
Katowice team won with the 
team of the Silesian University 
of Technology and qualifi ed for 
the quarter-fi nals, which took 
place on 14 December. Krasno-
ludy played against Tyrano-
zaury, WAT, for the semi-fi nal 
in the Academic League. “We 
hope that it will be the mili-
tary who will wave the white 

Skład drużyny UE Katowice „Krasnoludy” 
w pierwszym sezonie Ligi Akademickiej: / 
UE Katowice Krasnoludy team in the fi rst 
season of the Academic League:

  Top: Kamil „Dixtro” Sowa (Wydział Ekonomii/ 

Faculty of Economics)

  Jungle: Filip „Major Kirkor” Kleszewski (Wy-

dział Zarządzania/Faculty of Management)

  Mid: Mateusz „Atsorats” Starosta (Wydział 

Ekonomii/Faculty of Economics)

  AD Carry: Mirosław „Sir Ezreal” Juraszek (Wy-

dział Zarządzania/Faculty of Management)

  Support: Tomasz „ForEverAlone128” Dulias 

(Wydział Ekonomii/Faculty of Economics)

  Rezerwowy/Substitute: Jakub „JustTro-

olling” Smiglin (Wydział Ekonomii/Faculty of 

Economics)

  Rezerwowy/Substitute: Piotr „ Jounaji” Ko-

piasz (Wydział Ekonomii/Faculty of Economics)

bezpośrednio przed meczem 
kapitan. Stało się. Drużyna UE 
Katowice zwyciężyła z drużyną 
Politechniki Śląskiej i weszła 
do ćwierćfi nału, który odbył się 
14 grudnia. Wtedy „Krasnolu-
dy” zagrały z „Tyranozaurami” 
z WAT o półfi nał Ligi Akade-
mickiej. „Mamy nadzieję, że 
to »Wojskowi« wywieszą dziś 
białą fl agę” – pisał kapitan 
na stronie drużyny w serwi-
sie Facebook przed półfi nałem. 
Niestety, tego dnia drużyna 
z UE Katowice przegrała i tym 
samym zakończyła się ich 
przygoda w pierwszym sezonie 
Ligi Akademickiej. Doszli jed-
nak bardzo wysoko i wyglą-
da na to, że nie zamierzają na 
tym poprzestać. Biorą bowiem 
udział w drugim sezonie roz-
grywek. Trzymamy kciuki! 

fl ag today,” wrote the captain 
on the team’s Facebook page 
before the semi-fi nal. Unfor-
tunately, the EU Katowice 
team lost and their adven-
ture in the fi rst season of the 
Academic League came to an 
end. They went far though 
and it looks like they are not 
going to give up. They are tak-
ing part in the second season 
of the league. Our fi ngers are 
crossed! You can follow the 
team’s skirmishes on Face-
book: www.facebook.com/
krasnoludyuekat.

The Academic League is the 
fi rst organization in Poland 

whose goal is to integrate 
e-sport with the academic 
community. “Although it is 
only the fi rst edition of the 
competition, interest has been 
huge. We were approached 
by nearly 40 teams that had 
to compete in the qualify-
ing heats fi rst,” said Marcin 
Rausch, the organizer of the 
competition. In the follow-
ing seasons of the Academic 
League, the organizers plan 
to include other games in the 
competition.

Losy drużyny można śledzić 
na Facebooku: www.facebook.
com/krasnoludyuekat.

Liga Akademicka to pierwsza 
w Polsce organizacja, której 
celem jest integracja e-sportu 
ze środowiskiem akademickim. 
„Choć to dopiero pierwsza 
edycja zawodów, to zaintere-
sowanie było duże. Zgłosiło się 
do nas blisko 40 drużyn, które 
musiały najpierw rywalizo-
wać w eliminacjach” – mówił 
Marcin Rausch, organizator 
zawodów. W kolejnych sezo-
nach Ligi Akademickiej orga-
nizatorzy zakładają rozszerze-
nie konkurencji o dodatkowe 
tytuły gier.
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Danuta Kisperska-Moroń, Krzysztof Niestrój, 
Marcin Świtała (red.)
Budowanie łańcuchów dostaw jutra 
w świetle teorii i wyników badań

A. Mastalerz-Kodzis, M. Miśkiewicz-Nawrocka, 
E. Pośpiech, K. Zeug-Żebro
Czasowo-przestrzenna analiza charak-
terystyk społeczno-ekonomicznych kra-
jów Unii Europejskiej

Anna Kwiecień
Dynamiczne zarządzanie relacjami 
w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa

Magdalena Jaciow
Ekwiwalencja w międzynarodowych 
badaniach rynku

A. Mastalerz-Kodzis, M. Miśkiewicz-Nawroc-
ka, E. Pośpiech, H. Zawadzki, K. Zeug-Żebro
Elementy ekonomii matematycznej dla 
studentów ekonomii i zarządzania

Beata Reformat (red.)
Innowacje w turystyce. Wybrane prak-
tyki działań 

Krystyna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda, Mira 
Lisiecka-Biełanowicz
Kompetencje w certyfi kowaniu i audy-
towaniu systemów zarządzania jakością 
produktów 

Zbigniew Widera
Media w komunikacji marketingowej 
organizacji usług publicznych

Katarzyna Segeth-Boniecka
Model struktur i transformacji kosztów 
w zarządzaniu działalnością kopalni 
węgla kamiennego 

Dominik Kudyba
Modelowanie zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną 

Andrzej Klasik, Florian Kuźnik (red.)
Nowe praktyki rozwoju lokalnego i re-
gionalnego

Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania (red.)
Nowoczesne metody zarządzania fi nan-
sami

Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak (red.)
Państwo w wybranych kierunkach myśli 
ekonomicznej od połowy XIX wieku do 
drugiej wojny światowej 

Anna Kuzior, Józef Pfaff , Małgorzata Rówińska
Podstawy rachunkowości fi nansowej. 
Zbiór zadań

Ewa Janik
Prawo fi nansowe dla ekonomistów – 
zarys wykładu

Tadeusz Trzaskalik (red.)
Programowanie kwadratowe we wspo-
maganiu decyzji

Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik
Rachunek pochodnych funkcji jednej 
zmiennej. Zeszyt 7. Wyd. III 

Józef Pfaff  
Rewizja fi nansowa. Wyd. III 

Grzegorz Węgrzyn
Tożsamość ekonomiczna Górnośląza-
ków

Barbara Danowska-Prokop, Urszula Zagóra-
-Jonszta
Wybrane problemy ekonomiczno-spo-
łeczne i polityczne na Górnym Śląsku 
w latach 1922–1939 (źródła regionali-
zmu)

Iwona Kumor, Anna Kuzior, Katarzyna Tkocz-
-Wolny
Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników

Adrianna Mastalerz-Kodzis
Dynamiczne modele specjalne nowej 
ekonomii geografi cznej 

Maciej Mitręga
Dynamiczne zdolności marketingowe 
organizacji: koncepcja i wybrane obszary 
zastosowań

Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka 
(red.)
Metody i modele analiz ilościowych 
w ekonomii i zarządzaniu. Część 9

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
Modele oceny użyteczności i akceptacji 
mobilnych systemów zarządzania wiedzą 
o zdrowiu

Barbara Kos, Grzegorz Krawczyk, Robert 
Tomanek
Modelowanie mobilności w miastach 

Monika Kulikowska-Pawlak
Politykowanie organizacyjne. Treść, 
proces, kontekst i efekty

Marzena Strojek-Filus, Aneta Wszelaki
Rachunkowość instytucji kredytowych 
i ubezpieczeniowych. Zbiór zadań

Grzegorz Dydkowski, Robert Tomanek, Anna 
Urbanek
Taryfy i systemy poboru opłat w miej-
skim transporcie zbiorowym

Beata Dratwińska-Kania
Transparentność rachunku wyników 
z operacji funduszu inwestycyjnego – 
ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru

Mariusz Żytniewski (red.)
Zastosowanie wybranych modułów sys-
temu SAS w integracji i analizie danych 
biznesowych

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

Irena Pyka, Aleksandra Nocoń
Bankowość centralna w globalnej gospo-
darce światowej
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blisko
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach położony 
jest w sercu Śląska – Katowicach pełnych pozytyw-
nej energii. W regionie, gdzie sieć komunikacji oraz 
rozbudowana infrastruktura sprawiają, że wszędzie 
jest blisko. W miejscu z łatwym dostępem do wyda-
rzeń sportowych, kulturalnych, naukowych. Miejscu 
o wysokim potencjale inwestycyjnym, gdzie partne-
rzy biznesowi z kraju i zagranicy lokują swoje centra 
gospodarcze.
 Niepowtarzalna atmosfera studiowania 
sprawia, że studenci mogą poczuć się jak w domu. 
Nauka w małych grupach pozwala na dobry kontakt 
z wykładowcami, pomaga rozwijać się naukowo oraz 
realizować swoje pasje.

międzynarodowo
Internacjonalizacja to jeden z priorytetów uczelni, 
a jej usytuowanie w pobliżu 3 międzynarodowych 
portów lotniczych sprawia, że odległość od rodzinne-
go domu nie stanowi przeszkody dla zagranicznych 
studentów i wykładowców. Dlatego na UE Katowice 
zderzają się kultury z całego świata, a wykształce-
ni młodzi ludzie wymieniają swoje poglądy i do-
świadczenia. Odbywa się to dzięki wielu programom 
międzynarodowej wymiany, ofercie edukacyjnej 
w językach polskim i angielskim, licznym umowom 
pomiędzy uczelniami i  partnerami biznesowymi 
z całego świata. Polscy studenci licznie wyjeżdżają na 
jedno- bądź dwusemestralne studia na prestiżowych 
uczelniach za granicą. Dzięki otwartości uczelni na 
świat polscy i zagraniczni studenci chętnie wybierają 
Uniwersytet Ekonomiczny i Katowice jako miejsce 
do życia, kształcenia, rozrywki i pracy. Uniwersytet 
zdobył I miejsce w badaniu satysfakcji studentów 
zagranicznych w Polsce International Student Satis-
faction Awards.

przez całe życie
We współczesnym świecie ważny jest nieustanny 
rozwój, inspirowanie do twórczego myślenia i roz-
budzanie ciekawości poznawczej. Uczelnia umożliwia 
naukę i doskonalenie swoich umiejętności przez całe 
życie. W ofercie znajduje się szeroki wybór studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym doktoranc-
kich, podyplomowych, a także dedykowane szkole-
nia i kursy językowe. Na uniwersytecie studiować 
mogą także dzieci i  młodzież dzięki specjalnym 
bezpłatnym programom edukacyjnym, takim jak: 
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – EUD, Akade-
mia Młodego Ekonomisty – AME oraz Ekonomia dla 
Liceum i Technikum – ELiT. Seniorzy mają z kolei 
możliwość aktywnie spędzać czas, kształcąc się na 
Uniwersytecie Ekonomicznym Trzeciego Wieku (UETW). 
To wszystko sprawia, że na uniwersytecie kształcą się 
całe pokolenia, bo na naukę nigdy nie jest ani za 
wcześnie, ani za późno.

your place
The University of Economics in Katowice is based in 
the heart of Silesia – Katowice, the city full of positi-
ve energy. In the region where the transport network 
and extensive infrastructure cut long distances short. 
In the place with easy access to sports, cultural and 
academic events. The place of high investment po-
tential, where Polish and foreign business partners 
set up their operations.
 The unique atmosphere of studying makes 
students feel at home. Small groups ensure good 
contact with teachers, support academic develop-
ment and help pursue personal passions.

your space
Internationalization is one of the University’s priori-
ties and its proximity to three international airports 
makes for an easy way home for foreign students and 
teachers. UE Katowice becomes the meeting point of 
cultures from around the world and the platform for 
young educated people to exchange their views and 
experiences. This is enabled by many international 
exchange schemes, study programs in Polish and in 
English, agreements with foreign universities and 
business partners. Polish students can take one or 
two semesters at prestigious universities abroad. The 
University’s openness to the world causes that Polish 
and foreign students willingly choose the University 
of Economics and Katowice as a place to live, learn, 
work and have fun. The University ranked first in the 
International Student Satisfaction Survey in Poland.

your future
In today’s world we need to continue developing, 
seek inspiration for creative thinking and stimulate 
our curiosity. The University makes it possible to 
learn and improve your skills throughout your life. 
It offers a wide selection of full-time and part-ti-
me study programs, including doctoral and post-
graduate courses as well as tailor-made training 
workshops and language courses. It also runs free 
educational programs for children and youth: the 
Children’s University of Economics – EUD, the Acade-
my of Young Economists – AME, and the Economics 
for Grammar and Technical Secondary Schools – ELiT. 
Senior citizens have an opportunity to spend the-
ir time actively, participating in the University of 
Economics of the Third Age (UETW). All this attracts 
entire generations to the University, since it is never 
too early or too late to study.



5 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach
5 faculties of the University of Economics in Katowice
/ Wydział Biznesu, Finansów i Administracji | Faculty of Business, Finance and Administration
+48 32 432 9852

 dziekanat.wbfu@ue.katowice.pl

/ Wydział Ekonomii | Faculty of Economics
+48 32 257 7559
dziekanat.we@ue.katowice.pl

/ Wydział Finansów i Ubezpieczeń | Faculty of Finance and Insurance
+48 32 257 7732
dziekanat.fiu@ue.katowice.pl

/ Wydział Informatyki i Komunikacji | Faculty of Informatics and Communication
+48 32 257 7979
dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

/ Wydział Zarządzania | Faculty of Management
+48 32 257 7002
dziekanat.wz@ue.katowice.pl

Mocne strony 
UE Katowice
/ prestiżowy dyplom renomowanej uczelni 

publicznej

/ gwarancja stałego czesnego przez całe 
studia niestacjonarne

/ atrakcyjny system zniżek

/ stypendia i tutoring w ramach programu 
Uniwersytet Talentów

/ możliwość rozwijania pasji

/ stypendia na studia i praktyki zagraniczne

/ rozbudowana infrastruktura

 / strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi

/ gwarancja miejsca w akademiku

/ uczelniane konto Google bez limitu danych

Strengths of 
UE Katowice
/ a prestigious diploma of the renowned university

/ the guarantee of the fixed tuition fee throughout 
the duration of a part-time degree course

/ the attractive system of discounts

/ tutoring and scholarships as part of the University 
of Talents program

/ opportunities to develop passions

/ scholarships for studies and job placements 
abroad

/ extensive infrastructure

/ relax zones, free parking and wi-fi

/ a guaranteed place in the dormitory

/ a Google account with unlimited storage space
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W dużym skrócie
W budynkach uniwersytetu mieści się 156 sal dy-
daktycznych, w  tym multimedialne i nowocze-
sne sale komputerowe oraz 6 auli. Dysponujemy 
również zapleczem sportowym: basenem, siłownią 
i salami gimnastycznymi. Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych stanowi doskonałą 
bazę sal komputerowych, Wypożyczalni i Czytelni 
Multimedialnej i  Bibliotek Wydziałowych, stref 
wypoczynku i spotkań. Studenci mogą również 
korzystać z Centrum Informacji Naukowej i Bi-
blioteki Akademickiej (CINiBA). Poza Katowicami 
kształcimy także w Rybniku na Wydziale Biznesu, 
Finansów i Administracji.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał 
w 1936 roku, a 11 stycznia 1937 roku odbyła się 
pierwsza inauguracja roku akademickiego. Rocz-
nicę tego wydarzenia obchodzimy jako Święto 
Uczelni.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach są cenieni na rynku pracy. Pod względem 
wysokości wynagrodzenia zajmują 2. miejsce 
pośród uczelni wyższych na Śląsku, a co czwarty 
nasz absolwent zajmuje stanowisko kierownicze.

W naszej uczelni działają programy współpracy 
międzynarodowej z ponad 200 uczelniami na 
całym świecie. Daje to możliwość zrealizowania 
części studiów w całej Europie, Chinach, na Taj-
wanie, w Hongkongu, Korei, Singapurze, Brazylii, 
Kolumbii, Chile, Rosji, Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem studentów zagranicznych Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach to najbardziej przy-
jazna uczelnia w  kraju: potwierdzeniem jest 
pierwsze miejsce w badaniu satysfakcji studentów 
zagranicznych w Polsce przeprowadzonym przez 
StudyPortals’ International Student Satisfaction 
Awards.

In brief
The university buildings have 156 classrooms, in-
cluding multimedia and computer labs, and 6 
lecture halls. Sports facilities comprise a swim-
ming pool, a fitness club and gyms. The Advanced 
Information Technology Center houses a range 
of computer labs, the Multimedia Library and 
Reading Room, the faculty libraries, as well as 
resting and meeting zones. Students can also take 
advantage of the Scientific Information Center 
and Academic Library (CINiBA). In addition, the 
University provides education in Rybnik, where 
The Faculty of Business, Finance and Adminis-
tration offers a selection of practically oriented 
study programs.

The University of Economics in Katowice was es-
tablished in 1936. The first inauguration of the 
academic year took place on 11th of January. The 
anniversary of this event is celebrated as the 
University Day.

The graduates of the University of Economics in 
Katowice are valued by employers in the labor 
market. In terms of remuneration, they rank 
second among higher education graduates in 
Silesia and one in four works in a management 
position.

Our University runs international cooperation 
programs with over 200 higher education in-
stitutions worldwide. Students have an oppor-
tunity to complete part of their course of studies 
in all European countries, in Taiwan, Hong Kong, 
Korea, Singapore, Brazil, Columbia, Chile, Russia, 
and the USA.

International students consider the University 
of Economics in Katowice the most welcoming 
university in Poland: they declared it in the in-
ternational student satisfaction survey conducted 
by StudyPortals’ International Student Satisfac-
tion Awards.

Znajdziesz nas na   | Follow us:



Międzynarodowe sieci i akredytacje
International networks and accreditations
/ EUA European University Association

/ EAIE European Association for International Education

/ EFMD Management Development Network

/ ACRU Association of the Carpathian Region Universities

/ DUKENET International consortium of business and economics schools

/ PRIME Networking

/ MAG Scholar

/ NICE Network New Initiatives and Challenges in Europe

/ ATLAS Association for Tourism and Leisure

Jak do nas trafić
Samolotem
Najbliższymi lotniskami są Katowice (KTW) oraz 
Kraków (KRK). Dojazd taksówką z lotniska zajmuje 
niecałą godzinę. Koszt wynosi ok. 140 zł (35 EUR) 
z Katowic i ok. 250 zł (60 EUR) z Krakowa. Z lot-
niska w Katowicach kursują do centrum Katowic 
autobusy komunikacji publicznej. Z Krakowa można 
się dostać do Katowic pociągiem lub prywatnymi 
minibusami.

Pociągiem
Dworzec centralny w Katowicach obsługuje ruch 
krajowy i  liczne połączenia międzynarodowe. 
Z okolic dworca do uczelni najłatwiej dojechać 
tramwajem lub taksówką. Spacer zajmuje około 
pół godziny.

Autobusami krajowymi i międzynarodowymi
Liczni operatorzy oferują możliwość dotarcia au-
tobusami dalekobieżnymi do centrum Katowic. 
Następnie do uczelni najłatwiej dojechać tram-
wajem lub taksówką.

Samochodem
Wszystkie budynki uniwersytetu są zlokalizowane 
nieopodal autostrady A4 (wschód – zachód) oraz 
popularnej drogi krajowej Warszawa – Często-
chowa – Katowice – Bielsko-Biała. 30 km dzieli 
nas od skrzyżowania autostrad A4 i A1 (północ – 
południe).

How to find us
By air
Katowice (KTW) and Cracow (KRK) are the clos-
est airports. It takes less than one hour to come 
here by taxi. A taxi fare is usually about PLN 140 
(EUR 35) from Katowice and about PLN 250 (EUR 
60) from Cracow. There are shuttle buses running 
from the Katowice Airport to the city center. From 
the Cracow Airport you can travel to Katowice by 
train or private minibus service.

By rail
The Katowice Railway Station handles domestic 
traffic and operates a number of international 
connections. Once you are there, the easiest way 
to get to the University is to take a tram or a taxi. 
A walk should take you about 30 minutes.

By coach (domestic or international)
Numerous coach operators offer long-distance 
coach services which pass through the center of 
Katowice. On arrival, the easiest way to get to the 
University is to take a tram or a taxi.

By car
All the University buildings are located near the 
A4 (East-West) motorway and a popular domes-
tic road of Warsaw – Częstochowa – Katowice – 
Bielsko-Biała. We are situated 30 km away from 
the crossing of A4 and A1 (North-South) motor-
ways.



Duży wybór studiów podyplomowych
A wide selection of postgraduate study programs

→ Aplikuj już dziś! 
 Apply today!

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

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

→ www.ue.katowice.pl

knowledge, skills, education

Komunikacją publiczną
Na obszarze metropolitalnym Katowic większość 
linii autobusowych i  tramwajowych dojeżdża-
jących w okolice uczelni jest obsługiwana przez 
KZK GOP. Przystanki położone najbliżej głównego 
kampusu uniwersytetu to: przystanek tramwajo-
wy Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny i przy-
stanek autobusowy Katowice Strefa Kultury oraz 
Zawodzie Waleriana. Rozkład jazdy KZK GOP jest 
dostępny na stronie: www.kzkgop.com.pl. Korzy-
stanie z komunikacji publicznej ułatwiają też liczne 
aplikacje mobilne.

Gdzie się zatrzymać
W Katowicach z łatwością można znaleźć nocleg 
w hotelach o standardzie biznesowym. W odległości 
krótkiego spaceru od głównego kampusu znajdują 
się hotele: Novotel Katowice Centrum i Ibis Bud-
get Katowice Centrum. Więcej informacji o bazie 
noclegowej można znaleźć na stronie internetowej 
Miasta Katowice (www.katowice.ue).

W pobliżu
W  sąsiedztwie głównego kampusu powstała 
Strefa Kultury, którą tworzą wyjątkowe obiekty 
kulturalno-rozrywkowe: Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe, Muzeum Śląskie oraz siedzi-
ba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia, której sala koncertowa uznawana jest za 
jedną z najlepszych sal koncertowych świata. To 
wszystko nieopodal katowickiej ikony – hali wi-
dowiskowo-sportowej „Spodek”. To niezwykle 
atrakcyjna przestrzeń z wielokrotnie nagradzany-
mi obiektami. Wrażenia architektoniczne – i nie 
tylko – gwarantowane. W pobliżu znajduje się 
również najnowocześniejsza w  województwie 
śląskim wspólna biblioteka (Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka Akademicka) Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Śląskiego.

Using public transport
In the Katowice metropolitan area most bus and 
tram services which stop near the University 
are operated by KZK GOP. The closest tram stop 
is Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny and the 
closest bus stops are Katowice Strefa Kultury 
and Zawodzie Waleriana. A KZK GOP timetable 
is available online at: www.kzkgop.com.pl. Mo-
bile apps can also be a good guide when using 
public transport.

Where to stay
You can easily fi nd suitable accommodation in 
Katowice if you opt for business-standard ho-
tels. Novotel Katowice Centrum and Ibis Budget 
Katowice Centrum are just a short walk from our 
University’s main campus. More information about 
the accommodation can be found on the website 
of the City of Katowice (www.katowice.ue).

What to see nearby
The main campus is just a short distance from the 
Culture Zone, a specially designed space stretching 
from the International Conference Center to the 
Silesian Museum and the seat of the Polish Na-
tional Radio Symphony Orchestra, considered one 
of the world’s best concert halls. The Culture Zone 
is located next to Katowice’s iconic entertainment 
and sports arena “Spodek” (meaning “saucer” in 
Polish). The space, with its architecture award-
ed on numerous occasions, off ers unforgettable 
moments of delight. Another place of interest is 
just a short way from both the University and the 
Culture Zone. It is the joint project of the Univer-
sity of Silesia and the University of Economics in 
Katowice – the Scientifi c Information Centre and 
Academic Library (CINiBA), the most modern library 
in the region.



Oferta dydaktyczna w języku angielskim 
Study offer in English
Bachelor’s Degree in Finance and Accounting 
for Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in Finance and Accounting 
for International Business

Master’s Degree in International Business

Double Master’s Degree in Quantitative Asset 
and Risk Management

Euro-classes

Oferta dydaktyczna w języku polskim 
Study offer in Polish
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

kierunki: 

Management

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

Studia podyplomowe i szkolenia 
 and training program

Kursy językowe 
Language courses

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (UETW) 
University of Economics of the Third Age

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej 
dla dzieci i młodzieży: 
Free education programm for children and youth

/ EUD Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
Children’s 

/ AME Akademia Młodego Ekonomisty 
Academy of Young Economist

/ ELiT  Ekonomia dla Liceum i Technikum 

/ Analityka Gospodarcza 
Quantitative Methods for Economics and Business

/ Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
Journalism and Social Communication 

/ Ekonomia  
Economics

/ Finanse Menedżerskie 
Managerial Finance

/ Finanse i Rachunkowość (Katowice) 
Finance and Accounting (Katowice)

/ Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 
Finance and Accounting (Rybnik)

/ Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
Health Care Finance and Management 

/ Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 
Economy and Public Management 

/ Gospodarka Przestrzenna  
Spatial Economics and Development 

/ Gospodarka Turystyczna 
Travel and Tourism Management 

/ Informatyka  
Informatics

/ Informatyka i Ekonometria 
Informatics and Econometrics

/ Logistyka 
Logistics

/ Logistyka (inżynierska) 
Logistics (Engineering)

/ Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
International Economic Relations 

/ Przedsiębiorczość i Finanse  
 and Finance

/ Zarządzanie → www.ue.katowice.pl

Marzec / March 2018

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

46Nr/No.

Fot. / photo A. Nyk




