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From the editor

We deserve it. 
Katowice deserves it. 

After a few years of renovation and restoration 
work, the rectorate building of the University of 
Economics in Katowice is teeming with life again. 
A true architectural gem of the city. A building 
that was – from the start – designed to serve the 
exchange of ideas concerning matters of public 
interest. Once a city hall, then the seat of univer-
sity administration. Today, not just the admin-
istrative center of the university, but – first and 
foremost – a modern venue where science, busi-
ness and local government meet. Read on to have 
a look inside the new rectorate building.

And then visit other places at our university. 
We are taking you on a tour through the confer-
ence rooms, where you can learn about the lat-
est research and teaching developments and bask 
in the successes of our academics. There is so 
much going on here. At the time of heated dis-
cussion over the implications of legal changes in 
the higher education system in Poland, we can-
not afford to forget that the spirit of a university is 
not about better or worse legislation. Neither are 
the particulars of an organizational structure so 
important. The important thing is what we do and 
how we do it. And we have a lot to be proud of. 
Are you in doubt? Just turn the page and see for 
yourselves…

Marcin Baron 
editor-in-chief

Od redakcji

Zasłużyliśmy na to.
Zasłużyły na to Katowice

Po kilku latach prac remontowych i konserwa-
torskich ponownie zaczął tętnić życiem rektorat 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nie-
wątpliwa perełka architektoniczna miasta. Budynek, 
który od samego początku miał służyć wymianie 
myśli nad ważnymi sprawami publicznymi. Niegdyś 
ratusz, później siedziba uczelnianej administracji. 
Dziś nie tyle centrum administracyjne uniwersytetu, 
co nowoczesny obiekt spotkań świata nauki, biznesu 
i środowisk samorządowych. Zajrzyjcie Państwo na 
kolejne strony „Forum”, by się z nim zapoznać.

Zapraszam do odwiedzenia podczas lektury także 
innych zakamarków naszej uczelni. Tradycyjnie już 
chcemy Państwa „zabrać” do sal konferencyjnych, 
podzielić się nowościami ze świata nauki i dydakty-
ki, pochwalić się sukcesami pracowników uniwersy-
tetu. Tak wiele przecież się tutaj dzieje. W czasach, 
gdy w Polsce tak intensywnie dyskutowane są kon-
sekwencje wdrażania zmian ustawowych dotyczą-
cych szkolnictwa wyższego, pamiętajmy, że o duchu 
uniwersytetu nie stanowi lepsze czy gorsze prawo. 
Nawet takie czy inne struktury organizacyjne nie są 
najistotniejsze. Prawdziwie ważne jest to, co i jak 
robimy. A tego nie musimy się wstydzić. Nie dowie
rzacie Państwo? Przekonajcie się sami. Wystarczy 
tylko przejść na kolejną stronę…

Marcin Baron
redaktor naczelny
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Wydarzenie rozpoczęło 
się przemówieniem rekto-
ra prof. Roberta Tomanka, 
który podziękował gościom, 
przedstawicielom biznesu, 
nauki, władz samorządowych 
i mediów za przyjęcie zapro-
szenia. Nawiązując do histo-
rii budynku, rektor wspomniał 
m.in. o wcześniejszych jego 

funkcjach, początkowo admini-
stracyjnej, później dydaktycz-
nej, oraz obecnie odtwarza-
nych i nowych funkcjach zwią-
zanych z realizacją tzw. trzeciej 
misji, czyli współpracy z oto-
czeniem. Wstęgę symbolicz-
nie przecięli rektor wraz z pre-
zydentem Katowic dr. Marci-
nem Krupą oraz skarbnikiem 

The ceremony began with 
a speech by the rector, prof. 
Robert Tomanek, who thanked 
the guests, representatives 
of business, academia, local 
governments and media, for 
accepting the invitation. The 

rector referred to the history 
of the building, which used to 
be an instruction and adminis-
tration facility, and went on to 
present the functions it serves 
now: the old ones, which are 
being resumed, and the new 

Zmodernizowany 
budynek rektoratu Modernized 

rectorate building
18 września 2018 roku odbyło się uroczy-
ste otwarcie zmodernizowanego budynku 
rektoratu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach – dawnego ratusza 
gminy BoguciceZawodzie. Wydarzeniu 
towarzyszyły seminarium naukowe pt. 
„Wyzwania edukacji ekonomicznej” oraz 
wystawa karykatur i portretów członków 
Senatu uczelni. W uroczystości ponow-
nego otwarcia budynku rektoratu udział 
wzięli zaproszeni goście ze świata biz-
nesu, nauki oraz samorządów.

On 18 September 2018, the modernized 
Rectorate Office building of the Uni-
versity of Economics in Katowice – the 
former town hall of BoguciceZawodzie 
municipality – was ceremonially opened. 
The accompanying events included a sci-
entific seminar entitled “Challenges of 
economic education”, and an exhibition 
of caricatures and portraits of the uni-
versity senate members. The reopening 
ceremony was attended by the invited 
guests, who represented business and 
academic communities as well as local 
governments.

Marek Kiczka
 Fasada budynku rektoratu po modernizacji / The facade of the 

modernized rectorate building, fot./photo: J. Andrychiewicz
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Ciekawostki
W obiekcie zostało ułożonych ok. 70 km kabli 
niskoprądowych, znajduje się tam ok. 800 punktów 
dostępowych sieci strukturalnej, wykonano ok. 4000 m2 
tynków (zużyto do tego ok. 165 ton tynku). W budynku 
zamontowanych jest 179 okien. Po zrekonstruowaniu 
wieży zegarowej budynek „urósł” o 8,5 m.

Interesting facts
70 km of low current cables were laid in the building; 
there are about 800 access points to the structured 
network; 4,000 m2 of surface were plastered (approx 
165t of plaster used); 179 windows were installed. Af-
ter the reconstruction of the clock tower, the building 
“grew” by 8.5 m.

 Szklane elementy w zmo-

dernizowanym budynku / Glass 

elements in the modernized 

building, fot./photo: J. Andry-

chiewicz

 Winda – jedno z udogodnień 

po modernizacji / The lift – one 

of the facilities installed during 

the modernization, fot./photo: 

B. Grzelak

 Zadaszone patio / The roofed 

patio, fot./photo: B. Grzelak

 Sekretariat kanclerski / The 

chancellor’s secretarial office, 

fot./photo: B. Grzelak
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Dane techniczne
Powierzchnia netto (bez poddaszy 

użytkowych) budynku: 2497,50 m2

Kubatura po przebudowie i rozbudowie: 

15 300 m3

Liczba kondygnacji naziemnych wraz 

z poddaszem: 3
Budynek posiada następujące nowoczesne 

systemy niskoprądowe:

  system sygnalizacji pożaru 

i oddymiania,

  system telewizji obserwacyjnej CCTV,

  system okablowania strukturalnego 

wraz z siecią WiFi,

  system sygnalizacji włamania i napadu,

  system kontroli dostępu,

  system audiowizualny,

  system BMS.

Technical specifications
Net floor area (excluding the usable attic) of 

the building: 2,497.50 m2

Cubature after reconstruction and expan-

sion: 15,300 m3

Number of storeys above ground level, in-

cluding the attic: 3
The building is fitted with the following 

modern lowcurrent systems:

  fire alarm and smoke extraction system

  closed-circuit television

  structured cabling with wireless network

  burglar and assault alarm

  access control system

  audiovisual system

  building management system

województwa śląskiego dr Elż-
bietą Stolorz-Krzisz. Następnie 
budynek, pracowników i przy-
byłych gości pobłogosławił 
arcybiskup metropolita kato-
wicki dr Wiktor Skworc.

Wydarzeniu towarzyszy-
ło seminarium naukowe pt. 
„Wyzwania edukacji ekono-
micznej” z udziałem przed-
stawicieli biznesu, mode-
rowane przez dr. Marci-
na Barona z Katedry Badań 

Strategicznych i Regionalnych, 
które odbyło się w zadaszo-
nym patio. Dr Baron, rozpoczy-
nając seminarium, nawiązał 
do miejsca – gmachu projek-
towanego jako ratusz Bogucic-
-Zawodzia, w który od samego 
początku wpisana była myśl 
o debacie publicznej i inspiro-
waniu rozwoju. Wśród pane-
listów znaleźli się przedstawi-
ciele biznesu. Wiceprezes ABSL 
(Związku Liderów Sektora 
Usług Biznesowych) i dyrektor 

ones, which result from the 
implementation of the univer-
sity’s third mission, i.e. coop-
eration with the external envi-
ronment. The ribbon was joint-
ly cut by the rector, the mayor 
of Katowice, dr Marcin Krupa, 
and the treasurer of Silesia 
Province, dr Elżbieta Stolorz-
Krzisz. Next, the metropoli-
tan archbishop of Katowice, 
dr Wiktor Skworc, blessed the 
building, the university staff 
and the guests.

The event comprised also 
a scientific seminar entitled 
“Challenges of economic edu-
cation” attended by business 
representatives, which was 
held in the roofed patio. The 

moderator, dr Marcin Baron 
from the Department of Stra-
tegic and Regional Studies, 
started the seminar by refer-
ring to the place where it 
was organized – the build-
ing designed as a town hall 
of Bogucice-Zawodzie, which 
inherently encompasses the 
idea of public debate and the 
stimulation of development. 
The panelists included busi-
ness representatives. Dur-
ing the discussion, the vice-
president of The Association 
of Business Service Leaders 
and the managing director of 
Capgemini, Marcin Nowak, 
pointed out that “the ris-
ing employment in the mod-
ern services sector is based 
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zarządzający Capgemini Mar-
cin Nowak podczas dyskusji 
wskazał, iż „wzrost zatrud-
nienia w sektorze nowocze-
snych usług bazuje nie tylko 
na miejscach pracy w działal-
ności operacyjnej, ale także 
w coraz większym stopniu na 
kreowaniu i obsłudze automa-
tyzacji procesów”. Zaznaczył 
też, że jest to „nowe, dyna-
miczne pole kształcenia” oraz 
że „uczelnie muszą przygoto-
wywać do wykorzystywania 
wiedzy”. Jadwiga Dyktus – pre-
zes Towarzystwa Finansowego 
Silesia dodała, iż „przed pro-
fesorami stoi odpowiedzial-
ność za wyłuskiwanie talentów 
i wskazywanie ścieżki rozwo-
ju – dla najlepszych i ambit-
nych silnie zindywidualizowa-
nej, tworzonej we współpra-
cy z mentorami z biznesu”. 
Nawiązała także do oczekiwań, 
jakie ma biznes względem 
absolwentów uczelni. „Muszą 
oni nie tylko stosować narzę-
dzia analityczne, ale także 
potrafić formułować opinie. 
Niezbędne są też umiejętno-
ści związane z zarządzaniem 
projektami” – przekonywa-
ła. Z kolei dyrektor operacyjna 
GDC Fujitsu oddziału w Kato-
wicach Aleksandra Durzyń-
ska-Prochowska mówiła, iż po 
ulokowaniu swojej działalno-
ści w Katowicach firma zaczęła 
dostrzegać kolejne możliwości, 
rozpoznawać atuty niezbędne 
do przedsięwzięć zaawanso-
wanych czy badawczo-rozwo-
jowych. „Jest to bez wątpienia 
zasługą śląskich uczelni. Chce-
my z nimi współpracować, by 

not only on the workplaces 
in operational activities, but 
also, and to an increasingly 
greater extent, on the develop-
ment and execution of process 
automation”. He also stressed 
that it is “a new and dynamic 
field of education”, and that 
“higher education institutions 
have to prepare students to 
make use of knowledge”. Jad-
wiga Dyktus, the chairperson 
of Silesia Financial Associa-
tion, added “it rests with pro-
fessors to spot talents and 
show them development road 
maps. In the case of the best 
and most ambitious students, 
these road maps should be 

 Nowoczesne systemy / Modern systems, 

fot./photo: B. Grzelak

 Moment przecięcia wstęgi podczas otwar-

cia / Ribbon cutting, fot./photo: E. Lachowicz-

-Santos

 Zwiedzanie zmodernizowanego budynku / 

The tour of the modernized building,  

fot./photo: J. Andrychiewicz

 Zmodernizowana sala senacka / The 

modernized senate room, fot./photo: J. Andry-

chiewicz

 Wejście do budynku rektoratu (przedsio-

nek) / The entrance to the rectorate building 

(vestibule), fot./photo: J. Andrychiewicz

 Odrestaurowane kinkiety / Renovated wall 

lamps, fot./photo: J. Andrychiewicz

 Odrestaurowane schody / The renovated 

staircase, fot./photo: B. Grzelak
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absolwent szkoły wyższej był 
gotowy do pracy w globalnej 
organizacji” – zaznaczyła.

Po seminarium goście mieli 
okazję zwiedzić obiekt i po 
raz pierwszy zobaczyć wysta-
wę karykatur i portretów 
członków Senatu Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach, które wykonał Tytus 
Byczkowski, artysta plastyk. 
Wystawione prace można było 
oglądać w budynku rektora-
tu przez miesiąc od otwar-
cia. Pod koniec uroczystości 
Andrzej Konior – prezes zarzą-
du KONIOR Przedsiębiorstwa 
Budowlanego Sp. z o.o. (wyko-
nawca modernizacji), dziękując 
za zaufanie i współpracę, prze-
kazał symbolicznie władzom 
uczelni fotografie zmodernizo-
wanego obiektu.

Dzięki modernizacji budy-
nek rektoratu został wzbo-
gacony o zadaszenie dzie-
dzińca wewnętrznego (patio) 
oraz dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
(m.in. poprzez montaż windy). 
Wyposażony jest w nowocze-
sne instalacje. Zrekonstru-
owano także wieżę zegarową 

tailored to their individual 
needs and created in coop-
eration with business men-
tors”. In addition, she com-
mented on business employ-
ers’ expectations regarding 
university graduates’ compe-
tencies. – “They do not only 
have to be able to use analyt-
ical tools, but also formulate 
opinions. Moreover, they have 
to possess project manage-
ment skills” – she said. The 
operations manager of Fujit-
su GDC Katowice, Aleksan-
dra Durzyńska-Prochowska, 
said that after setting up the 
office in Katowice, the com-
pany realized the new loca-
tion offered more opportuni-
ties than had been expected, 
as well as assets indispen-
sable for advanced and R&D 
operations. – “Undoubtedly, 
it is the Silesian tertiary edu-
cation institutions that we 
owe these ample opportuni-
ties to. We want to cooperate 

with them so that their gradu-
ates are prepared to work for 
global organizations” – she 
stressed.

After the seminar, the guests 
had the opportunity to make 
a tour of the building and see 
the exhibition of caricatures 
and portraits of the univer-
sity senate members by art-
ist Tytus Byczkowski, which 
remained on view for anoth-
er month. At the end of the 
ceremony, Andrzej Konior, 
President of the KONIOR 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
Ltd. Board (the modernization 
contractor) thanked for the 
university’s trust in his com-
pany and cooperation, and 
symbolically handed the pho-
tographs of the modernized 
building over to the university 
authorities.

Due to the modernization, the 
internal courtyard (patio) was 
roofed over, and the building 
was adapted to the needs of 
people with disabilities (e.g. 
by installing a lift) and fit-
ted with modern installations. 
Also, the clock tower was 

 Seminarium naukowe podczas otwarcia / The scientific seminar held 

at the opening ceremony, fot./photo: J. Andrychiewicz

 Goście podczas seminarium naukowego / Guests at the scientific 

seminar, fot./photo: J. Andrychiewicz

 Wywiady z wykonawcą modernizacji / Interviews with the moderniza-

tion contractor, fot./photo: J. Andrychiewicz
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zgodnie z pierwotnym projek-
tem Arnolda Hartmanna, tj. na 
planie regularnego ośmiobo-
ku, przez co budynek „urósł” 
o 8,5 metra. Obecnie rektorat 
UE Katowice to jeden z naj-
bardziej reprezentacyjnych 
budynków na mapie Kato-
wic. Oprócz funkcji biurowych 
i reprezentacyjnych może peł-
nić rolę centrum relacji z oto-
czeniem biznesowym i spo-
łeczno-politycznym oraz funk-
cje o charakterze kulturalnym 

– z korzyścią dla uczelni, mia-
sta i regionu. Budynek wpi-
suje się także w nowy plan 
zagospodarowania przestrze-
ni kampusu UE Katowice, 
przedstawiony podczas brie-
fingu prasowego, który odbył 
się 6 kwietnia ubiegłego roku, 
w czasie trwającej moderniza-
cji. Więcej o koncepcji zago-
spodarowania kampusu uczel-
ni przeczytać można na kolej-
nych stronach.

reconstructed according to the 
original design by Arnold Hart-
mann, i.e. on a regular octago-
nal plan, and thus the build-
ing “grew” by 8.5 m. At pre-
sent, the rectorate building is 
one of the highlights in Kato-
wice cityscape. Its functions 
as an office and representa-
tive space have been extended 
and now it is also a center for 
promoting collaborative rela-
tionships with business and 
socio-political communities 
as well as a culture center, 
which benefits the univer-
sity, the city and the region. 
The building is incorporated 
in the new development plan 
of the UE Katowice campus, 
which was presented at the 
press briefing held in April 
2018, during the moderniza-
tion works. More information 
on the campus development 
concept can be found on the 
subsequent pages.

 Wręczenie pamiątkowego zdjęcia sali senac-

kiej / The presentation of the commemorative 

photograph of the senate room, fot./photo: 

E. Lachowicz-Santos

 Wystawa karykatur członków Senatu / The 

caricature exhibition of the Senate members, 

fot./photo: J. Andrychiewicz

 Wystawa portretów członków Senatu / The 

portrait exhibition of the Senate members, fot./

photo: J. Andrychiewicz
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W kwietniu ubiegłego roku w remontowanym 
wtedy jeszcze budynku rektoratu odbył się 

briefing prasowy, podczas którego zaprezen-
towano bieżący stan trwającej modernizacji 

i adaptacji budynku na centrum relacji z oto-
czeniem biznesowym, społecznopolitycznym 
oraz przedstawiono koncepcję zagospodaro-

wania kampusu w przestrzeni miejskiej w per-
spektywie 20 lat.

In April 2018, a press briefing was arranged in 
the rectorate building, which was at that time 

being renovated, with the aim of presenting the 
progress of the modernization works that were 

to convert the building into a center for promot-
ing collaborative relationships with business and 
socio-political communities. It was also then that 
the concept which is going to guide the campus 

development in the urban space over the next 20 
years was unveiled.

Marek Kiczka

Koncepcja 
zagospodarowania 

kampusu UE Katowice

The development concept 
for the UE Katowice campus

Strefa 4. Bogucicka 14 (wizualizacja KONIOR Studio) / Zone 4. Bogucicka 14 (visualization KONIOR Studio)
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Wtedy rektor prof. Robert 
Tomanek przedstawił w swojej 
wypowiedzi realizację marzeń 
o nowoczesnym, otwartym 
na otoczenie uniwersytecie. 
Mówił, że „uniwersytet współ-
czesny czerpie siłę z relacji 
z otoczeniem (społecznym, 
biznesowym, administracyj-
nym)”. Nawiązał także do tego, 
co podkreślał już pierwszy rek-
tor dr Józef Lisak, kiedy mówił 
w 1937 roku, że ta uczelnia 
ma uczyć „ekonomii praktycz-
nej”. „Uniwersytet nie może 
być wirtualny, a realizacja jego 
misji odbywa się w warun-
kach tworzonych przez infra-
strukturę. Dlatego tak ważna 
jest kompleksowa, długofa-
lowa przebudowa kampusu” 
– zaznaczył.

Podczas briefingu przedsta-
wiono założenia oraz wizu-
alizacje koncepcji zagospo-
darowania kampusu Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. „W zachodniej 
części ulicy Bogucickiej chce-
my realizować projekt strefy 

biznesowo-akademickiej. To 
zespół gmachów o zróżnico-
wanej funkcjonalności, które 
mają zastąpić obecny budy-
nek D oraz F. Mamy już kon-
cepcję zagospodarowania, na 
tyle elastyczną, że możemy 
zaprosić partnerów z biznesu 
do współpracy, chcielibyśmy 
tę strefę zabudować według 
koncepcji architekta Toma-
sza Koniora w formule part-
nerstwa publiczno-prywatne-
go” – mówił rektor. Według 
koncepcji w tym miejscu mają 
powstać m.in. akademik oraz 
przestrzenie dla potrzeb uni-
wersytetu (dydaktyczne) i biz-
nesu (biurowe), a także usłu-
gowe, w tym gastronomiczne.

Koncepcja przedstawia 
także możliwość powstania 
głównego reprezentacyjnego 
wejścia do kampusu 
uniwersytetu (od ul. 1 Maja), 
zlokalizowanego naprzeciw 
zmodernizowanego budyn-
ku głównego (rektoratu), 
który wpisał się w nowy plan 
zagospodarowania.

In his speech, the rector, prof. 
Robert Tomanek, revealed the 
dream of the university becom-
ing a modern institution open 
to the surrounding commu-
nity. He said “a contemporary 
university draws its strength 
from the relations with society, 
business, and public adminis-
tration ”. He also referred to 
the belief of the first rector, 

dr Józef Lisak, who empha-
sized in the year 1937 that this 
particular institution of higher 
education should teach “prac-
tical economics”. – “The uni-
versity can’t be virtual, it needs 
physical facilities and infra-
structure to carry out its mis-
sion. That’s why a comprehen-
sive and long-range renovation 

Arch. T. Konior przedstawia koncepcję zagospodarowania kampusu / Architect 

T. Konior presents the campus development concept, fot./photo: J. Andrychiewicz
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of the campus is essential” – 
stressed the rector.

The briefing provided the 
opportunity to present the 
assumptions underlying the 
concept of the university cam-
pus development and its vis-
ualizations. – “The western 
part of Bogucicka Street will 
become a business and aca-
demic complex made up of 
buildings of varied function-
alities – it will replace build-
ings D and F. The concept that 
we have in place is flexible 
enough to enable us coopera-
tion with business partners. 
The zone, which we would 
like to build as a public-pri-
vate partnership project, was 
designed by architect Tomasz 
Konior” – said the rector. It 
will accommodate a residence 
hall as well as buildings incor-
porating various space types 
which will fulfil the needs of 
the university (instruction 
space), the business sector 
(office space), and the service 
sector, including catering.

The concept embraces also the 
idea of constructing an exqui-
site main gate leading to the 
campus (at 3 Maja Street); 
it will be situated opposite 
the university’s modernized 
main building (the rectorate 
building), which has already 
become part of the new devel-
opment plan.
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 Schody w modernizowanym 

rektoracie (stan z kwietnia 2018 r.) 

/ The staircase in the modernized 

rectorate building (April 2018), 

fot./photo: J. Andrychiewicz

 Oprowadzanie dziennikarzy – 

sala senacka (6.04.2018 r.) / Show-

ing journalists around – the senate 

room (4 April 2018), fot./photo: 

J. Andrychiewicz

 Oprowadzanie władz sa-

morządowych – postęp prac 

z 6.04.2018 r. / Showing local 

authorithies around – moderniza-

tion works as on 6 April 2018,  

fot./photo: J. Andrychiewicz

 Rektor otwiera briefing prasowy 

(6.04.2018 r.) / The rector opens 

the press briefing (6 April 2018), 

fot./photo: J. Andrychiewicz

, Strefa 4. Bogucicka 14 / 

wizualizacja KONIOR Studio / Zone 

4. Bogucicka 14 / visualization

, Widok 3D – ul. 1 Maja / 

wizualizacja KONIOR Studio / 3D 

view – 1 Maja Street / visualization
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Inauguracja roku akademickie-
go rozpoczęła się tradycyjnie 
odśpiewaniem „Gaudeamus 
Igitur”, hymnu państwowe-
go oraz wystąpieniem rektora 
prof. Roberta Tomanka, prof. 
UE, który podsumował krótko 
kończący się rok akademicki, 
wyliczając m.in. poprawę pozy-
cji naukowej mierzonej rezul-
tatami oceny parametrycznej, 
lepszy poziom wiedzy kandy-
datów na studia czy wresz-
cie dobre wyniki finansowe 
uniwersytetu. W swoim prze-
mówieniu skupił się jednak 
przede wszystkim na tym, co 
czeka społeczność akademicką 
w przededniu wejścia w życie 
nowego prawa dotyczącego 
nauki i szkolnictwa wyższego. 
„Mając na uwadze cele zakre-
ślone w stworzonej przez naszą 
społeczność Strategii Uniwer-
sytetu, zmieniliśmy już zgod-
nie z literą i duchem tych regu-
lacji kluczowe obszary funk-
cjonowania uczelni” – mówił 
rektor. Wśród nich wymienił 
m.in. obiektywizację procesu 
oceny kadry akademickiej oraz 

As the tradition holds, the cer-
emony began with “Gaudea-
mus Igitur” and the national 
anthem sung by the university 
choir and all those present in 
the auditorium. This was fol-
lowed by the address by prof. 
Robert Tomanek, the rector, 
who summarized the aca-
demic year 2017/18, recount-
ing such achievements as the 
enhancement of our univer-
sity’s research position reflect-
ed in the parametric evalua-
tion results, better quality of 
candidates, and good finan-
cial performance. The main 
focus of his speech was, how-
ever, on what awaits the aca-
demic community on the eve 
of entry into force of the new 
law on science and higher 
education. – “In line with the 
objectives set out in the Uni-
versity Strategy designed by 
our community, and in com-
pliance with the letter and 
spirit of the new legal regula-
tions, we have already trans-
formed the key areas of our 
activity” – said the rector. 

Marek Kiczka

Inauguracja roku 
akademickiego 
2018/2019

Academic year 
2018/19 – inauguration 
ceremony 

28 września 2018 r. w auli 
im. dr. Józefa Lisaka Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
zainaugurował 82. rok akademicki.

On September 28, 2018, the dr 
Józef Lisak auditorium hosted the 
inauguration of the 82nd academic 
year at the University of Economics 
in Katowice.
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procedur konkursowych, moty-
wację aktywności naukowej, 
podniesienie progów dostę-
pu na studia dla kandydatów 
oraz rozwój tzw. trzeciej misji 
uniwersytetu poprzez ści-
ślejsze związki z otoczeniem. 
Nawiązał także do oczekiwa-
nych przez środowisko akade-
mickie zmian ustroju uczelni. 
„Konstytucja dla Nauki stwa-
rza nowe możliwości, jednak 
to, jak je wykorzystamy, zale-
ży od nas samych. Nie może-
my zaprzepaścić szans i dla-
tego rozpoczynający się rok 
akademicki będzie czasem 
wytężonej pracy władz uczelni 
nad nowym ustrojem uniwer-
sytetu” – podsumował prof. 
Tomanek. Zapewnił jednak, że 
„zmiany te nie zakłócą bieżą-
cych procesów, nie będą też 
przeszkodą w realizacji Strate-
gii, która ma uczynić Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Kato-
wicach ośrodkiem naukowo-
-dydaktycznym na najwyższym 
poziomie, miejscem bez-
piecznym, pozwalającym na 

realizację pasji badawczych 
i edukacyjnych”.

Następnie głos zabrała dorad-
ca prezydenta RP dr Agniesz-
ka Lenartowicz-Łysik, która 
odczytała list prezydenta skie-
rowany do społeczności aka-
demickiej. Z ramienia MNiSW 
do społeczności akademickiej 
zwróciła się natomiast dr Anna 
Budzanowska, dyrektor gene-
ralna w resorcie. Rozpoczyna-
jąc mówiła, że z przyjemnością 
przemawia już po raz drugi na 
„jednej z najszybciej reformu-
jących się – obserwując holi-
stycznie – uczelni na mapie 
całej Polski”. Listy gratulacyj-
ne nadesłali m.in. rektor senior 
prof. Leszek Żabiński oraz mar-
szałkowie Sejmu i Senatu.

Po przemówieniach do uro-
czystej immatrykulacji, prowa-
dzonej przez prof. Sławomira 
Smyczka, prorektora ds. edu-
kacji i internacjonalizacji, przy-
stąpili najlepsi nowo przyjęci 
przedstawiciele pięciu wydzia-
łów uczelni. Reprezentowali 

The areas include, among oth-
ers, ensuring greater objectiv-
ity of academic staff appraisal 
and competition-based recruit-
ment procedures, motivation 
for scientific activity, increas-
ing the admissions thresh-
olds, and developing the uni-
versity’s so-called third mis-
sion through closer links with 
the environment. The rector 
also referred to the expected 
changes in university govern-
ance. – “The Constitution for 
Science provides new oppor-
tunities, but it is up to us how 
we exploit them. We cannot 
squander the chance, and that 
is why the commencing aca-
demic year will require a lot of 
hard work on the part of the 
university authorities to design 
the new governance model – 
concluded prof. Tomanek. He 
also assured the audience that 
“the changes will not inter-
fere with current processes or 
disrupt the implementation of 
the university Strategy, which 
is aimed at ensuring that the 
University of Economics in 

Katowice becomes a top qual-
ity scientific and educational 
center, a safe place allowing 
the pursuit of research and 
teaching passions”.

Next to speak was dr Agniesz-
ka Lenartowicz-Łysik, advisor 
to the President of the Repub-
lic of Poland, who read out the 
President’s letter addressed 
to the academic communi-
ty. She was followed by Anna 
Budzanowska, General Direc-
tor at the Ministry of Science 
and Higher Education, who 
began by expressing her pleas-
ure at having, for the second 
time already, the opportunity 
to speak at “one of the fast-
est-reforming universities in 
Poland”. Congratulatory letters 
were also sent by, among oth-
ers, former rector, prof. Leszek 
Żabiński as well as the Speak-
ers of the Sejm (lower cham-
ber of the Polish Parliament) 
and Senate.

After the speeches, the best 
newly admitted students from 
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oni blisko 4000 studentów 
pierwszego roku. „Wierzę, że 
nasza uczelnia stanie się dla 
was miejscem inspiracji i wie-
lowymiarowego rozwoju” 
– powiedział prof. Smyczek, 
zwracając się do immatrykulo-
wanych studentów.

Bony edukacyjne 
i podziękowania
Następnie przedstawiciele 
władz uczelni wręczyli specjal-
ne bony edukacyjne zwalnia-
jące z opłaty za pierwszy rok 
studiów trzem najlepszym stu-
dentom zagranicznym z tego-
rocznego naboru oraz specjal-
ne dyplomy uznania dyrek-
torom pięciu szkół średnich, 
z których pochodzą najlep-
si kandydaci na studia. Są to: 
Akademicki Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Chorzowie, 
II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej w Kato-
wicach, I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Bolesława Chrobre-
go w Pszczynie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Rudzie Śląskiej i I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana 
Smolenia w Bytomiu.

Podczas uroczystości rektor 
podziękował również człon-
kom Konwentu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
za wkład w rozwój uczelni. 
Tradycyjnie nie zabrakło także 
przemówienia przedstawiciela 
Parlamentu Studenckiego 
Kamila Leonika, który rozpo-
czął od gratulacji dla imma-
trykulowanych. „Gwarantuję 
wam, że wybierając ten Uni-
wersytet Ekonomiczny, wybra-
liście słusznie” – mówił.

Po uroczystym otwarciu 
roku akademickiego, wypo-
wiedzeniu przez rektora for-
muły: „Quod bonum felix, 

all university faculties partici-
pated in the official matric-
ulation conducted by prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-Rec-
tor for Education and Interna-
tionalization. They represent-
ed more than 4000 first-year 
students. – “I believe that our 
university will become a place 
where you will find inspira-
tion and opportu-
nities for multifac-
eted development 
– said prof. Smy-
czek, addressing 
the matriculated 
students. 

Vouchers for 
the best foreign 
students and 
special thanks
During the cer-
emony, the three 
best foreign stu-
dents admitted in 
this year’s cycle 
were presented 
with special vouch-
ers exempting 
them from tuition 
payment for the 
first year of study. 
“Diplomas of Rec-
ognition” were 
granted to prin-
cipals of five sec-
ondary schools 
whose graduates 
were among the 
candidates who 
achieved the best 

results in the admissions pro-
cess, including the Academic 
Junior & Senior High School 
in Chorzów, the Maria Kono-
pnicka High School in Kato-
wice, the Bolesław Chrobry 
High School in Pszczyna, the 
No. 2 Senior High School in 
Ruda Śląska, and the Jan 
Smoleń High School in Bytom.

Rekrutacja na rok 
akademicki 2018/2019 
w liczbach

Przyjęci:

studia I stopnia stacjonarne

1646
studia II stopnia stacjonarne

1006
studia I stopnia niestacjonarne

789
studia II stopnia niestacjonarne

557
studia podyplomowe

936
Na rok akademicki 2018/2019 
na studia niestacjonarne I stop-
nia przyjęto o ponad 18% więcej 
studentów niż w ubiegłorocz-
nej rekrutacji. Na studia przy-
jęto także zdecydowanie więcej 
cudzoziemców niż w poprzed-
nim roku.

Admissions for the academic 
year 2018/2019 in numbers

Students admitted:

full-time bachelor’s degree program

1646
full-time master’s degree program

1006
part-time bachelor’s degree 

program

789
part-time master’s degree program

557
postgraduate programs

936
The number of students admitted 
to part-time bachelor’s degree pro-
grams in the academic year 2018/19 
was more than 18% higher than in 
last year’s admissions cycle. There 
was also a significant growth in the 
number of foreign students admitted.
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faustum fortunatumque sit!” 
[Oby był szczęśliwy, sprzyjają-
cy i pomyślny] oraz trzykrot-
nym uderzeniu berłem o stolik 
rozpoczął się wykład inaugu-
racyjny pt. „Co jest najlep-
szą inwestycją w innowacje?”, 
który wygłosił prof. Aleksander 
M. Nawrat z Politechniki Ślą-
skiej w Katowicach, zastępca 
dyrektora Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju.

Inauguracja zakończyła się 
projekcją krótkiego filmu 
(dostępnego na kanale „UEKa-
towice” w serwisie YouTube) 
prezentującego zmodernizo-
wany budynek rektoratu. Uro-
czystość tradycyjnie uświetnił 
występ Chóru Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 
pod dyrekcją Michała Brożka. 
Całe wydarzenie było trans-
mitowane na żywo w Interne-
cie. Goście inauguracji mogli 
również możliwość zobaczyć 
dwie wystawy zlokalizowane 
w budynku rektoratu. Pierwsza 
to wystawa historyczna „Od 
ratusza Zawodzia do rektora-
tu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach”, druga to 
wystawa karykatur i portretów 
członków Senatu uczelni, które 
wykonał Tytus Byczkowski, 
artysta plastyk.

Later in the ceremony, the rec-
tor thanked the members of 
the University Advisory Board 
for their contribution to the 
university development. As 
the tradition holds, the matric-
ulated students were also 
addressed by the representa-
tive of the Student Parliament, 
Kamil Leonik, who began con-
gratulating them and said: 
“I can assure you that choos-
ing the University of Econom-
ics in Katowice was a good 
decision”.

Having officially proclaimed 
the launch of the new aca-
demic year, the rector pro-
nounced the traditional formu-
la “Quod bonum felix, faustum 
fortunatumque sit!” [“May it 
be good, propitious, fortunate 
and successful”], and struck 
with the mace three times. 
Following that, prof. Alek-
sander M. Nawrat from the 
Silesian University of Tech-
nology, deputy director of the 
National Center for Research 
and Development, delivered 
the inaugural lecture entitled 
“What is the best investment 
in innovation?”

The inauguration ceremony 
closed with the screening of 
a short film (available on the 
“UEKatowice” YouTube chan-
nel) presenting the newly-ren-
ovated rectorate building. Like 
every year, musical setting for 
the event was provided by the 
university choir directed by 
Michał Brożek. The ceremony 
was covered live on the Inter-
net. The participants also had 
the opportunity to see two 
exhibitions displayed in the 
rectorate building; one was 
a historical exhibition enti-
tled “From the Zawodzie town 
hall to the rectorate building 
of the University of Econom-
ics in Katowice”, and the other 
displayed caricatures and por-
traits of the university senate 
members, painted by Tytus 
Byczkowski.

Fot. 1–11/photo 1–11: J. Andrychiewicz

1 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 / Academic year 

2018/19 – inauguration ceremony

2 Orszak zmierzający do auli / Academic procession heading towards 

the auditorium

3 Występ Chóru UE Katowice / Performance by the university choir

4 Goście inauguracji roku akademickiego / Guests at the inauguration 

ceremony

5 Studenci / Students

6 Insygnia rektorskie / Rector’s insignia

7 Uroczysta immatrykulacja / Matriculation ceremony

8 Poczet sztandarowy / The color party

9 Wręczenie dyplomów dyrektorom szkół / Preentation of diplomas for 

school principals

‚ Wręczeni bonów edukacyjnych / Presentation of vouchers for the best 

students
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Marcin Baron

Czy cyfryzacja 
odmieni miasta?

Will digitalization 
transform cities

O tym 13 grudnia dyskuto-
wali na naszym uniwersyte-
cie m.in. José Ángel Gurría, 
sekretarz generalny OECD 

oraz Marcin Ociepa – podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii. 
Spotkanie odbyło się w ramach 

cyklu wykładów dziekańskich na 
Wydziale Ekonomii.

This was the topic discussed at 
our university by José Ángel 

Gurría, Secretary General of the 
OECD, and Marcin Ociepa, Under
Secretary of State at the Ministry of 
Entrepreneurship and Technology, 
among others. The event was held 

as part of the dean’s lecture series at 
the Faculty of Economics.

?
Gości uroczyście powitała dzie-
kan Wydziału Ekonomii prof. 
Celina Olszak. Kanwą dysku-
sji stał się wykład wprowadza-
jący sekretarza Gurríi zatytu-
łowany „Making the most of 
digitalisation for inclusive and 
sustainable cities”. „Miasta 
muszą być w centrum naszej 
uwagi. 75% mieszkańców kra-
jów OECD mieszka w miastach 
– podkreślał sekretarz gene-
ralny. – Jeśli myślimy o OECD, 
myślimy o miastach. Wszystko 
dzieje się w miastach” – dodał, 
snując refleksję nad tym, jak 
zmienia się miejskość oraz na 
ile modna obecnie koncepcja 
smart city może poprawić życie 
mieszkańców globu. Podkreślał 
znaczenie cyfryzacji we wszyst-
kich dziedzinach życia: komu-
nikacji, medycynie, transporcie, 
ochronie środowiska, edukacji 
oraz wielu innych. „Nie zajmu-
jemy się tu futurologią” – prze-
konywał, wskazując że wyzwa-
niem dla świata jest stworze-
nie dla nowych narzędzi, takich 
jak sztuczna inteligencja, sys-
temy eksperckie big data czy 
blockchain, odpowiedniej poli-
tyki. José Ángel Gurría zwrócił 
jednocześnie uwagę na to, że 

The speakers were welcomed by prof. Celina 
Olszak, dean of the Faculty of Economics. The 
opening lecture, delivered by José Ángel Gur-
ría and entitled “Making the most of digitaliza-
tion for inclusive and sustainable cities” provid-
ed, the background for the discussion. – Cities 
have to be at the center of our attention. 75% 
of the citizens of the OECD countries live in cit-
ies – the secretary emphasized. When we think 
about the OECD, we think about cities. It’s in 
cities where everything happens – he added, 
reflecting on how the nature of urban life is 
changing, and to what extent the trendy con-
cept of smart city may improve the lives of the 
world’s citizens. He stressed the importance of 
digitalization in all spheres of life: communica-
tion, medicine, transport, environmental pro-
tection, education, and many others. – We do 
not deal with futurology – he argued, indicat-
ing that the challenge for the world today is 
to develop the right policy for such new tools 
as artificial intelligence, big data or blockchain 
expert systems. José Ángel Gurría also noted 
that fast city development has certain disad-
vantages, including the increasing productiv-
ity gap between the biggest cities and other 
regions, and internal ghettoization of large city 
areas. In his view, technology plays a major 
supportive role, yet the most important factor 
is engaging local communities in the ongoing 
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dynamiczny rozwój miast ma 
także swoje negatywne stro-
ny. Wymieniał wśród nich m.in. 
rosnącą lukę produktywności 
między największymi miasta-
mi a pozostałymi terytoriami 
oraz wewnętrzną gettoizację 
dużych obszarów miejskich. 
Zdaniem sekretarza general-
nego technologia ma istotny 
charakter wspierający, jednak 
najważniejsze jest zaangażo-
wanie społeczności w tworze-
nie coraz to nowych rozwią-
zań. „To wymaga umiejętno-
ści, umiejętności… i jeszcze 
raz umiejętności” – mówił. 
Swój wykład sekretarz Gurría 
zakończył omówieniem ukry-
tych kosztów cyfrowej trans-
formacji miast. Podzielił je na 
trzy grupy. Pierwszą określił 
mianem podkopywania fun-
damentów legalnych. Zwracał 
uwagę na trudności w ochro-
nie praw konsumentów 
e-usług, a także w egzekwo-
waniu prawidłowego opodat-
kowania usług świadczonych 
drogą cyfrową. Jak podkreślił 
– opodatkowanie cyfrowego 
świata jest obecnie „najgoręt-
szym ziemniakiem” w dysku-
sji o polityce fiskalnej krajów 
OECD. Druga grupa ukrytych 
kosztów związana jest z ochro-
ną prywatności, trzecia nato-
miast z redukowaniem wyklu-
czenia cyfrowego.

Do tego, by cyfryzacja miast 
była nie tylko wydatkowa-
niem pieniędzy, ale przede 
wszystkim działaniem z myślą 
o mieszkańcach, przekonywał 
uczestników spotkania mini-
ster Ociepa. Podkreślał on, że 
żyjemy w czasach niespoty-
kanego skoku cywilizacyjne-
go – rewolucji technologicz-
nej, a w 2020 roku ponad 200 
mld urządzeń będzie podłą-
czonych do Internetu. Jednak, 
przywołując przykład Maida-
ru – ekomiasta na mongolskim 
stepie – przestrzegał przed 
nadmierną technologizacją. 
„Nie można zbudować miasta 
tak inteligentnego, że nikt nie 
będzie chciał w nim mieszkać” 
– stwierdził minister. Jedno-
cześnie zwrócił uwagę na to, 

Wykład dziekański na Wydziale Ekono-
mii zorganizowany został pod patro-
natem Ministerstwa Przedsiębior-
czości i  Technologii oraz prezydenta 
Katowic, przewodniczącego Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii, prze-
wodniczącego Unii Metropolii Pol-
skich oraz przewodniczącego Związku 
Gmin i Powiatów Subregionu Central-
nego Województwa Śląskiego. Spotka-
nie było transmitowane na żywo przez 
TVP Info. Z pracami OECD dotyczący-
mi rozwoju miast można zapoznać się 
na portalu organizacji: www.oecd.org/
regional/urban-development.htm

The dean’s lecture at the Faculty of 
Economics was organized under the 
patronage of the Ministry of Entrepre-
neurship and Technology as well as 
the president of Katowice, the presi-
dent of the Upper Silesia – Zagłębie 
Metropolis, the president of the Union 
of Polish Metropolises, and the pres-
ident of the Association of Munici-
palities and Counties of the Central 
Subregion in the Silesian voivodeship. 
The event was broadcast live by the 
TVP Info. More information related to 
the OECD’s work on city development 
is available at www.oecd.org/region-
al/urban-development.htm
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że do jakiegokolwiek myśle-
nia o smart city niezbędni są 
inteligentni mieszkańcy oraz 
adaptacyjność władz miej-
skich, które muszą być otwarte 
na współpracę ze społeczno-
ścią. W takich warunkach zda-
niem Marcina Ociepy można 
podejmować wyzwanie gro-
madzenia i przetwarzania big 
data oraz stosowania mecha-
nizmów sztucznej inteligencji. 
A dopiero to zapewni realne 
i pożądane przejście od ana-
lityki opisowej w miastach do 
dynamicznego prognozowania 
i optymalizowania.

Kontynuację wypowiedzi 
sekretarza generalnego i pod-
sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii stanowił panel 
dyskusyjny, którego mode-
ratorem był dr Marcin Baron 
z Katedry Badań Strategicz-
nych i Regionalnych. Jako 
pierwszy głos zabrał prof. Alek-
sander Surdej, ambasador, 
stały przedstawiciel RP przy 
OECD. Zapytany o możliwości 
współpracy środowisk nauko-
wych z OECD mówił mię-
dzy innymi o tym, że wyniki 
prac tej organizacji wymaga-
ją odczytywania ich w kontek-
ście poszczególnych krajów, co 
może być zadaniem dla bada-
czy. Przede wszystkim jednak 
– w odniesieniu do zbiorów 
danych – podkreślał, że „same 
dane niczego nie mówią” 
i zachęcał do analizowania 
zasobów informacji gromadzo-
nych przez OECD oraz dziele-
nia się wnioskami. O wniosko-
waniu z danych mówili także 
przedstawiciele miast. Wice-
prezydent Katowic Mariusz 
Skiba przedstawił realizowa-
ny w mieście projekt AWAIR, 
w ramach którego utworzo-
na zostanie sieć czujników 
jakości powietrza. „Dzię-
ki temu będziemy 
mogli precyzyjnie 
określać miejsca 
najbardziej obcią-
żone i reagować 

instrumentami polityki lokal-
nej” – przekonywał słuchaczy. 
Z kolei Jacek Woźnikowski, 
dyrektor Departamentu Roz-
woju Społeczno-Gospodarcze-
go i Współpracy Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii, 
opowiadał o zamierzeniach 
tejże związanych z urucho-
mieniem platformy otwartych 
danych. Mówił: „Chcemy gro-
madzić i udostępniać dane, 
aby usprawniać liczne usługi. 
Liczymy także na powiązanie 
tej idei z naszym pilotażowym 
projektem wykorzystania dro-
nów na obszarze metropolital-
nym. Zaprzęgniemy je między 
innymi do zbierania danych”. 
O to, czego miasta mogą się 
nauczyć w zakresie cyfryza-
cji od biznesu międzynarodo-
wego, zapytany został Marcin 
Nowak, wiceprezes Związku 
Liderów Sektora Usług Biz-
nesowych. Podkreślał on, że 
firmy już dawno zrozumiały, 
jak ważna jest integracja infra-
struktury oraz ekologiczne 
warunki w miejscu pracy. To 
samo dzieje się teraz w mia-
stach. „Najważniejsze zada-
nie to konsolidacja zasobów, 
realizowana tak, by uzyski-
wać wysoką efektywność” 
– mówił prezes Nowak, po 
czym dodał, że jest ona możli-
wa tylko w warunkach dobrej 
współpracy pomiędzy różny-
mi wydziałami w organizacji. 
Z kolei prof. Adam Drobniak 
z Katedry Badań Strategicz-
nych i Regionalnych pod-
kreślał, że musimy znaleźć 
swoją własną drogę pomię-
dzy imitacją znanych rozwią-
zań a hybrydyzacją: modyfi-
kacją istniejących, a następnie 
kreacją własnych produk-
tów cyfrowej 

development of new solu-
tions. – This requires skills, 
skills, ... and, once again, 
skills – he said. The secre-
tary concluded his lecture 
with a discussion of the hid-
den costs of the digital trans-
formation of cities, dividing 
them into three categories. 
He described the first one as 
‘undermining legal frame-
works’, and pointed to the 
difficulties in protecting the 
rights of e-service consum-
ers as well as ensuring proper 
taxation of such services. José 
Ángel Gurría emphasized that, 
today, taxation of the digital 
world is a “hot potato” in the 
debate on the fiscal policy in 
the OCCD countries. The sec-
ond category of hidden costs 
is connected with privacy pro-
tection, and the third one – 
with reducing digital exclusion.

The next speech was given by 
minister Marcin Ociepa who, 
stressed the importance of 
ensuring that city digitaliza-
tion means not only increased 
spending, but first and fore-
most acting for the benefit 
of the citizens. He pointed 
out that “we live in a time of 
unprecedented digital leap – 
a technological revolution; in 
the year 2020, more than 200 
billion devices will be con-
nected to the Internet”. On the 
other hand, referring to the 
example of Maidar, an eco-city 
in the Mongolian steppe, min-
ister Ociepa warned against 
excessive technologization. – 
We should not build cities that 
are too intelligent for anyone 
to want to live in – he said. 
He nonetheless argued that 
smart cities will not possibly 
exist without smart dwellers 
and authorities that are flex-

ible and open to 
coop-

eration with the local commu-
nity. Only in such conditions 
can the challenge of storing 
and processing big data as 
well as applying artificial intel-
ligence be successfully faced; 
and not until then will the real 
transition from descriptive 
analytics to dynamic forecast-
ing and optimization be possi-
ble in cities.

The topics discussed by the 
secretary general and the 
under-secretary of state at 
the Ministry of Entrepreneur-
ship and Technology were fur-
ther explored in a panel mod-
erated by dr Marcin Baron 
from the Department of Stra-
tegic and Regional Research. 
The first speaker was prof. 
Aleksander Surdej, ambassa-
dor, permanent representa-
tive of the Republic of Poland 
to the OECD. When asked 
about potential collabora-
tion between the scientific 
community and the OECD, he 
talked, among other things, 
about the role researchers 
can play in interpreting the 
results of the OECD’s work in 
the context of particular coun-
tries. Referring to databases, 
he emphasized however that 
“data alone do not tell us any-
thing”, and encouraged the 
listeners to analyze the OECD’ 
information resources and 
share conclusions with oth-
ers. Drawing conclusions from 
the data was also addressed 
by city representatives. Mar-
iusz Skiba, vice-president 
of Katowice, presented the 
AWAIR project aiming to build 
a network of air quality sen-
sors in the city. – It will allow 
us to accurately determine 
the most polluted areas and 
react with local policy meas-
ures – he argued. The next 
speaker, Jacek Woźnikowski, 
director of the Department for 

Socio-Economic Develop-
ment and Cooperation 

of the Upper Silesia-
Zagłębie Metropo-
lis, talked about 
his department’s 
planned initiatives, 
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including the launch of an 
open data platform. “We want 
to collect data and make them 
available to improve a varie-
ty of services” – he said. “We 
also intend to combine this 
with our pilot project aim-
ing to use drones for, among 
other things, data collection 
in the metropolis area”. When 
asked what lessons about digi-
talization cities can learn from 
international business, Marcin 
Nowak, vice-president of the 
Association of Business Ser-
vice Leaders, noted that firms 
had long ago understood how 
important it is to ensure prop-
er infrastructure integration 
and environmentally-friendly 
working conditions. The same 
is happening in cities. – The 
most important task is to con-
solidate resources in order to 
achieve high efficiency – said 
president Nowak. He added 
that this is only possible if 
different departments coop-
erate effectively within an 
organization. Next to speak, 
prof. Adam Drobniak from the 
Department of Strategic and 
Regional Research emphasized 
that we need to find our own 
way between following estab-
lished solutions and hybridi-
zation, i.e. modifying exist-
ing digital economy products 
and then developing our own 
ones. Prof. Drobniak stressed 
the importance of building 
competence, relational capital 
and infrastructure. – It is also 

essential to initiate cutting-
edge projects related to digi-
tal economy – he concluded. 
Prof. Małgorzata Dziembała 
from the Department of Inter-
national Economic Relations 
addressed the need to take an 
inclusive approach to urban 
community collaboration. She 
began with the following the-
sis: we require new urban-
ism, cities for all. Adding to 
the discussion, prof. Krystian 
Heffner from the Department 
of Spatial and Environmen-
tal Economics proposed that 
“we need to prevent waste of 
space both in cities and sub-
urban areas”. He pointed out 
that the abuse of downtown 
metropolitan areas is as harm-
ful as uncontrolled city growth. 
Summarizing the event, José 
Ángel Gurría discussed the 
conclusions drawn from the 
panelists’ talks, relating them 
to the current situation in par-
ticular OECD countries.

gospodarki. Zdaniem profesora 
trzeba budować kompetencje, 
kapitał relacyjny oraz infra-
strukturę. „Koniecznie trzeba 
też inicjować przełomowe pro-
jekty związane z gospodarką 
cyfrową” – dodał na zakoń-
czenie. Natomiast prof. Mał-
gorzata Dziembała z Katedry 
Międzynarodowych Stosun-
ków Gospodarczych zwróciła 
uwagę na konieczność inklu-
zywnego podejścia do współ-
działania w społecznościach 
miejskich. „Potrzebujemy 
nowego urbanizmu, miast dla 
wszystkich ich mieszkańców” – 
taką tezę postawiła na począt-
ku swej wypowiedzi. „Musimy 
zapobiegać marnowaniu prze-
strzeni w miastach i na obsza-
rach podmiejskich” – taki był 
z kolei przekaz prof. Krystiana 

Heffnera z Katedry Gospodar-
ki Przestrzennej. Profesor pod-
kreślał, że równie dotkliwe jest 
złe użytkowanie terenów śród-
miejskich, jak i niekontrolowa-
ne rozlewanie się miast. Wnio-
ski z wypowiedzi wszystkich 
panelistów zebrał i w podsu-
mowaniu omówił José Ángel 
Gurría, odnosząc obserwacje 
ekspertów do sytuacji na świe-
cie, w różnych krajach OECD.

Tekst wystąpienia sekretarza generalnego 
OECD został opublikowany na stronie inter-
netowej / The text of the Secretary General’s 
speech is available at: http://www.oecd.org/
going-digital/making-most-of-digitalisation-
for-inclusive-and-sustainable-cities-poland-
december-2018.htm
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Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 
9 lipca 2018 roku dr hab. Ewa Ziemba 
otrzymała tytuł naukowy profesora nauk 
ekonomicznych.

Dorobek naukowy Pani Profesor koncentruje się 
na zagadnieniach związanych z projektowaniem 
i wdrażaniem systemów i technologii infor-
matycznych na potrzeby zarządzania i zrów-
noważonego rozwoju. Wiąże się on z poszuki-
waniami badawczymi na pograniczu zarządza-
nia i informatyki, ale także ekonomii. Profesor 
Ziemba jest autorką bądź współautorką ponad 
200 oryginalnych prac twórczych, opublikowa-
nych w prestiżowych polskich i zagranicznych 
wydawnictwach. Kierowała licznymi projekta-
mi badawczymi, także w zespołach badawczych 
międzynarodowych.

Profesor Ewa Ziemba aktywnie działa w mię-
dzynarodowym środowisku naukowym, pełniąc 
różne funkcje w organizacjach naukowych. Jest 
członkiem zarządu w The International Institu-
te for Applied Knowledge Management, redak-
torem seniorem w czasopismach wydawanych 
przez The Informing Science Institute oraz człon-
kiem rady naukowej wydawnictwa akademic-
kiego Cambridge Scholars Publishing. Jest rów-
nież redaktorem naczelnym czasopisma „Jour-
nal of Economics and Management” i członkiem 
zespołów redakcyjnych czasopism wydawanych 
przez Emerald, Springer czy Taylor & Francis.

Profesor Ewa Ziemba została uhonorowana licz-
nymi nagrodami naukowymi na forum między-
narodowym: Excellence in Research & Scholar-
ship Award, The Award of Fellow & Distinguished 
Scholar, Bronze Editor oraz Best Research Paper.

was awarded the academic title of 
professor of economic sciences by 
the order of the President of the 
Republic of Poland adopted on 
9 July 2018. 

Prof. Ziemba’s scientific work focuses on the 
design and implementation of information sys-
tems and technologies for management and sus-
tainable development, which involves research 
across various disciplines: management, infor-
mation technology, and economics. Prof. Ziemba 
has authored and co-authored more than 200 
original scholarly works, published by prestigious 
international and Polish publishing houses. She 
has managed multiple research projects, includ-
ing international ones.

Prof. Ziemba is an active member of the inter-
national academic community, performing vari-
ous functions in academic organizations. She 
serves on the board of The International Insti-
tute for Applied Knowledge Management, and as 
a senior editor for The Informing Science Institute 
journals. She is an advisory board member of 
Cambridge Scholars Publishing, an academic pub-
lishing house, the editor-in-chief of “Journal of 
Economics and Management”, and an editorial 
board member for journals published by Emerald, 
Springer, and Taylor & Francis.

Prof. Ziemba has received several internation-
al academic awards, including: Excellence in 
Research & Scholarship Award, The Award of Fel-
low & Distinguished Scholar, Bronze Editor, and 
Best Research Paper.

Profesor Ewa Ziemba
Professor Ewa Ziemba
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Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 
29 stycznia 2018 roku dr hab. Grzegorz 
Kończak otrzymał tytuł naukowy profe-
sora nauk ekonomicznych. 

Zainteresowania naukowe prof. Kończaka koncentrują się na 
metodach wnioskowania statystycznego i analizy danych, symu-
lacjach komputerowych oraz zagadnieniach statystycznej kon-
troli jakości.

Profesor Kończak jest aktualnie członkiem kolegiów redak-
cyjnych trzech czasopism naukowych, pełniąc w nich funk-
cje redaktora statystycznego. Jest członkiem The Federation of 
European National Statistical Societies. Od 2010 roku jest prze-
wodniczącym katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego. W ramach PTS organizował statystyczne kon-
kursy „Analityk danych” promujące wiedzę statystyczną, a obec-
nie jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Statystycznej.

Pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych, a obec-
nie jest prodziekanem ds. nauki na Wydziale Zarządzania. Peł-
nił również funkcję kuratora kierunku Analityka gospodarcza, 
który uzyskał ocenę wyróżniającą (najwyższą) Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej.

By order of the President of the Republic 
of Poland issued on January 29, 2018, 
prof. Grzegorz Kończak received the title 
of professor of economic sciences.

Prof. Kończak’s research interests focus on statistical inference 
methods and data analysis, computer simulations and issues 
related to statistical quality control.

Prof. Kończak is currently a member and statistical editor of 
three scientific journals’ editorial boards. He is also a mem-
ber of The Federation of European National Statistical Societies, 
and – since 2010 – has served as the chairman of the Katowice 
branch of the Polish Statistical Association. In this capacity, he 
has organized the Data Analyst statistical competition aiming to 
promote statistical knowledge; moreover, he is now a member 
of the National Statistics Olympiad Committee.

Prof. Kończak is the former vice-dean for full-time studies, and 
the current vice-dean for Science at the Faculty of Management. 
He also held the position of the study program coordinator for 
Quantitative Methods for Economics and Business, which was 
awarded distinction (the highest grade) by the Polish Accredita-
tion Commission.

Profesor Ewa Ziemba
Professor Ewa Ziemba

Profesor  
Grzegorz Kończak Professor  

Grzegorz Kończak
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Dorobek naukowy Pana Pro-
fesora obejmuje zagadnienia 
metodologii wielokryterialnego 
wspomagania decyzji, a także 
jej zastosowania w zarządza-
niu operacyjnym i zarządza-
niu projektami. Tematyce tej 
poświęcona była większość 
publikacji, z których kilka uka-
zało się w renomowanych cza-
sopismach międzynarodowych.

Uczestniczył w realizacji sze-
ściu projektów naukowych 
finansowanych ze środków 
Komitetu Badań Naukowych, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz Narodo-
wego Centrum Nauki (w tym 
w dwóch pełnił funkcję kie-
rownika projektu). Brał rów-
nież udział w realizacji sześciu 
projektów międzynarodowych, 
realizowanych we współpracy 
z naukowcami z Kanady, Hisz-
panii, Republiki Czeskiej oraz 
Tajwanu.

O wysokiej ocenie dorobku 
Pana Profesora w środowi-
sku międzynarodowym świad-
czą wysokie wskaźniki cyto-
wań (ponad 150 cytowań wg 
bazy Web-of Science, ponad 
200 cytowań wg bazy Scopus), 
a także liczne prośby o recen-
zje kierowane z czasopism, dla 

Profesor 
Maciej Nowak

Professor 
Maciej Nowak

otrzymał tytuł naukowy pro-
fesora nauk ekonomicznych 
postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 8 stycznia 2019 roku.

received the title of profes-
sor of economic sciences by 
the order of the President 
of the Republic of Poland of 
8 January 2019.

których ustalono współczynnik 
wpływu Impact Factor (ponad 
60 recenzji).

Aktualnie zajmuje się proble-
matyką zarządzania portfelem 
projektów. Celem prowadzo-
nych badań jest zaproponowa-
nie dynamicznej, interaktywnej 
procedury wspomagania decy-
denta w wyborze projektów 
do portfela przy uwzględnieniu 
ryzyka towarzyszącego tego 
rodzaju decyzjom.

W swoich badaniach prof. 
Maciej Nowak wykorzystuje 
doświadczenia pozyskane pod-
czas wieloletniej pracy w sek-
torze informatycznym.

Profesor Nowak jest członkiem 
polskiej sekcji INFORMS (The 
Institute for Operations Rese-
arch and the Management 
Sciences), a także Internatio-
nal Society on Multiple Crite-
ria Decision Making. Obecnie 
pełni również funkcję redakto-
ra tematycznego czasopisma 
„Przegląd Statystyczny”.

The professor’s academic 
research embraces issues con-
cerning multi-criteria decision 
support methodology and its 
applications in operational 
management and project man-
agement. This was the main 
focus of the majority of his 
publications, several of which 
were published in renowned 
international journals.

He participated in six research 
projects financed by the State 
Committee for Scientific 
Research, the Ministry of Sci-
ence and Higher Education, 
and the National Science Cen-
tre (acting as the project man-
ager in two). He also took part 
in six international projects, 
implemented in cooperation 
with scientists from Canada, 
Spain, the Czech Republic, and 
Taiwan.

International recognition 
of the professor’s achieve-
ments results in high cita-
tion rates (over 150 citations 
according to the Web-of Sci-
ence database, over 200 cita-
tions according to the Scopus 

database) as well as numer-
ous requests for reviews from 
journals that were assigned 
the impact factor (over 60 
reviews).

Currently, he is working on the 
issues related to project port-
folio management. The aim 
of his studies is to develop 
a dynamic, interactive proce-
dure for supporting a decision 
maker in the selection of pro-
jects for a portfolio, taking into 
account the risk accompanying 
such decisions.

In research, prof. Maciej 
Nowak uses experience gained 
in his many years of working 
in the IT sector.

Professor Nowak is a member 
of the Polish INFORMS section 
(The Institute for Operations 
Research and the Manage-
ment Sciences) and the Inter-
national Society on Multiple 
Criteria Decision Making. He is 
also the editor-in-chief of the 
journal Przegląd Statystyczny.
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5 stycznia br. zmarł dr hab. Jan Czem-
pas, emerytowany profesor Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Niezwykły nauczyciel akademicki, 
społecznik i samorządowiec. Profe-
sor specjalizował się w zakresie eko-
nomiki inwestycji, finansów lokalnych, 
statystyki, gospodarki samorządowej 
oraz inwestycji sektora publicznego. 
Był członkiem Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego.

Jako pełnomocnik rektora przez dłu-
gie lata (2002 – 2016) kierował działal-
nością Rybnickiego Ośrodka Nauko-
wo-Dydaktycznego, przyczyniając się 
nie tylko do jego rozwoju, ale również 
zacieśniając więzy współpracy pomię-
dzy uczelnią a samorządem lokalnym 
Rybnika.

Idea samorządności była mu niezwy-
kle bliska. W szczególny sposób pie-
lęgnował ją w rodzinnym Bieruniu, 
którego historię i tradycje pieczoło-
wicie upowszechniał. Skompletował 
i ocaliłł od zapomnienia zestaw blisko 
200 zdjęć obrazujących dawne dzieje 
miasta. Działał na rzecz przywrócenia 
miastu samodzielności administracyj-
nej. W swojej karierze samorządowej 
był członkiem Rady Miasta Bierunia 
oraz reprezentował to miasto w sej-
miku samorządowym. Był także rad-
nym powiatowym. Wcześniej, w latach 
80. XX wieku, kolportował podziem-
ne wydawnictwa, ulotki oraz „cegieł-
ki”: znaczki, koperty, emblematy czy 
pocztówki.

Dr hab. Jan Czempas, professor emeritus 
of the University of Economics in Kato-
wice, passed away on 5 January 2019. An 
extraordinary academic teacher, a civic 
leader and a local councillor. The profes-
sor specialized in the field of investment 
economics, local finances, statistics, local 
government economy and public sector 
investment. He was a member of the Pol-
ish Statistical Association.

As the rector’s representative, he head-
ed the Rybnik Research and Teaching 

Center for many years (2002–2016), con-
tributing not only to its development, but 
also tightening the links of cooperation 
between the university and the Rybnik 
municipality.

The idea of   self-governance was par-
ticularly close to him and he pursued 
it whole-heartedly in his mother town, 
Bieruń, whose history and traditions 
he preserved and promoted with great 
enthusiasm. He had a collection of near-
ly 200 photographs depicting the past 

of the town, saving it for posterity. He 
worked to restore the administrative 
independence of the town. In his activ-
ity as a civic leader, he was a councilor of 
the Town of Bieruń and represented the 
town in the Regional Assembly. He was 
also a district councilor. In the 1980s, 
he was involved in the distribution of 
underground publications, leaflets and 
contribution tokens: stamps, envelopes, 
emblems and postcards.

Odszedł prof. Jan Czempas

Prof. Jan Czempas 
passed away
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snych oraz wydatków majątkowych. Jako miernik dysproporcji zastosowano współ-
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Problematyka nierówności oraz metod ich pomiaru stała się ważnym tema-
tem debat publicznych. Rośnie też świadomość faktu, że powiększająca się kon-
centracja dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a w ślad za tym moż-
liwość inwestowania, jest zarówno poważnym zagrożeniem, jak też szansą dla 
ich rozwoju oraz możliwości zaspokajania przez nie potrzeb społeczności lokal-
nej [Jeż, 2014].  

Samorząd terytorialny stanowi silny filar Rzeczpospolitej, ale istnieją zja-
wiska i procesy, które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie jednostek 
samorządu. Autor uznaje, że takim czynnikiem mogą być nadmierne kontrasty 
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Uroczyste posiedzenie Sena-
tu i Rad Wydziałów otworzył 
rektor prof. Robert Tomanek, 
który powitał społeczność aka-
demicką i przybyłych gości, 
po czym wygłosił przemówie-
nie. „Lata 2017 – 2018 to czas 
poprawy pozycji naukowej 

i sytuacji ekonomicznej, 
a nade wszystko – wzrostu 
wartości marki uniwersytetu 
(…). Zasadniczym pytaniem na 
dziś i na ten rok jest to, w jaki 
sposób podejdziemy do szans 
wynikających z reformy nauki, 
która ma miejsce w Polsce 
(…). Stawiamy na doskonałość 

Marek Kiczka

11 stycznia 2019 roku – w 82. rocznicę 
wykładu, który zainaugurował działal-
ność uczelni – społeczność Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach obcho-
dziła swoje święto. Obchody rozpo-
częły się tradycyjnym odśpiewaniem 
„Gaudeamus Igitur” oraz hymnu pań-
stwowego w noszącej imię założyciela 
i pierwszego rektora uczelni – dr. Józefa 
Lisaka – auli budynku A.

On 11 January, 2019 – the 82nd anni-
versary of the lecture inaugurating the 
University of Economics in Katowice – 
our academic community celebrated the 
University Day. As the tradition holds, 
the ceremony began with “Gaudeamus 
Igitur” and the national anthem sung 
by all those present in the auditorium 
named after the founder and first rector 
of our university, dr Józef Lisak.

Święto Uczelni
University Day

 
The special sitting of the 
Senate and faculty councils 
was opened by prof. Robert 
Tomanek, the rector, who wel-
comed all the academic com-
munity members present and 
began his speech with the 

following words: “The years 
2017–2018 saw enhancement 
of our university’s research 
position, economic perfor-
mance, and – above all – of 
our university brand value. 
(...) The main question for 
today and tomorrow is how 
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naukową i wysoką jakość 
dydaktyki” – zaczął. Przecho-
dząc do celów i uwarunkowań 
zmian, kontynuował: „Zmia-
ny procesów i struktur chce-
my przeprowadzić ewolucyj-
nie i bezpiecznie. Ich celem 
nie jest likwidacja czy ograni-
czanie oferty dydaktycznej – 
a wręcz jej rozwój w wyniku 
adaptacji do zmian na rynku 
edukacyjnym; nie jest ograni-
czanie zatrudnienia – zakła-
dam wzrost potencjału zwłasz-
cza w zakresie badawczym; 
nie jest rozdzielanie zespołów 
i przemieszczanie komórek 
organizacyjnych, a stabilizacja 
aktualnej struktury katedr – 
tak, abyśmy koncentrowali się 
na wydajnej pracy”. Następnie 
rektor krótko scharakteryzował 
proponowane struktury piono-
we i poziome, tworzące struk-
turę macierzową uczelni, będą-
cą kompromisem pomiędzy 
potrzebą zmian i poczuciem 
bezpieczeństwa. „Musimy zin-
tegrować dydaktykę, skończyć 
z konkurencją wewnętrzną, 
ograniczyć powtórzenia treści, 
lepiej wykorzystać kwalifika-
cje nauczycieli w skali uczel-
ni (…). Musimy maksymalnie 
wykorzystać posiadane pro-
cedury i potencjał kadrowy 

(…), pamiętać o tym, co naj-
ważniejsze: o nauce i dydak-
tyce” – podkreślił rektor na 
zakończenie.

 Odznaczenia państwo-
we i tytuły profesorów 
honorowych
W kolejnym punkcie programu 
II wicewojewoda śląski Robert 
Magdziarz w asyście rekto-
ra wręczył odznaczenia pań-
stwowe nadane przez prezy-
denta RP. Wręczono 8 Krzyży 
Zasługi (2 złote, 6 brązowych) 
oraz 18 Medali za Długolet-
nią Służbę (3 złote, 3 srebrne 
i 12 brązowych). Wicewojewo-
da, gratulując odznaczonym, 
życzył im jednocześnie wszyst-
kiego dobrego na bieżący rok 
i następne lata. Następnie rek-
tor przeszedł do uroczystego 
nadania tytułów honorowych 
profesorów Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 11 
pracownikom, którzy wnie-
śli ogromny wkład w rozwój 
uczelni.

 Promocje doktorskie 
i habilitacyjne
Dalej prof. Tomanek popro-
wadził uroczyste wręczenie 
10 dyplomów habilitacyjnych 
i 17 dyplomów doktorskich. 

Fot. 1–11/photo 1–11 J. Andrychiewicz

1 Wystąpienie rektora / Rector’s address

2 Formowanie orszaku / Academic procession

3 Brązowy Krzyż Zasługi / Brown Cross of Merit

we approach the opportunities 
provided by the higher edu-
cation reform taking place in 
Poland. (...) We focus on excel-
lence in research and high 
quality of teaching”. Moving 
on to objectives and the deter-
minants of change, the rec-
tor continued: – “It is in a safe 
evolutionary manner that we 
want to implement the chang-
es in processes and struc-
tures. The goal is not to close 
or limit the study programs we 
currently offer – on the con-
trary, it is to develop them 
as we adapt to the changes 
in the education market; it is 
not workforce reduction – we 
assume a growth, particularly 
in our research capacity; it is 
not to split or move organiza-
tional units – it is to maintain 
the current department struc-
ture to ensure a strong focus 
on efficient work”. Follow-
ing that, the rector outlined 
the proposed matrix struc-
ture of the university, with its 
both vertical and horizontal 
dimensions, enabling a com-
promise between the need 
for change and the need for 
security. – “We have to con-
solidate our teaching, elimi-
nate internal competition, limit 
repetition of teaching content, 
make better use of our teach-
ing staff’s qualifications across 
the university. (...) We have to 
maximize the benefits of our 

current procedures and human 
resources (...), keeping in mind 
our priorities: science and 
teaching – said the rector con-
cluding his speech.

 State decorations and 
honorary professorship 
titles
After the opening speech, the 
2nd Silesian vice-voivod Rob-
ert Magdziarz, accompanied 
by the rector, awarded state 
decorations bestowed by the 
President of the Republic of 
Poland, including eight Cross-
es of Merit (two gold and six 
brown ones) and eighteen 
Medals for Long Service (three 
gold, three silver and twelve 
brown ones). Congratulating 
the awardees, the vice-voivod 
wished them all the best for 
this and coming years. Follow-
ing the decorations, the rec-
tor announced the conferment 
of honorary professorship of 
the University of Economics in 
Katowice on eleven academics 
who have made an outstand-
ing contribution to the devel-
opment of our university. 

 Habilitation and PhD 
degree certificates
Further on prof. Tomanek 
conducted the ceremony of 
awarding ten habilitation and 
seventeen PhD degree cer-
tificates. Speaking on behalf 
of the awardees, dr hab. 
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W imieniu promowanych 
przemówiła dr hab. Katarzy-
na Czernek, która wyraziła 
wdzięczność władzom uczel-
ni, wydziałów, promotorom 
i recenzentom oraz pracowni-
kom naukowo-dydaktycznym 
i administracyjnym za stworze-
nie możliwości oraz warunków 
do osiągnięcia kolejnych stop-
ni awansów. Podziękowanie za 
wsparcie i dobre słowo skiero-
wała także do rodzin i bliskich 
promowanych osób. „Doło-
żymy wszelkich starań, by 
godnie reprezentować naszą 
uczelnię w kraju i za grani-
cą (…) – zadeklarowała. – Dzi-
siejszy dzień jest także świę-
tem nauki i życzyłabym nam 
wszystkim, abyśmy mogli tę 
naukę rozwijać poprzez wza-
jemną rozmowę, życzliwą, 
otwartą, przez wymianę wie-
dzy” – kontynuowała.

 Bony edukacyjne 
i nagrody
O poprowadzenie dalszej czę-
ści uroczystości rektor popro-
sił prof. Sławomira Smyczka, 
prorektora ds. edukacji i inter-
nacjonalizacji. „Chcemy wspie-
rać najzdolniejszych studen-
tów i tym samym przyciągać 
w mury naszej uczelni naj-
zdolniejszych kandydatów ze 
szkół średnich” – mówił prof. 
Smyczek. W nawiązaniu do 
tych słów rektor wręczył bony 
edukacyjne jako specjalne 

stypendium o wartości 5000 zł 
każde trzem najlepszym 
studentom drugiego roku 
w ramach autorskiego projek-
tu UE Katowice „Uniwersytet 
Talentów”.

W czasie uroczystości wręczo-
no także nagrodę główną XXI 
edycji konkursu StatSoft Pol-
ska pod patronatem Polskiego 
Towarzystwa Statystycznego 
na najlepszą pracę magister-
ską wykorzystującą zaawan-
sowane narzędzia statystyki 
i analizy danych. Absolwentce 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, mgr Halinie 
Zimińskiej oraz jej promotoro-
wi prof. Grażynie Trzpiot i dzie-
kanowi Wydziału Informaty-
ki i Komunikacji prof. Jerzemu 
Gołuchowskiemu specjalne 
dyplomy wręczył Tomasz Sygu-
ła – przedstawiciel organizato-
ra konkursu.

Po zakończeniu oficjalnej uro-
czystości, którą śpiewem 
uświetnił Chór Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
pod dyrekcją Michała Brożka, 
goście poczęstowani zostali 
urodzinowym tortem.

Katarzyna Czernek expressed 
their gratitude to the authori-
ties of the university and the 
faculties, dissertation super-
visors and reviewers as well 
as all the members of aca-
demic and administrative 
staff for creating opportu-
nities and conditions ena-
bling the awardees to achieve 
their next promotion in rank. 
She also extended words of 
thanks to the awardees’ fami-
lies and friends. – “We will do 
our best to be worthy repre-
sentatives of our university, at 
home and abroad (...)” – she 
declared. “Today is also a cel-
ebration of science, and I wish 
all of us the ability to devel-
op it through friendly and 
open conversation, through 
exchange of knowledge”.

 Vouchers and awards
The next stage of the cere-
mony was conducted by prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-Rec-
tor for Education and Interna-
tionalization. – “We want to 
support the most talented stu-
dents and, in this way, attract 
the most talented candidates” 
– said prof. Smyczek. Having 
said this, the rector awarded 
the three best students of the 
second year with vouchers 

for the amount of PLN 5000, 
intended as a special scholar-
ship funded under the “Uni-
versity of Talents” initiative, 
a unique project launched by 
the University of Economics in 
Katowice.

The main prize in the XXIst 
edition of the StatSoft Polska 
competition held under the 
patronage of the Polish Statis-
tical Association was awarded 
to Halina Zimińska, graduate 
of the University of Economics 
in Katowice, for her MA thesis 
involving the use of advanced 
statistical and data analysis 
tools. The awardee, together 
with prof. Grażyna Trzpiot, her 
dissertation supervisor, and 
prof. Jerzy Gołuchowski, Dean 
of the Faculty of Informat-
ics and Communication, were 
granted special diplomas by 
Tomasz Syguła, representative 
of the competition organizers. 

After the official ceremony, 
enriched by the performance 
of the university choir directed 
by Michał Brożek, all attend-
ees were treated to an anni-
versary cake.

4 Zakończenie uroczystości / End of the ceremony

5 Radość w gronie bliskich po wręczeniu dyplomu doktorskiego / New PhD degree holder enjoying her 

success with family

6 Wręczenie dyplomów habilitacyjnych / Presentation of habilitation degree certificates

7 Wręczenie dyplomów doktorskich / Presentation of PhD degree certificates

8 Nadanie tytułów honorowych profesorów UE Katowice / Conferment of honorary professorship titles 

28 FORUM_nr 48 / 2019



Promocje 

habilitacyjne
Habilitation 

degree certificates
 
Wydział Ekonomii /

/ Faculty of Economics
dr hab. Adam Czarnecki
dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec

Wydział Finansów i Ubezpieczeń /
/ Faculty of Finance and Insurance 

dr hab. Joanna Błach
dr hab. Bożena Frączek
dr hab. Grażyna Szustak
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala

Wydział Zarządzania /
/ Faculty of Management

dr hab. Katarzyna Czernek
dr hab. Tomasz Papaj
dr hab. Izabella Steinerowska-Streb
dr hab. Grzegorz Zasuwa

Profesorowie 
honorowi

Honorary

professorship
titles

prof. Andrzej Barteczek
prof. Alojzy Czech
prof. Gabriela Łukasik
prof. Krystyna Melich-Iwanek
prof. Maria Michałowska
prof. Luděk Mikulec
prof. Maciej Miszewski
prof. Jan Pyka
prof. Michał Seweryński
prof. Włodzimierz Szkutnik
prof. Jan Wojtyła

Promocje 

doktorskie
PhD 

degree certificates  

Wydział Ekonomii /
/ Faculty of Economics

dr Dominik Dreszer
dr Justyna Dudek
dr Wojciech Goleński
dr Katarzyna Gryga
dr Magdalena Kóska-Wolny
dr Grzegorz Krawczyk
dr Monika Kućmierczyk
dr Karolina Szymaniec-Mlicka
dr Michał Wachowski

Wydział Finansów i Ubezpieczeń /
/ Faculty of Finance and Insurance 

dr Marcin Surówka
dr Anna Wrycol-Moruś

Wydział Informatyki i Komunikacji /
/ Faculty of Informatics and 

Communication
dr Aleksandra Sabo-Zielonka

Wydział Zarządzania /
/ Faculty of Management

dr Tomasz Bąk
dr Anna Krzysztofek
dr Michał Miłek
dr Rafał Paprocki
dr Dobrochna Sztajerska

9 Wręczenie bonów edukacyjnych najlepszym studen-

tom / Presentation of vouchers for the best students

‚ Wręczenie odznaczeń państwowych / Presentation 

of state decorations

⁄ Wręczenie dyplomów konkursu StatSoft Polska 

/ Presentation of diplomas won in StatSoft Polaska 

competition
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„Święto Wydziału obchodzimy 
lokalnie, gdyż istotne jest 
zakorzenienie wydziału 
w społeczności lokalnej, jej 
potrzebach i kulturze” – mówił 
dziekan dr Tomasz Zieliń-
ski, witając gości uroczysto-
ści. Następnie głos zabrał rek-
tor prof. Robert Tomanek, który 
nawiązał do roli uczelni wyż-
szych w regonie. „Uniwersy-
tety stanowią kluczowy czyn-
nik rozwoju miast (…). Gdyby 
nie Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Rybnik byłby 
jedynym ośrodkiem w subre-
gionie województwa śląskiego 
bez obecności uczelni wyższej 
(…). Uniwersytet to wspólna 
sprawa studentów, pracow-
ników, absolwentów, biznesu 
i samorządów” – mówił. Rek-
tor odniósł się także do wizji 
założyciela uczelni, dr. Józefa 
Lisaka. „Rybnicki wydział powi-
nien się dalej rozwijać, kształcić 
z większą liczbą godzin prak-
tyk i staży, przy udziale prak-
tyków, tworzyć ekspertyzy dla 
gospodarki. Mamy plany roz-
woju w Rybniku” – kontynu-
ował. Prof. Tomanek zapowie-
dział także zmiany wynikające 
z nowej ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce. Na 
koniec życzył wydziałowi dal-
szych sukcesów i podziękował 
dziekanowi Zielińskiemu za 
to, co robi dla stałego rozwoju 
ośrodka.

Głos zabrał także wiceprezy-
dent Rybnika, który powiedział 
m.in., że „Kształtowanie czło-
wieka jest procesem stałym, 
ciągłym (…). Uczelni nie koń-
czy się na studiach pierwszego 
czy drugiego stopnia. Są stu-
dia podyplomowe, relacje na 
linii uniwersytet – absolwent”. 
Korzystając z okazji, podzięko-
wał władzom uczelni i wydziału 
za obecność w Rybniku mimo 
obciążenia finansowego, jakie 
to generuje.

Z kolei dr Tomasz Zieliński 
w swoim przemówieniu podzię-
kował włodarzom miasta, wła-
dzom uczelni oraz otocze-
niu gospodarczemu za dobre 
warunki do zrównoważonego 

– „The Faculty Day is cele-
brated locally as it is impor-
tant for the faculty to have 
strong ties with the local com-
munity and its culture, and to 
meet their needs” – said the 
dean, dr Tomasz Zieliński, in 
his welcome speech. He was 
followed by the rector, prof. 
Robert Tomanek, who talked 
about the role of higher educa-
tion institutions in the region. 
– “Universities are a major fac-
tor contributing to urban devel-
opment. (…) If it wasn’t for 
the University of Economics 
in Katowice, Rybnik would be 
the only city in the subregion 
of the Silesian province with-
out a tertiary education insti-
tution (…). Students, employ-
ees, graduates, businesses and 
local governments – they all 
have interest in the university” 
– he said. The rector referred 
also to the vision of the uni-
versity founder, dr Józef Lisak. 
– “The Rybnik faculty should 
keep developing, incorporate 
a bigger number of work place-
ments and internships into its 
curricula, secure practition-
ers’ involvement in the edu-
cation of students, produce 
expert reports for the econo-
my. We have a plan in place for 
the university development in 
Rybnik” – he continued. Prof. 
Tomanek announced changes 
brought about by the new Act 
on Higher Education and Sci-
ence. Finally, he wished the fac-
ulty every success and thanked 
the dean, dr Tomasz Zieliński, 
for his work towards the con-
tinuous development of this 
academic center.

Another speaker was the vice 
president of Rybnik, who said, 
i.a. “As human beings, we are 
always in a continuous pro-
cess of formation (…). Students 
don’t leave the university after 
completing undergraduate or 
graduate programs. There are 
postgraduate programs as well 
as alumni associations foster-
ing former students’ relations 
with their alma mater”. He also 
took the opportunity to thank 
the university and faculty 

Marek Kiczka

Święto rybnickiego 
Wydziału z wykładem 
dr. Tomasza Rożka

The Faculty Day in Rybnik 
with a lecture delivered by 

dr Tomasz Rożek

21 listopada 2018 roku rybnicki Wydział 
Biznesu, Finansów i Administracji 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
obchodził swoje święto, które kalendarzowo 
przypada 20 listopada. W auli rybnickiego 
kampusu wykład rektorski pt. „Jak rozmy-

śla sztuczna inteligencja?” wygłosił człowiek 
sukcesu, polski dziennikarz naukowy i fizyk, 

znany popularyzator nauki, dr Tomasz Rożek. 
W uroczystości wziął udział także wiceprezy-

dent Rybnika Wojciech Świerkosz.

On 21 November 2018, the Rybnik Faculty of 
Business, Finance and Administration of the 

University of Economics in Katowice celebrated its 
Faculty Day, which falls on 20 November. The rec-

tor’s lecture, entitled “How does artificial intelligence 
think?”, was given in the lecture hall of the Rybnik 
campus by dr Tomasz Rożek, a man of success – 

a Polish science journalist, a physicist, and a propaga-
tor of science. The celebrations were attended by the 

vice president of Rybnik Wojciech Świerkosz.
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authorities for maintaining the 
university’s presence in Rybnik 
despite the resultant financial 
burden.

In his address, dr Tomasz 
Zieliński thanked the authori-
ties of the city and the uni-
versity as well as the business 
environment for creating con-
ditions conducive to the sus-
tainable development of the 
Rybnik faculty. He emphasized 
the importance of cooperation 
between the faculty and sec-
ondary schools. He also gave 
a brief overview of the facul-
ty’s activity. – “We have been 
operating for four years now. 
A full cycle of studies came 
to a successful end. Almost 
100 graduates of our under-
graduate program entered the 
labour market. It was not so 
long ago that we experienced 
the emotions of and derived 
satisfaction from award-
ing diplomas. Now, there are 
about 350 undergraduate stu-
dents at the faculty” – he said. 
The dean stressed that appli-
cants have to meet increas-
ingly higher requirements. – 
“34 students have completed 

the postgraduate programs 
recently. This number has been 
rising. The reason seems sim-
ple: the best recommendation 
is the word-of-mouth spread 
by the graduates”. The other 
speakers included the presi-
dent of the student govern-
ment at the Faculty of Busi-
ness, Finance and Administra-
tion, Łucja Buława, and the 
university chaplain at the Ryb-
nik faculty, Krzysztof Nowrot, 
who, on behalf of archbish-
op Wiktor Skworc and bishop 
Grzegorz Olszowski, conveyed 
their good wishes to the staff 
and students.

Rector’s lecture „How 
does artificial intel-
ligence work?” by 
dr Tomasz Rożek
The guests’ speeches were 
followed by a rector’s lecture 
delivered by dr Tomasz Rożek 
– a holder of a PhD degree in 
physics, an author of books, 
a propagator of science and 
a journalist. – “It is impossible 
to predict the future. We can 
try to extrapolate it from past 
trends, but there are some 
limitations. We aren’t able to 

rozwoju rybnickiego wydzia-
łu. Wspomniał również, jak 
ważna dla rybnickiej jednost-
ki jest współpraca ze szko-
łami średnimi. Podsumował 
także dotychczasową działal-
ność wydziału. „Rozpoczęli-
śmy czwarty już rok funkcjo-
nowania. Zamknęliśmy pełny 
cykl kształcenia studentów. 
Wypuściliśmy na rynek pracy 
niemal 100 absolwentów stu-
diów pierwszego stopnia. Jesz-
cze niedawno wspólnie prze-
żywaliśmy emocje i satysfak-
cję z uzyskanych dyplomów. 
Obecnie na wydziale kształci 
się blisko 350 studentów stu-
diów pierwszego stopnia” – 
mówił. Zaznaczył przy tym, że 
kolejnym rekrutacjom towa-
rzyszą coraz to wyższe wyma-
gania. „Studia podyplomowe 
w ostatnim czasie ukończyło 
34 słuchaczy. Ich liczba stale 
się zwiększa. Pewnie dlatego, 
że najcenniejsza rekomenda-
cja to rekomendacja samych 
absolwentów”. Głos zabrali 
także przewodnicząca samo-
rządu studentów Wydziału Biz-
nesu, Finansów i Administracji 
Łucja Buława oraz duszpasterz 
akademicki Rybnika ks. Krzysz-
tof Nowrot, który przekazał 
pracownikom i studentom uni-
wersytetu życzenia w imieniu 

abp. Wiktora Skworca i bp. 
Grzegorza Olszowskiego.

Wykład rektorski 
dr. Tomasza Rożka pt. 
„Jak rozmyśla sztuczna 
inteligencja?”
Po przemówieniach zaproszo-
nych gości wykład rektorski 
poprowadził dr Tomasz Rożek 
– doktor fizyki, autor książek, 
popularyzator nauki i dzien-
nikarz. „Przyszłości nie da się 
przewidzieć. Możemy ją próbo-
wać ekstrapolować, szacować 
na podstawie trendów, ale ma 
to swoje granice. Nie może-
my przewidywać przyszłości 
wyłącznie na podstawie tego, 
co było wczoraj czy przed-
wczoraj” – rozpoczął dr Rożek. 
Nawiązał przy tym do kształ-
cenia studentów. „Jeśli student 
otrzyma gruntowne wykształ-
cenie, będzie miał do wybo-
ru więcej możliwych dróg. To 
szczególnie ważne na uczelni 
ekonomicznej” – mówił.

Przechodząc do tematu wykła-
du, dr Rożek zadał uczest-
nikom wydarzenia pytanie: 
„Sztuczna inteligencja, czyli 
jaka?”. Następnie, opierając 
się na własnym doświadcze-
niu przejażdżki samochodem 
„Tesla” w trybie automatycznej 
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jazdy, wysnuł wniosek, że inte-
ligencja to na pewno zdolność 
do analizy, adaptacji, ucze-
nia się. „Ale czy to wystar-
czy? – zadał kolejne pytanie. 
– Sami nie wiemy, jak inteligen-
cję do końca zinterpretować. 
Nie wiemy, skąd ona się bierze” 
– kontynuował. Przytoczył też 
przykłady, m.in. wygraną przez 
komputer Deep Blue partię 
w szachy z Kasparowem z 1997 

roku. Następnie pod rozwagę 
poddawał takie kategorie jak: 
wiedza, świadomość i samo-
świadomość, osobowość, emo-
cje, postrzeganie, kreatywność 
czy moralność, próbując doszu-
kać się ich w obecnie znanych 
komputerach. „Dziś budujemy 
już komputery innego rodzaju 
(…). Maszyny symulują już sieci 
neuronowe. W tzw. czarnych 
skrzynkach, gdzie programiści 

predict the future based solely 
on what happened yesterday 
or the day before yesterday” 
– started dr Rożek. In this con-
text, he referred to the edu-
cation of students. – “If a stu-
dent receives thorough edu-
cation, he or she will have 
ampler choices. It is particular-
ly important for a university of 
economics” – he said.

Moving on to the subject of 
his lecture, dr Rożek asked the 
audience a question: “Artifi-
cial intelligence – what kind 
of intelligence is it?”. He men-
tioned his own experience of 
driving a Tesla car with the 
autopilot features, which led 
him to the conclusion that 
intelligence must be an abil-
ity to analyze, adapt and 
learn. – “Does that suffice?” 
– he asked another question. 
– “We still don’t know how 

to interpret intelligence. Nor 
do we know where it comes 
from” – he continued. He gave 
some other examples, includ-
ing the chess match between 
Deep Blue and G. Kasparov 
in 1997, where the comput-
er was the winner. Next, he 
examined a few categories, 
such as knowledge, aware-
ness and self-awareness, per-
sonality, emotions, percep-
tion, creativity and morality, 
seeking them in the existing 
computers. – “Today, we are 
building computers of a differ-
ent type. (…) Machines simu-
late neural networks. In the so 
called black boxes, where pro-
grammers determine only the 
functional framework, there 
occur solutions which haven’t 
been programmed, unpredict-
able ones. We don’t have full 
knowledge of what is going on 
there. The computer arrives 

Tomasz Rożek na co dzień kieruje działem naukowym tygo-
dnika „Gość Niedzielny”. Współpracował z periodykami „Wie-
dza i Życie”, „National Geographic”, „Wprost”, „Przekrój”, „Gazeta 
Wyborcza”, „Życie”, „Dziennik Zachodni”, „Rzeczpospolita”. Pro-
wadzi program „Sonda2” w TVP1 oraz audycję „Pytania z kosmo-
su” w radiowej Trójce. Stworzył jeden z najpopularniejszych vlogów 
naukowych w Polsce „Nauka. To Lubię”.

Tomasz Rożek is the head of the science section of the week-
ly magazine “Gość Niedzielny”. He has collaborated with numerous 
newspapers and magazines, including “Wiedza i Życie”, “Nation-
al Geographic”, “Wprost”, “Przekrój”, “Gazeta Wyborcza”, “Życie”, 
“Dziennik Zachodni”, “Rzeczpospolita”. He is the host of programs 
“Sonda2” on the first channel of the Polish public television and 
“Pytania z kosmosu” on the Polish radio station Trójka. He runs 
one of the most popular science vlogs in Poland “Nauka. To Lubię” 
(Science. I like it).

1 Uczestnicy Święta WBFiA / Participants of the Faculty 

Day celebrations, fot./photo: J. Krawczyk

2 Dyskusja po wykładzie dr. T. Rożka / Discussion following 

the lecture delivered by dr T. Rożek, fot./photo: J. Krawczyk

3 Przemówienie dziekana WBFiA / The address by the dean of WBFiA,  

fot./photo: J. Krawczyk

4 Przemówienie rektora / The rector’s address, fot./photo: J. Krawczyk

5 Wystąpienie przewodniczącej samorządu studentów WBFiA / The address by 

the president of the student government at WFBiA, fot./photo: J. Krawczyk

6 Przemówienie wiceprezydenta Rybnika / The address by the deputy mayor 

of Rybnik, fot./photo: J. Krawczyk

7 8 Dr T. Rożek podpisuje książki / Dr T. Rożek signing the books, fot./photo: 

M. Kiczka
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at some answers by itself. 
But is that intelligence? – he 
intrigued the audience.

Dr Rożek pointed out that the 
word “intelligent” is being 
overused in media, science 
and technology. – “They are 
algorithms (…) Computers 
aren’t self-aware yet. What 
else does the brain have that 
the computer lacks?” – he 
asked. To answer the ques-
tion he gave an example of 
one of the music service plat-
forms which uses the so called 
artificial intelligence to ana-
lyze large data sets, draw con-
clusions regarding the users’ 
musical preferences and make 
recommendations. – “May 
an algorithm know me bet-
ter than I know myself?” – he 
wondered. – It is a matter of 
capability rather than intelli-
gence: a huge amount of data, 
quick analysis and the conclu-
sions it leads to. People are 
unable to process so much 
information. The computer is 
more efficient in this respect” 
– he continued.

Dr Tomasz Rożek finished 
his lecture saying: “We don’t 
know what the future will 
be like. We do know, howev-
er, artificial intelligence will 
become increasingly common. 
Will it kill or strengthen us? 
– nobody knows. But it will 
probably come from the East 
as China is pouring massive 
resources into it”.

The celebrations were joined 
by the faculty students, the 
students and headmasters of 
the secondary schools closely 
collaborating with the faculty, 
the invited guests represent-
ing public institutions and the 
business community, the rep-
resentatives of the university 
and faculty authorities, and 
the staff. They started at 10 
o’clock with a service in the 
campus chapel.

określają tylko ramy działania, 
powstają rozwiązania niezapro-
gramowane, nieprzewidywal-
ne przez człowieka. Nie wiemy, 
co tam się do końca dzieje. 
Komputer dochodzi do pew-
nych wniosków sam. Ale czy to 
jest inteligencja?” – zaciekawił 
słuchaczy.

W dalszej części dr Rożek zwró-
cił uwagę na fakt, iż obecnie 
w mediach, nauce, technolo-
gii nadużywa się słowa „inteli-
gentne”. „To są algorytmy (…). 
Samoświadomości na razie 
komputery nie mają. Co jesz-
cze ma mózg, czego kompute-
ry nie mają?” – pytał. W odpo-
wiedzi przytoczył przykład jed-
nego z serwisów muzycznych, 
który korzysta z tzw. sztucznej 
inteligencji, analizując duże 
zbiory danych i wyciągając 
wnioski dotyczące preferencji 
muzycznych jego użytkowni-
ków, a następnie podsuwając 
propozycje kolejnych utworów. 
„Może algorytm zna mnie lepiej 
niż ja siebie sam? – rozważał. 
– To jednak bardziej kwestia 
sprawności niż inteligencji: 
duża ilość danych, błyskawiczna 
analiza i wyciągnięte z niej 
wnioski. Człowiek nie potrafi 
tak szybko przetworzyć takiej 
ilości informacji. Komputer jest 
w tym względzie sprawniejszy” 
– kontynuował.

Dr Tomasz Rożek wykład zakoń-
czył stwierdzeniem: „Nie wiemy, 
jak będzie wyglądała przyszłość. 
Wiemy jednak, że sztucznej 
inteligencji będzie coraz więcej. 
Czy ona nas zabije, czy wzmocni 
– nie wiemy. Prawdopodobnie 
jednak weźmie się ze Wschodu, 
gdyż Chiny inwestują w nią zde-
cydowanie największe środki”.

W uroczystości udział wzię-
li studenci, uczniowie i dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych szkół 
średnich, zaproszeni goście 
z instytucji publicznych i środo-
wiska biznesowego, przedsta-
wiciele władz uczelni i wydzia-
łu oraz pracownicy. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą świętą 
o godz. 10.00 w kaplicy na 
terenie kampusu.

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji 
w Rybniku
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku 
od 2002 roku. Początkowo kształcił studentów w formule Ryb-
nickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. Wpisując się w pro-
ces doskonalenia jakości kształcenia oraz podejmując działania 
mające na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych, 
władze uniwersytetu podjęły w roku 2014 decyzję o stopnio-
wym przekształceniu ośrodka w zamiejscowy Wydział Bizne-
su, Finansów i Administracji. Początkowo utworzony wydział 
był jednostką podstawową w organizacji. Wraz z rozpoczęciem 
kształcenia studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz 
wyborem pierwszych władz w październiku 2015 roku wydział 
rozpoczął swoją działalność dydaktyczną, przyjmując profil 
praktyczny kierunku Finanse i rachunkowość.

Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Admi-
nistracji odbyło się 3 lata temu, 20 listopada 2015 roku w Ryb-
niku. Było ono formalnie momentem wieńczącym proces orga-
nizacji wydziału, uzyskania wymaganych zezwoleń, pierwszej 
rekrutacji i faktycznego rozpoczęcia działalności. Wtedy też 
wręczono uroczyście akty mianowania wszystkim członkom 
Rady. Właśnie tę datę wybrano na Święto Wydziału.

Faculty of Business, Finance and Administration in 
Rybnik
The University of Economics in Katowice has been present in 
Rybnik since 2002. At first, it operated as the Rybnik Research 
and Teaching Center. In 2014, the university intensified its 
efforts to improve the quality of education as well as embarked 
upon activities aimed at ensuring compliance with the new 
legal regulations, which led to a gradual transformation of 
the Teaching Center into the Faculty of Business, Finance and 
Administration. Initially, the Faculty was a basic organizational 
unit. In the academic year 2015/2016, it commenced teaching 
students and had its first authorities elected in October 2015 
– this was an official launch of the faculty’s teaching. It offers 
practically-oriented programs in Finance and Accounting.

The first meeting of the Faculty of Business, Finance and 
Administration Council was held 3 years ago, on 20 November 
2015 in Rybnik. It formally marked the end of the organization 
process: all the necessary permits had been obtained, the first 
admission of students had been successfully completed and 
the actual teaching started. It was then that nominations were 
presented to all Council members. Thus, it was decided 20 
November would become the Faculty Day.
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19 stycznia br. w Domu Muzy-
ki i Tańca w Zabrzu odbyła się 
XXVII Gala „Laury Umiejętności 
i Kompetencji” organizowana 
przez Regionalną Izbę Gospo-
darczą w Katowicach. Złote 
Laury otrzymały dwa wydziały 
naszego Uniwersytetu.

Złoty Laur otrzymał Wydział 
Ekonomii i dziekan prof. dr 
hab. inż. Celina Olszak za osią-
gnięcia oraz z okazji jubileuszu 
50-lecia istnienia wydziału.

Złoty Laur otrzymał również 
Wydział Zarządzania oraz 
dziekan prof. dr hab. Krystyna 
Jędralska za osiągnięcia oraz 
z okazji jubileuszu 80-lecia 
istnienia wydziału.

Regionalna Izba Gospodar-
cza w Katowicach – orga-
nizator m.in. Europejskiego 

On 19 January 2019, the 
House of Music and Dance in 
Zabrze hosted the 27th Gala 
of “Golden Laurels of Abili-
ties and Competence”, which 
was organized by the Reginal 
Chamber of Commerce and 
Industry in Katowice. Golden 
Laurels were awarded to two 
of the University’s faculties.

The Golden Laurel was grant-
ed to the Faculty of Economics 

and the dean, prof. Celina 
Olszak PhD, DSc, in recogni-
tion of the Faculty’s achieve-
ments and in commemoration 
of its 50th anniversary.

The Golden Laurel was also 
awarded to the Faculty of 
Management and the dean, 
prof. Krystyna Jędralska PhD, 
in recognition of the Fac-
ulty’s achievements and in 
commemoration of its 80th 
anniversary.

It is 27 years now since the 
Reginal Chamber of Com-
merce and Industry in Kato-
wice, which organizes i.a. the 
European Congress of Small 
and Medium-Sized Enterpris-
es, established the tradition 
of expressing its appreciation 
and thanks to eminent person-
alities and institutions. On 19 
January 2019, 87 statuettes 
of the Laurels of Abilities and 
Competence were present-
ed at the House of Music and 
Dance in Zabrze.

Więcej na temat wydarzenia na stronie: 
www.laury.rig.katowice.pl

More information about the event: 
www.laury.rig.katowice.pl

Wojciech Dyduch, Grzegorz Głód

Złote Laury 
Umiejętności 
i Kompetencji

Golden Laurels 
of Abilities and 
Competence

Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – od 27 lat 
pielęgnuje tradycję przekazy-
wania podziękowań za pracę 
nad zmianą otaczającej nas 
rzeczywistości wybitnym oso-
bowościom oraz instytucjom. 
19 stycznia w Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu zostało roz-
danych 87 statuetek Laurów 
Umiejętności i Kompetencji.
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Podczas tego szczególnego 
święta gości powitał rektor 
prof. Robert Tomanek. W cza-
sie obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej tradycyjnie nagra-
dzani są wyróżniający się 
nauczyciele i pracownicy jed-
nostek szkolnictwa wyższego. 
W pierwszej kolejności wrę-
czone zostały Medale Komisji 
Edukacji Narodowej nadane za 
szczególne zasługi dla oświa-
ty i wychowania. Ta część 
uroczystości prowadzona była 
przez kanclerza dr. inż. Rober-
ta Życińskiego. W ramach 

The guests present on this 
special occasion were wel-
comed by prof. Robert 
Tomanek, the rector. As the 
tradition holds, 

celebration of the National 
Education Day includes a pres-
entation of awards granted 
to outstanding teachers and 
other staff members of higher 
education institutions. First to 
be awarded were members of 
staff who received the Med-
als of the National Education 
Commission in recognition of 
their outstanding contribution 
to education and upbringing. 
This part of the ceremony was 
conducted by dr inż Robert 
Życiński, University Chancellor. 

1 Wystąpienie rektora prof. R. Tomanka / The address by the rector 

prof. R. Tomanek, fot./photo: J. Andrychiewicz

2 Medale Komisji Edukacji Narodowej / Medals of the National Educa-

tion Commission, fot./photo: J. Andrychiewicz

3 Goście uroczystości Dnia Edukacji Narodowej / Guests at the National 

Education Day ceremony, fot./photo: J. Andrychiewicz

4 5 6 Wręczanie Medali Komisji Edukacji Narodowej / Presentation of 

medals of the National Education Commission, fot./photo: J. Andrychiewicz

Dzień 
Edukacji 
Narodowej

National 
Education Day

Agnieszka Put

12 października 2018 roku 
w auli Centrum Nowocze-
snych Technologii Infor-
matycznych odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej dla 
społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach.

On 12 October, 2018, the academic commu-
nity of the UE Katowice celebrated the National 
Education Day in the auditorium of the 
Advanced Information Technology Center. obchodów na uczelni wręcza-

ne są także zwyczajowo tzw. 
nagrody rektorskie za szcze-
gólne osiągnięcia w pracy 
zawodowej. Nagrody przy-
znawane są zarówno nauczy-
cielom akademickim, jak 
i pracownikom administracji 
i obsługi uniwersytetu. Nagro-
dzonych pracowników przed-
stawił prorektor ds. edukacji 
i internacjonalizacji prof. Sła-
womir Smyczek. W dalszej czę-
ści miało miejsce wystąpie-
nie przewodniczącego Parla-
mentu Studenckiego Bogdana 
Matyi, który złożył na ręce rek-
tora kwiaty i podziękowania 
dla nauczycieli akademickich. 
Uroczystość uświetnił występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Silesia-
nie” oraz Chóru Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

The celebration of the National 
Education Day at our univer-
sity also includes a presenta-
tion of the – so called – rec-
tor's awards for outstanding 
professional achievements, 
granted to academics as well 
as administrative and service 
staff members. The names of 
the awardees were announced 
by prof. Sławomir Smyczek, 
Vice-Rector for Education and 
Internationalization. Follow-
ing that, Bogdana Matyja, 
president of the Student Par-
liament, delivered his speech 
and presented the Rector with 
flowers as well as words of 
thanks for all university teach-
ers. The performance of the 
“Silesianie” Song and Dance 
Ensemble and the university 
choir added splendor to the 
ceremony.
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Społeczność akademicką uroczyście powitał 
rektor prof. Robert Tomanek. Podczas spo-
tkania rektor, w asyście prorektor ds. nauki 
i kadry akademickiej prof. Barbary Kos, uro-
czyście wręczył nauczycielom akademickim 
granty rektorskie przyznawane za wybitne 
osiągnięcia naukowe, gratulując im przy tym 
sukcesów. W 2018 roku granty otrzymało 28 
pracowników uniwersytetu, w tym:

  24 osoby za publikację artykułów w czaso-
pismach naukowych najwyższej kategorii, 
wymienionych w wykazie ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego, posiadających 
Impact Factor, znajdujących się w bazie 
Journal Citation Reports,

  dwie osoby za pozyskanie przez kierowni-
ka projektu badawczego finansowania dla 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach w konkursie zewnętrznym,

  dwie osoby za szczególne osiągnięcia 
naukowe jednocześnie w obu powyższych 
kategoriach.

Władze uczelni wręczyły także 17 wyróżnień 
pracownikom, w tym trzem osobom, które 
wykazały się szczególną postawą pracowni-
czą, dbając o dobre imię uniwersytetu.

Po wręczeniu grantów i wyróżnień prorek-
tor prof. Barbara Kos poinformowała społecz-
ność akademicką o nagrodzie ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego przyznanej rektoro-
wi prof. Robertowi Tomankowi. Minister uho-
norował rektora indywidualną nagrodą II 
stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku 

akademickim 2017/2018. W liście do prof. 
Tomanka minister Jarosław Gowin przeka-
zał także „najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia dalszych sukcesów w pracy zawo-
dowej i życiu osobistym oraz pomyślności 
w sprawowaniu funkcji rektora (…)”.

W kolejnej części spotkania odbyły się koncert 
kolęd w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach oraz występ kapeli 
wraz z grupą dziecięcą Zespołu Pieśni i Tańca 
„Silesianie”. Dzieciom po występie wręczono 
świąteczne paczki, a społeczność akademicka 
przy akompaniamencie kapeli wspólnie śpie-
wała kolędy. Po nich nadszedł czas na łama-
nie się opłatkiem.

Marek Kiczka, Katarzyna Haśnik

Spotkanie 
opłatkowe 
i wręczenie 
grantów 
rektorskich

21 grudnia 2018 roku odbyło się tradycyjne spotkanie 
opłatkowe społeczności akademickiej przy kolędach 
i pastorałkach w wykonaniu uniwersyteckiego Chóru 
oraz kapeli i grupy dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca 
„Silesianie”. Podczas spotkania wręczono naukowe 
granty rektorskie, wyróżnienia, a także dyplom nagrody 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla rektora.
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The academic community was greeted by 
rector prof. Robert Tomanek. At the meet-
ing, the rector, assisted by the vice-rector 
for science and academic staff, prof. Bar-
bara Kos, awarded 28 rector’s grants to 
academic teachers for outstanding scien-
tific achievements, congratulating them 
on their successes. In 2018, 28 academics 
received grants, including:

  24 researchers for publishing articles 
in the highest category of scientific 
journals, approved by the minister of 
science and higher education, assigned 
the Impact Factor and listed in the 
Journal Citation Reports database;

  2 researchers for acquiring funds for 
the University of Economics in Kato-
wice in an external competition;

  2 researchers for outstanding scientif-
ic achievements in both of the above 
categories.

The university authorities also awarded 
17 distinctions to employees, including 
three people who manifested commend-
able employee behavior, protecting the 
university’s reputation.

Following the presentation of grants and 
distinctions, vice-rector prof. Barbara Kos 
informed the academic community about 
the award for rector prof. Robert Tomanek 
from the minister of science and higher 
education. The minister honored the rec-
tor with the individual second-degree 
award for organizational achievements 

in the academic year 2017/2018. In a let-
ter to prof. Tomanek, minister Jarosław 
Gowin expressed “the warmest congratu-
lations and wishes of success in profes-
sional and personal life as well as further 
achievements as the rector (...)”.

The next part of the meeting featured 
a Christmas carol concert performed by 
the choir of the University of Econom-
ics in Katowice and a performance by the 
“Silesianie” Ensemble with its children’s 
group. After the performance children 
were given Christmas presents, while the 
academic community sang carols to the 
accompaniment of the ensemble. Finally, 
all the guests shared the Christmas wafer.

Christmas meeting and 
the rector’s grant ceremony
On 21 December 2018, a traditional Christmas meeting of the 
academic community was held, accompanied by the carols per-
formed by the university choir and the “Silesianie” Ensemble with 
its children’s group. During the meeting, the rector’s scientific 
grants and distinctions were presented, while the rector received 
the diploma of the award granted by the minister of science and 
higher education.

Fot./photo: J. Andrychiewicz

1 Tancerki ZPiT „Silesianie” rozdają opłatki / The dances 

giving out Christmas wafers

2 Prorektor prof. B. Kos odczytuje wyróżnionych grantami 

rektorskimi / Vice-rector prof. B. Kos reading out the rec-

tor’s grant awardees

3 Rektor prof. R. Tomanek odbiera list gratulacyjny mi-

nistra J. Gowina / Rector prof. R. Tomanek receives the 

congratulatory letter from minister J. Gowin

4 Rektor składa życzenia świąteczne / The rector extends 

Christmas wishes to the academic community

5 Wręczanie wyróżnień / The presentation of distinctions

6 7 8 Wręczanie wyróżnienia za aktywność ekspercką 

w mediach / The presentation of the awards for expert 

presence in the media

9 Wręczanie naukowych grantów rektorskich / The pres-

entation of the rector’s scientific grants

‚ Śpiew kolęd w wykonaniu Chóru UE Katowice / Christ-

mas carols performed by the UE Katowice choir

⁄ Występ kapeli i grupy dziecięcej ZPiT „Silesianie” / 

“Silesianie” ensemble and children’s group

™ Uczelniana bombka / The university’s Christmas bauble
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Gość przedstawił etapy rozwo-
ju piłkarstwa polskiego i bie-
żącą ocenę trendów na rynku 
piłkarskim. Ważnym elemen-
tem narracji Antoniego Piech-
niczka były odwołania do 
doświadczeń osobistych jako 
piłkarza i trenera. Prelegent 
przedstawił swoisty dekalog 
pytań, jakie powinien stawiać 
sobie trener, ale także student 
czy też ekonomista. Z humo-
rem i dystansem opowiadał 
o wyzwaniach w pracy tre-
nera i wymaganiach wobec 
niego oraz o cechach dobrego 
coacha. Idea przewodnia jego 
pracy trenerskiej brzmiała: 
„Wszystko można poprawić”. 
Jest ona uniwersalna, przez co 
może być z powodzeniem sto-
sowana przez naukowców, jak 
i menedżerów.

Antoni Piechniczek 
o futbolu i rynku 
piłkarskim

Artur Grabowski

15 listopada 2018 roku odbył się wykład 
Antoniego Piechniczka pt. „Piłka nożna 
jako fenomen przełomu wieków”. 
Antoni Piechniczek to były zawodnik 
i trener klubowy. W latach 1981 – 1986 
i 1996 – 1997 był selekcjonerem repre-
zentacji Polski, z którą uzyskał awanse 
do finałów piłkarskich mistrzostw świata 
w 1982 (III miejsce) oraz w 1986 roku. 
Prowadził także drużyny narodowe 
Tunezji i Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich.

W drugiej części spotkania 
gość odpowiadał na pytania 
z sali. Podziękowaniem za cie-
kawe wystąpienie były owacyj-
ne oklaski. Po wykładzie usta-
wiła się długa kolejka chętnych 
do otrzymania autografu i zro-
bienia pamiątkowych fotogra-
fii z trenerem Piechniczkiem. 
Organizatorem wydarzenia był 
dr Artur Grabowski, opiekun 
Koła Naukowego Ekonomia 
Sportu, a na wykład zaprosi-
ła dziekan Wydziału Ekonomii 
prof. Celina Olszak.
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In his talk, Antoni Piechnic-
zek presented stages in the 
development of the Polish 
football and his views on the 
current trends in the football 
market, as well as formulated 
a set of major questions that 
any coach, student or econo-
mist should seek to answer. 
He referred to his personal 
experience as a footballer and 
a coach, outlining in a humor-
ous, interesting and unbiased 
way the challenges faced by 
a coach, the requirements 
that he/she has to meet, and 
the qualities of a good sports 

Antoni Piechniczek 
about football and 

football market

On 15 November 2018, Antoni Piechni
cz ek gave a talk entitled “Football – 
a phenomenon of the turn of the 21st 
century”. Antoni Piechniczek is a former 
football player and coach. In the years 
1981 – 1986 and 1996 – 1997, he was the 
head coach of the Poland national foot-
ball team, leading it twice, in 1982 and 
1986, to the World Cup finals (in 1982 
the team reached the third place). He 
also coached the national teams of Tuni-
sia and the United Arab Emirates.

coach. His motto in coach-
ing was “Everything can be 
improved”; due to its univer-
sality, the motto can be adopt-
ed by scientists and managers 
as well.

The talk was followed by 
a question and answer ses-
sion. The meeting finished 
with enthusiastic applause 
of the audience. Afterwards, 
a crowd of people surround-
ed Antoni Piechniczek, wait-
ing patiently to obtain the 
guest’s autograph and take 
a photo with him. The event 
was organized by dr Artur 
Grabowski, the tutor of the 
Student Research Group of 
Sports Economics, and the 
welcome speech was deliv-
ered by prof. Celina Olszak, 
the dean of the Faculty of 
Economics.
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Wykłady prof. Stillera odbyły się podczas 
jego wizyty w Katedrze Finansów Publicznych 
w ramach programu unijnego Erasmus. Pierw-
szy wykład „Opodatkowanie w kontekście decy-
zji finansowych” dotyczył tzw. inwersji podat-
kowej stosowanej przez korporacje w celu 

Prof. Stiller gave the lectures during his visit 
to the Department of Public Finance, organ-
ized within the EU Erasmus program. The first 
lecture, entitled “Taxation and financial deci-
sions”, concerned tax inversion, which is adopt-
ed by corporations to reduce their tax obliga-
tions. One of the key, and most interesting, 
issues was tax planning, which involves mini-
mizing the tax burden in compliance with the 
binding regulations. The lecture comprised sev-
eral examples illustrating corporate practices in 
this respect.

The aim of the next lecture was to familiarize 
the listeners with “reverse charge”, a VAT-set-
tlement mechanism adopted by an increasing 
number of businesses. Prof. Stiller presented 
research studies on the detection and meas-
urement of tax fraud, and discussed the meth-
ods of preventing tax abuse. He provided real-
life examples of the reverse charge application 
in both Germany and Poland.

In the lecture “The analysis of tax rates and 
scales”, prof. Stiller examined the current regu-
lations on corporate income tax. He presented 

Wykład prof. W. Stillera o nowej regulacji 

dotyczącej opłat licencyjnych w Niem-

czech / Prof. Stiller’s lecture on the new 

law relating to royalty and license fees 

in Germany, fot./photo: Śląski Oddział 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych /

Silesian Branch of the National Chamber 

of Tax Advisers

Małgorzata Grząba

Wykłady prof. 
Wojciecha Stillera

Lectures by prof. 
Wojciech Stiller

Profesor Wojciech Stiller z Berlin 
School of Economics and Law 
wygłosił cztery wykłady o tematyce 
podatkowej, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem słuchaczy.

Prof. Wojciech Stiller from the 
Berlin School of Economics and 
Law delivered four lectures on 
taxes, arousing keen interest of the 
listeners.
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ograniczania kosztów podat-
kowych. Istotnym i ciekawym 
zagadnieniem związanym 
z tym tematem było również 
planowanie decyzji podatko-
wych polegające na minima-
lizowaniu obciążeń podatko-
wych w granicach obowiązu-
jących przepisów. Dalsza część 
wykładu opierała się na przy-
kładach obrazujących zawartą 
w temacie problematykę.

Celem kolejnego wykładu 
było przedstawienie słucha-
czom funkcjonowania reverse 
charge jako coraz powszech-
niejszej formy rozliczania 
podatku VAT. Profesor Stil-
ler omówił badania doty-
czące identyfikacji i pomia-
ru skali wyłudzeń podatko-
wych oraz wskazał metody 
przeciwdziałania naduży-
ciom podatkowym. Odwołał 
się do praktycznych przykła-
dów zastosowania odwróco-
nego obciążenia podatkowe-
go zarówno w Niemczech, jak 
i w Polsce.

Podczas wykładu „Analiza sta-
wek i skal podatkowych” pro-
fesor zaprezentował aktualne 
przepisy dotyczące opodatko-
wania dochodów jednostek 
gospodarczych. Spotkanie roz-
poczęło się od przedstawienia 

ogólnego mechanizmu funk-
cjonowania podatku docho-
dowego, z którego jedno-
znacznie wynikało, że poda-
tek ten najbardziej obciąża 
małe i średnie przedsiębior-
stwa. Podczas wykładu przy-
wołano wiele przykładów 
i porównań polskich regula-
cji w zakresie tego podatku 
z regulacjami niemieckimi.

Dodatkowo w ramach kon-
ferencji naukowej „Finan-
se przedsiębiorstwa a mię-
dzynarodowe rozwiązania 
podatkowe” z cyklu „Podat-
ki – Finanse – Przedsiębior-
stwo” organizowanej przez 
Katedrę Finansów Publicz-
nych oraz Śląski Oddział Kra-
jowej Izby Doradców Podatko-
wych profesor wygłosił wykład 
związany z nową regulacją 
dotyczącą opłat licencyjnych 
w Niemczech.

Podczas wizyty zorganizowa-
no także spotkanie prof. Stil-
lera z pracownikami Katedry 
Finansów Publicznych. Organi-
zatorem pobytu gościa z Ber-
lina była kierownik Katedry 
Finansów Publicznych prof. 
Teresa Famulska, a opiekę nad 
nim sprawowała Małgorzata 
Grząba.

the general mechanism of 
income taxation and demon-
strated that the tax burden 
falls most heavily upon small 
and medium-sized companies. 
The lecture included multi-
ple examples of Polish regu-
lations on corporate income 
tax, comparing them to and 
contrasting with the German 
regulations.

In addition, prof. Stiller was 
a guest at the conference enti-
tled “Corporate finance and 
international taxation solu-
tions”, yet another in the 
series of “Taxes – Finance 
– Company” conferences 

co-organized by the Depart-
ment of Public Finance and the 
Silesian Branch of the Nation-
al Chamber of Tax Advisers, 
where he gave a talk on the 
new law relating to royalty 
and license fees in Germany.

Another item on prof. Stiller’s 
agenda was a meeting with 
the faculty of the Department 
of Public Finance, whose head, 
prof. Teresa Famulska, organ-
ized the guest’s visit to UE 
Katowice. During his stay at 
UE Katowice, prof. Stiller’s was 
accompanied and looked after 
by Małgorzata Grząba.
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Marek KiczkaWykład rektorski prof. 
Leszka Balcerowicza
9 listopada 2018 roku na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach odbył się 
wykład rektorski prof. Leszka Balcerowicza 
pt. „Ustroje (systemy instytucjonalne) 
a warunki życia w kraju”.

Profesor Balcerowicz wystąpienie roz-
począł od kwestii szokujących różnic we 
wzroście gospodarczym pomiędzy kraja-
mi, porównując PKB per capita w latach 
1950 i 1990: Hiszpanii i Polski, Austrii 
i Węgier, Korei Południowej i Korei Pół-
nocnej czy Chile oraz Kuby. O ile dyspro-
porcje w 1950 roku nie były duże, o tyle 
w 1990 roku już tak – na korzyść Hisz-
panii, Austrii, Korei Południowej i Chile. 
Wśród powodów takiego stanu rze-
czy ekonomista wyróżnił m.in. zmienne 
ustrojowe (w tym np. prawa obywatel-
skie, rządy prawa, wolność gospodar-
czą czy stan finansów państwa) oraz 
pozostałe, takie jak: klimat, położenie 
geograficzne, bogactwa naturalne czy 
demografia, dotyczące poszczególnych 
krajów, które bezpośrednio wpływają 
na warunki życia, w tym: wzrost kon-
sumpcji, zatrudnienie, zdrowie, nierów-
ności, samorealizacja czy strach. „Bada-
nia empirycznie ilustrują silne zależno-
ści pomiędzy ustrojem a warunkami 
życia” – mówił. Wykazał następnie, 
czym charakteryzują się poszczególne 

typy ustrojów i podał przykłady państw 
je reprezentujących: socjalizm (Korea 
Północna, Kuba), quasi-socjalizm (Bia-
łoruś, Wenezuela), wolnorynkowy kapi-
talizm (Hongkong, Irlandia), „crony” 
(„kolesiów”) kapitalizm (Rosja, Kazach-
stan), nadmiernie regulowany i/lub 
niestabilny fiskalnie kapitalizm (Wło-
chy, Francja). „Nic nie zastąpi wolno-
rynkowej konkurencji (…). Wolność 
gospodarcza jest niedoceniana. Ist-
nieje, kiedy jest wolna przedsiębior-
czość – własność prywatna, kontakty 
gospodarcze poprzez rynek, a nie 
nakazy” – kontynuował.

W kolejnych kilku zestawieniach pro-
fesor pokazał, jak Polska wykorzystała 
swoją szansę po 1989 roku. W przy-
toczonych przez ekonomistę bada-
niach Polska osiągnęła bardzo dobre 
poziomy wskaźników w takich kate-
goriach jak: prawa polityczne, swo-
body obywatelskie (2018 rok) czy 
praworządność i wolność gospodar-
cza (2015 rok) oraz finanse publicz-
ne (2013 – 2014). „Z krajów postsocja-
listycznych od 1989 roku wzrost PKB 
per capita w Polsce jest największy. 
Polska jest jedynym krajem, w którym 
uniknięto recesji. Wyszliśmy z bardzo 
złego ustroju i weszliśmy w dobry, ale 
trzeba pamiętać, że dobre ustroje nie 
potrafią się same bronić” – podkreślił 
profesor. Część wykładową spotkania 
prof. Balcerowicz zakończył, zwracając 

się do uczestników: „Zastanówcie się, 
co dla kraju można zrobić tu. Nie ma 
ważniejszej rzeczy, niż bronić dobrego 
ustroju (…)”.

Po wykładzie uczestnicy zadawali pyta-
nia i dyskutowali z profesorem. Pyta-
no m.in. o reformy na Ukrainie, wpływ 
ciężkiej, wydajnej pracy na wzrost 
gospodarczy, o dwa mocarstwa świa-
towe – Chiny i USA podążające różny-
mi ścieżkami, a jednak odnotowują-
ce wzrost gospodarczy, integrację Unii 
Europejskiej czy wpływ formy sprawo-
wania rządów w państwie na warunki 
życia. Pojawiły się także kwestie doty-
czące moralności.

Pod koniec spotkania głos zabrał rek-
tor prof. Robert Tomanek i podzięko-
wał gościowi za wykład, uczestnikom 
za liczny udział i pytania oraz atmos-
ferę, a organizatorom za trud włożo-
ny w przygotowanie spotkania. „To 
jest uniwersytet. Po to są uniwersy-
tety, żeby się odbywały debaty. Dopó-
ki wolne są uniwersytety, jest wolność 
wyrażania poglądów” – zakończył spo-
tkanie rektor. Wykład zorganizowa-
ło Studenckie Forum Business Centre 
Club Region Katowice pod patrona-
tem honorowym Business Centre Club 
Loży Katowickiej i patronatem strate-
gicznym Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

Leszek Balcerowicz – polski 
polityk i ekonomista, doktor habilito-
wany nauk ekonomicznych, nauczyciel 
akademicki, profesor nadzwyczajny 
Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie, doktor honoris causa Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach, 
wiceprezes Rady Ministrów i minister 
finansów w rządach Tadeusza Mazo-
wieckiego (1989 – 1991), Jana Krzysz-
tofa Bieleckiego (1991) i Jerzego Buzka 
(1997 – 2000), poseł na Sejm III kaden-
cji (1997 – 2000), prezes Narodowe-
go Banku Polskiego (2001 – 2007), 
drugi przewodniczący Unii Wolności 
(1995 – 2000), założyciel i przewodni-
czący rady Forum Obywatelskiego Roz-
woju, Kawaler Orderu Orła Białego.
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1 Prof. L. Balcerowicz / Prof. L. Balcerowicz

2 Prof. L. Balcerowicz podpisuje publikacje / Prof. L. Balcerowicz signing his books for the audience members

3 Pełna aula słuchaczy wykładu prof. L. Balcerowicza / Auditorium filled with people listening to the lecture by 

prof. L. Balcerowicz

4 Dyskusja po wykładzie / Discussion after the lecture

5 Podziękowanie za poprowadzenie wykładu / Rector thanks prof. L. Balcerowicz for his lecture

Leszek Balcerowicz – 
 Polish politician and economist, 
doctor habilitatus in economic sci-
ences, associate professor at the 
Warsaw School of Economics, hon-
orary doctor of the University of 
Economics in Katowice, Depu-
ty Prime Minister and the Minis-
ter of Finance in the governments 
headed by Tadeusz Mazowiecki 
(1989–1991), Jan Krzysztof Bielecki 
(1991) and Jerzy Buzek (1997–
2000), Member of the Polish Par-
liament (1997–2000), President of 
the National Bank of Poland (2001–
2007), second Chairman of the Free-
dom Union (1995–2000), founder 
and chairman of the Civil Develop-
ment Forum, Knight of the Order of 
the White Eagle. 

opportunities that arose after the year 
1989. In the studies the economist referred 
to Poland achieved very high ratios for sev-
eral categories, including political rights and 
civil liberties (2018), rule of law and eco-
nomic freedom (2015), or public finance 
(2013–2014). – “Among the post-socialist 
countries, Poland has recorded the highest 
GDP per capita growth rate since 1989. We 
are the only country that has avoided reces-
sion. We got out of a very bad institution-
al system, and joined a very good one, but 
we must remember that good systems can-
not defend themselves on their own” – said 
prof. Balcerowicz. He concluded his lecture 
addressing the audience with the follow-
ing words: “Consider what can be done for 
our country. There is nothing more impor-
tant than defending a good institutional 
system (...)”.

In the question and answer session after 
the lecture, the participants asked prof. Bal-
cerowicz about such issues as reforms in 
Ukraine, the impact of hard and efficient 
work on economic growth, the two world 
powers – China and the USA – following dif-
ferent paths, but both experiencing eco-
nomic growth, the European Union integra-
tion, or the impact of institutional systems 
on the living conditions in particular coun-
tries. The audience members also addressed 
issues related to morality. 

Following the discussion, the rector, prof. 
Robert Tomanek, thanked the speaker for 
his lecture; he also expressed his apprecia-
tion to the audience for their large pres-
ence, and to the organizers for their effort 
in arranging the event. – “This is university. 

Lecture by prof. Leszek Balcerowicz
On 9 November, 2018, prof. Leszek 
Balcerowicz delivered a lecture at 
UE Katowice entitled “Political and 
economic systems (institutional sys-
tems) and living conditions”.

Prof. Balcerowicz began his lecture by discuss-
ing the huge economic growth differences 
between Spain and Poland, Austria and Hunga-
ry, South and North Korea, or Chile and Cuba, 
comparing the countries’ GDP per capita in 
the years 1950 and 1990. While the disparities 
in the year 1950 were not large, in 1990 the 
GDP was significantly higher in Spain, Austria, 
South Korea and Chile. The reasons indicated 
by prof. Balcerowicz encompassed, among oth-
ers, institutional variables (such as civil rights, 
rule of law, economic freedom or the financial 
situation) as well as other variables, such as cli-
mate, geographical position, natural resources 
or demographics, having direct impact on the 
living conditions in those countries (consump-
tion growth, employment, health, inequalities, 
self-actualization or fear). – “Empirical research 
demonstrates strong relationships between 
a country’s institutional system and living con-
ditions” – he said. He then explored the char-
acteristics of particular systems and provided 
examples of countries where those systems are 
in force: socialism (North Korea, Cuba), quasi-
socialism (Belarus, Venezuela), free-market cap-
italism (Hong Kong, Ireland), “crony” capital-
ism (Russia, Kazakhstan), over-regulated and/
or fiscally-unstable capitalism (Italy, France). – 
“There is no substitute for free-market compe-
tition (...). Economic freedom is undervalued. It 
exists if there is free entrepreneurship – private 
ownership, market-based economic relations, 
not commands and controls” – he continued.

Prof. Balcerowicz then provided more data 
to demonstrate how Poland exploited the 

And universities are there to provide a plat-
form for debate. As long as universities are 
free, there is freedom of expression” – con-
cluded the rector. The event was organized 
by the Business Centre Club Silesian Stu-
dent Forum, under the patronage of the 
Silesian Office of the Business Centre Club, 
and the strategic patronage of the Universi-
ty of Economics in Katowice.
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Konferencja skierowana była 
przede wszystkim do studen-
tów, ponieważ mogli oni wziąć 
udział nie tylko we wspólnej 
części wykładowej, ale także 
w jednych z ośmiu zorganizo-
wanych warsztatów. Konfe-
rencję poprowadzili: dr Kinga 
Hoffmann-Burdzińska i dr 
Adrian Pyszka, a władze uczel-
ni reprezentował prodzie-
kan Wydziału Zarządzania ds. 
nauki prof. Grzegorz Kończak.

Konferencja miała na celu roz-
wój kompetencji i umiejętno-
ści studentów dzięki udziałowi 
w wykładach, jak również zaję-
ciach praktycznych w formie 
warsztatów prowadzonych 
przez specjalistów i prakty-
ków biznesu. Wydarzenie dało 
doskonałą możliwość integra-
cji środowisk akademickich 
ze środowiskami biznesowy-
mi. Studenci mogli nawiązać 

nowe kontakty z osobami pra-
cującymi w dużych firmach czy 
korporacjach funkcjonujących 
na terenie Katowic i miast 
ościennych. Wydarzenie miało 
wiele pozytywnych aspektów 
zarówno dla studentów, jak 
i przedsiębiorców poszuku-
jących wykształconych, mło-
dych i ambitnych osób do 
pracy w swoich zespołach. Stu-
denci mogli zasięgnąć porad, 
skonsultować swoje pomysły 
czy wziąć udział w procesach 
rekrutacyjnych przygotowa-
nych przez partnerów bizneso-
wych specjalnie dla środowi-
ska akademickiego.

Partnerami biznesowymi, któ-
rzy wzięli udział w konferencji, 
byli: Future Processing, Arche 
Consulting, BringMore Adver-
tising, Capgemini, Sopra Steria 
Poland, Śląskie Towarzystwo 
Marketingowe, Adeszkolenia 

The conference was target-
ed mainly at students, who 
could not only attend lectures 
gathering all the participants 
but also take part in one of 
the eight workshops held as 
part of the conference. It was 
chaired by dr Kinga Hoffmann-
Burdzińska and dr Adrian Pysz-
ka, and the university authori-
ties were represented by prof. 
Grzegorz Kończak, the vice-
dean for science of the Faculty 
of Management.

The conference aimed to 
develop the students’ skills 
and competencies by provid-
ing them with an opportunity 
to participate in lectures and 
practical workshops run by 
business specialists and prac-
titioners. It also offered the 
academia a great chance to 
integrate with the business 
community: the students met 
people working for big com-
panies or corporations oper-
ating in Katowice and the 

neighbouring towns. The con-
ference was beneficial to both 
parties involved in the event: 
the enterprises, seeking well-
educated, ambitious young 
individuals for their teams, 
and the students, who were 
able to get some advice, con-
sult specialists and practition-
ers about their ideas, or take 
part in recruitment processes 
specially prepared for the aca-
demic community by the busi-
ness partners.

The business partners taking 
part in the conference includ-
ed: Future Processing, Arche 
Consulting, bringMore Adver-
tising, Capgemini, Sopra Ste-
ria Poland, Silesian Marketing 
Society (Śląskie Towarzystwo 
Marketingowe), Adeszkole-
nia – Kasprzak & Rachlewicz, 
and TaxToday. The event was 
organized under the patronage 
of the rector of the Universi-
ty of Economics in Katowice, 
Telewizja TVS, Radio Silesia, 

Łucja Waligóra, Krzysztof Wąsek

15 stycznia 2019 roku w Centrum 
Nowoczesnych Technologii Informatycznych 

odbyła się już piąta edycja konferencji 
Nowoczesne Zarządzanie. Było to wydarzenie 

zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe 
Human Resources Development działające przy 

Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

On 15 January 2019, the Advanced Technology 
Information Center hosted the fifth edition 
of the Modern Management conference. The 
event was organized by the “Human Resources 
Development” Student Research Group, 
which operates at the Department of Human 
Resources Management of the University of 
Economics in Katowice.

Nowoczesne 
Zarządzanie 

2019

Modern 
Management 2019
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– Kasprzak & Rachlewicz oraz 
TaxToday. Z kolei patronami 
wydarzenia byli: rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, Telewizja TVS, 
Radio Silesia, Alstom Polska, 
Koło Naukowe Prawa Konku-
rencji i Regulacji Sektorowej 
IUS PUBLICUM.

Konferencja składała się 
z dwóch bloków: pierwszy 
poświęcony był wystąpieniom 
zaproszonych gości bizneso-
wych. Drugą część stanowiły 
warsztaty skierowane do stu-
dentów. Jako pierwsi wystąpi-
li przedstawiciele firmy Bring-
More Advertising z wykładem 
„Poszukiwany, poszukiwa-
na – blaski i cienie skutecznej 
rekrutacji”, a tematem warsz-
tatów był „Projekt od A do 
Z w agencji reklamowej – bla-
ski i cienie skutecznej kam-
panii”. O cyfrowych szansach 
w stosunku do analogicznych 
wyzwań współczesnych przed-
siębiorstw mówili reprezen-
tanci Śląskiego Towarzystwa 
Marketingowego. Firma Arche 
Consulting podczas wykła-
du „Potęga relacji – Przełam 
barierę pierwszego kontaktu”, 
jak i szkolenia „Buduj relacje 
świadomie” przekazała istot-
ne wskazówki, jak budować 
relacje w firmie i wzmacniać 

dialog międzyludzki. Charak-
terystykę skutecznego lidera 
we współczesnym biznesie na 
warsztatach i podczas wystą-
pienia przedstawiła firma 
Adeszkolenia – Kasprzak & 
Rachlewicz. Funkcjonowanie 
Scrum Mastera zaprezentowa-
ła firma Sopra Steria Poland. 
Na warsztatach firma Future 
Processing przybliżyła tema-
tykę coachingu i wykorzysta-
nia narzędzi coachingowych 
w codziennej pracy Scrum 
Mastera.

Wydarzenie przyciągnęło bar-
dzo dużą liczbą studentów, 
nie tylko z Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach. 
Konferencja zakończyła się 
ożywioną dyskusją i zapo-
czątkowała zapewne stałą 
współpracę między niejed-
nym studentem a przyszłym 
pracodawcą.

Alstom Polska, Research Group 
of Competition Law and Sector 
Regulation IUS PUBLICUM.

The conference was divided 
into two parts: the first was 
made up of talks delivered by 
the invited business guests, 
while the second comprised 
workshops targeted at stu-
dents. The first speaker was 
a representative of Bring-
More advertising, who deliv-
ered a presentation entitled 
“The sought after – the ups 
and downs of effective recruit-
ment. The company ran also 
a workshop on “An A to Z of 
an advertising agency pro-
ject – the ups and downs of 
an effective campaign”. Digital 
opportunities offered to and 
analogue challenges faced by 
contemporary companies were 
discussed by the Silesian Mar-
keting Society. Arche Consult-
ing gave useful tips on how to 
build work relationships and 
strengthen interpersonal dia-
logue during both a lecture 

“The power of relationships 
– break through the first con-
tact barrier” and a workshop 
“Build relationships conscious-
ly”. Adeszkolenia – Kaspr-
zak & Rachlewicz also deliv-
ered a lecture and did a work-
shop, both highlighting the 
characteristics and qualities 
of an effective modern busi-
ness leader. The intricacies of 
a Scrum Master job were pre-
sented by Sopra Steria Poland, 
while the workshop held by 
Future Processing focused on 
coaching and the application 
of coaching tools in a Scrum 
Master’s daily work.

The conference attracted 
a great number of students 
not only of the University of 
Economics in Katowice but 
also other tertiary educa-
tion institutions. It finished 
with a lively discussion and 
most probably initiated regu-
lar cooperation between some 
students and their future 
employers.
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Dominika Bochańczyk-Kupka

Systemy gospodarcze 
i ich ewolucja

W dniach 20 – 22 września 2018 roku odbyła 
się w Ustroniu XII ogólnopolska konferencja 
naukowa z cyklu „Systemy gospodarcze i ich 
ewolucja”. Tematyka tegorocznej konferencji 

dotyczyła systemowych uwarunkowań roli rynku 
we współczesnej gospodarce. Organizatorami 
spotkania byli pracownicy Zakładu Systemów 

Gospodarczych Katedry Ekonomii.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali kierownik Katedry Eko-
nomii prof. Urszula Zagóra-Jonszta, kierownik Zakładu Syste-
mów Gospodarczych prof. Stanisław Swadźba oraz prodziekan 
Wydziału Ekonomii prof. Izabela Ostoj. Celem konferencji była 
wymiana poglądów oraz doświadczeń, a także prezentacja naj-
nowszych wyników badań naukowych dotyczących:

  zagadnień teoretycznych związanych z funkcjonowaniem 
i oceną efektywności systemów gospodarczych,

  porównań istniejących i historycznych systemów 
gospodarczych,

Economic systems 
and their evolution

On 20 – 22 September 2018, Ustroń hosted the 
XII national scientific conference in the series 
“Economic systems and their evolution”. This 
year’s edition centered on the systemic deter-
minants of the role of the market in a modern 

economy. The conference was organized by the 
Sub-Department of Economic Systems at the 

Department of Economics.

The conference was opened by the head of the Department of 
Economics, prof. Urszula Zagóra-Jonszta, the head of the Sub-
Department of Economic Systems, prof. Stanisław Swadźba, and 
the vice-dean of the Faculty of Economics, prof. Izabela Ostoj. Its 
purpose was to exchange views and experiences, as well as pre-
sent the latest research findings regarding:

  the theoretical issues related to the operation of economic 
systems and the evaluation of their effectiveness,

  the comparison of the existing and historical economic 
systems,

  the role and significance of particular markets for the func-
tioning of national economic systems,
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  roli i znaczenia poszczegól-
nych rynków w funkcjono-
waniu krajowych systemów 
gospodarczych,

  znaczenia systemów 
gospodarczych dla spo-
łeczności lokalnych oraz 
przedsiębiorstw.

Uczestnicy konferencji oma-
wiali zagadnienia dotyczą-
ce systemów gospodarczych 
w wielu wymiarach. Dys-
kutowano nad problema-
mi współczesnych systemów 
gospodarczych, w tym nad 
zagadnieniami nierówności, 
wykluczenia, ubóstwa, korup-
cji oraz społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Szczególną 
uwagę poświęcono rynkowi 
pracy oraz rynkowi finanso-
wemu. Przedstawiono wyniki 
badań dotyczących funkcjo-
nowania rynku energetycz-
nego i rynku turystycznego 
w Polsce. Zaprezentowano 
elementy brazylijskiego oraz 
szwedzkiego modelu systemu 
gospodarczego. W toku kon-
ferencji rozważano znaczenie 
instytucji formalnych i niefor-
malnych w kontekście efek-
tywności systemów gospodar-
czych oraz znaczenie prawa, 
w tym ekonomicznej analizy 
prawa oraz ochrony własno-
ści intelektualnej. Prezentacji 
referatów towarzyszyły dłu-
gie i ożywione dyskusje, kon-
tynuowane następnie podczas 
przerw oraz w czasie wydarzeń 
kulturalnych towarzyszących 
konferencji.

Obrady prowadzono w sze-
ściu sesjach plenarnych, pod-
czas których wygłoszono 
22 referaty. W konferencji 

uczestniczyli przedstawicie-
le licznych ośrodków akade-
mickich reprezentujący m.in.: 
Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, Uniwersytet Przy-
rodniczy we Wrocławiu, Uni-
wersytet Gdański, Politechnikę 
Gdańską, Wyższą Szkołę Ban-
kową w Gdańsku, Uniwersy-
tet Szczeciński, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, Politechnikę Opolską, Uni-
wersytet Pedagogiczny w Kra-
kowie oraz Elbląską Uczelnię 
Humanistyczno-Ekonomiczną. 
Referaty konferencyjne po uzy-
skaniu dwóch pozytywnych 

recenzji zostaną opublikowa-
ne w „Studiach Ekonomicz-
nych. Zeszytach Naukowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach” lub w czaso-
piśmie „Journal of Economics 
and Management”.

  the significance of econom-
ic systems for local commu-
nities and companies.

The conference examined vari-
ous aspects of economic sys-
tems, from a wide variety of 
perspectives. One of them 
was the problems of mod-
ern economic systems, includ-
ing inequality, exclusion, pov-
erty, corruption, and corpo-
rate social responsibility. The 
labor and financial markets 
were of particular interest to 
the participants. They could 
also familiarize themselves 

with research findings on the 
energy and tourism markets 
in Poland, as well as selected 
elements of the Brazilian and 
Swedish economic models. 
Other themes explored at the 
conference were the impact 
of formal and informal insti-
tutions on the effectiveness 
of economic systems, and the 
importance of law, including 
economic analysis of law and 
intellectual property protec-
tion. Paper presentations pro-
voked lengthy and animated 
discussions, which were con-
tinued during the breaks and 

cultural events accompanying 
the conference.

The debate was conducted 
in six plenary sessions, com-
prising 22 paper presenta-
tions overall. The conference 
brought together representa-
tives of numerous academ-
ic centers, including Wrocław 
University of Economics, 
Wrocław University of Envi-
ronmental and Life Sciences, 
University of Gdańsk, Gdańsk 
University of Technology, WSB 
University in Gdańsk, Universi-
ty of Szczecin, Nicolaus Coper-

nicus University in Toruń, 
Opole University of Technol-
ogy, Pedagogical University 
of Cracow, and Elbląg Univer-
sity of Humanities and Econ-
omy. The conference papers 
approved by two reviewers 
will be published in the Scien-
tific Papers of the University 
of Economics in Katowice or in 
the “Journal of Economics and 
Management”.
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Konferencję otworzył dziekan 
Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń prof. Andrzej Piosik. 
Gośćmi specjalnymi konferen-
cji byli prof. Richard Zerbe oraz 
prof. Roberto Moro Viscon-
ti, którzy wygłosili wykłady 
w ramach panelu otwierające-
go konferencję.

Prof. Richard Zerbe z Univer-
sity of Washington w Seattle, 
współzałożyciel amerykańskie-
go Society for Benefit-Cost 

Analysis oraz autor licznych 
publikacji z zakresu ekono-
mii dobrobytu, a także analizy 
kosztów i korzyści, konsultant 
rządowych agencji, wygłosił 
wykład pt. „The Development 
and Maturation of Benefit-
Cost Analysis”. Z kolei wykład 
prof. Roberto Moro Viscon-
tiego (Catholic University of 
the Sacred Heart w Medio-
lanie) nosił tytuł „Public Pri-
vate Partnerships for Sustain-
able Healthcare Investments: 

The conference was opened 
by the dean of the Faculty of 
Finance and Insurance, prof. 
Andrzej Piosik, and its spe-
cial guests were prof. Richard 
Zerbe and prof. Roberto Moro 
Visconti, who both gave lec-
tures at the opening panel.

Prof. Richard Zerbe of the Uni-
versity of Washington, Seat-
tle, who is a co-founder of the 
American Society for Benefit-
Cost Analysis and an author of 

numerous publications in the 
field of welfare economics and 
benefit-cost analysis, and who 
also serves as a consultant to 
government agencies, deliv-
ered a lecture on “The Devel-
opment and Maturation of 
Benefit-Cost Analysis”. The lec-
ture presented by prof. Rober-
to Moro Visconti (Catholic Uni-
versity of the Sacred Heart in 
Milan) was entitled “Public Pri-
vate Partnerships for Sustain-
able Healthcare Investments: 

Otwarcie konferencji / Opening of the conference, fot./photo: J. Dróżdż

Monika Foltyn-Zarychta

Zrównoważone Finanse i Inwestycje
Sustainable Finance and Investment 

18 października 2018 roku odbyła się Między-
narodowa Konferencja Naukowa „Zrównowa-
żone Finanse i Inwestycje”. Organizatorami 
spotkania były Katedra Inwestycji i Nierucho-
mości oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw 
i Ubezpieczeń Gospodarczych Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń. W konferencji uczestniczyło 
70 osób z 21 zagranicznych i krajowych jedno-
stek naukowych. Program obejmował 27 wystą-
pień gości z Polski i zagranicy.

“Sustainable Finance and Investment”, an 
international scientific conference organized by 
the Department of Investment and Real Estate 
and the Department of Corporate Finance and 
Insurance at the Faculty of Finance and Insur-
ance, was held on 18th October 2018. The con-
ference gathered 70 representatives of Polish 
and international academic institutions and 
featured 27 talks delivered by speakers from 
Poland and abroad.
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International Best Practices, 
Innovation and Patient-Cen-
tered Governance”. Profesor 
Visconti jest uznanym aka-
demikiem oraz ekspertem 
z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, a także 
praktykiem w zakresie rachun-
kowości i audytu.

Po części plenarnej rozpoczę-
ły się obrady w sesji polsko- 
i anglojęzycznej, gdzie wygło-
szone referaty, zgodnie z prze-
wodnimi celami konferencji, 
koncentrowały się wokół 
zagadnień związanych ze spo-
łeczną odpowiedzialnością biz-
nesu w kontekście zarządzania 
finansami, a także zrównowa-
żonego rozwoju w inwesty-
cjach rzeczowych, finansowych 
oraz niematerialnych. Poszcze-
gólnym sesjom przewodni-
czyli prof. Marijana Ćurak 
(Uniwersytet w Splicie), prof. 
Ingrid Claes (KU Leuven), prof. 
Katalin Varga Kiss (Uniwersy-
tet Istvána Széchenyi w Győr) 
oraz prof. Krystyna Dziworska 
(Uniwersytet Gdański), a także 
prof. Adam Nalepka i prof. Sta-
nisław Belniak (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie).

Wygłaszane referaty doty-
czyły m.in. zagadnień ogól-
nych związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu, 
takich jak regulacje prawne 
i polityka państwa w zakre-
sie CSR i stosowanych instru-
mentów czy problemy zrów-
noważenia w odniesieniu do 
aktywów niematerialnych 
w kontekście kapitału spo-
łecznego. Istotną rolę w obra-
dach odgrywał również wątek 
badań empirycznych i porów-
nań międzynarodowych, m.in. 
w kontekście inwestycji rze-
czowych, w tym bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych, roli 
małych i średnich przedsię-
biorstw w rozwoju zrównowa-
żonym w biznesie oraz zagad-
nień związanych z rynkiem 
nieruchomości. Znaczna część 
dyskusji poświęcona była rów-
nież inwestycjom finansowym, 
m.in. funduszom inwestycyj-
nym, „zielonym obligacjom” 
oraz najnowszym trendom na 
rynku kapitałowym w zakre-
sie inwestowania społecznie 
odpowiedzialnego. Goście kon-
ferencji mieli również okazję 
wymienić poglądy podczas 
rozmów kuluarowych.

Głównymi partnerami konfe-
rencji były Jastrzębska Spół-
ka Węglowa S.A. oraz Polska 
Grupa Górnicza S.A. Partne-
rami konferencji były także 
następujące podmioty: Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział Katowice, Technicen-
ter sp. z o.o., Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu oraz Górno-
śląsko-Zagłębiowska Metropo-
lia. Partnerem promocyjnym 
był portal ConferenceAlert.

Więcej informacji na temat konferencji na 
stronie: / More information on the confer-
ence: sficonf.ue.katowice.pl 

International Best Practic-
es, Innovation and Patient-
Centered Governance”. Prof. 
Roberto Moro Visconti is 
a renowned academic and 
expert in corporate social 
responsibility as well as an 
accounting and auditing 
practitioner.

The sessions following the 
plenary were organized into 
two strands, depending on 
the working language: Polish 
and English. In accordance 
with the conference aims 
and objectives, the talks 
focused on corporate social 
responsibility in financial 
management, as well as sus-
tainable development in tan-
gible, intangible and finan-
cial investments. The paral-
lel sessions were chaired by 
prof. Marijana Ćurak (Uni-
versity of Split), prof. Ingrid 
Claes (KU Leuven), prof. 
Katalin Varga Kiss (Széche-
nyi István University in 
Győr), prof. Krystyna Dziwor-
ska (University of Gdańsk), 
prof. Adam Nalepka and 
prof. Stanisław Belniak (Cra-
cow University of Econom-
ics). The topics covered at 
the conference included gen-
eral issues relating to corpo-
rate social responsibility, e.g. 
legal regulations and pub-
lic policies on CSR and CSR 
instruments, and sustain-
ability in intangible assets in 
the context of social capital. 
Another important theme 
was empirical and interna-
tional comparative research 
concerning, for example, 

direct foreign investment, 
the role of small and medi-
um-sized companies in 
the sustainable develop-
ment of business, and the 
real estate market. In addi-
tion, the discussions dealt 
with financial investments, 
including investment funds, 
“green bonds”, and the lat-
est trends in socially respon-
sible investment emerging in 
the capital market. The con-
ference guests were offered 
the opportunity to exchange 
views in the informal set-
tings as well.

The major partners of the 
conference were Jastrzębska 
Spółka Węglowa S.A. and 
Polska Grupa Górnicza S.A. 
The other partners includ-
ed: Polish Economic Socie-
ty, Katowice branch (Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne, 
Oddział Katowice), Techni-
center sp. z o.o., the Respon-
sible Business Forum (Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu), 
and Metropolis GZM 
(Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia). Portal Confer-
enceAlert was a promotional 
partner.
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Coroczne spotkania konferencyjne integrują-
ce środowisko doradców podatkowych i spo-
łeczności akademickiej są efektem realizacji 
porozumienia o współpracy, zawartego w 2013 
roku między Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Katowicach a Śląskim Oddziałem Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych. Realizując posta-
nowienia zawartego porozumienia, organiza-
torzy konferencji przyjęli do zrealizowania dwa 
cele. Pierwszym była promocja zawodu dorad-
cy podatkowego wśród społeczności akademic-
kiej uniwersytetu, a drugim – wymiana poglą-
dów na temat międzynarodowych rozwiązań 
podatkowych i ich wpływu na finanse przed-
siębiorstw. Takie sformułowanie celów spo-
wodowało, że w gronie około 180 uczestni-
ków konferencji znaleźli się zarówno doradcy 
podatkowi, jak i pracownicy naukowi oraz stu-
denci, których powitali rektor UE w Katowicach 
prof. Robert Tomanek, dziekan Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń prof. Andrzej Piosik oraz 
przewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych Marze-
na Ćwioro.

Merytoryczną cześć konferencji poprzedziło 
tradycyjne wydarzenie, jakim już po raz siód-
my było rozstrzygnięcie konkursu na najlep-
sze prace licencjackie i magisterskie z zakresu 
problematyki podatkowej, ogłoszonego wspól-
nie przez Śląski Oddział Krajowej Izby Dorad-
ców Podatkowych i Katedrę Finansów Publicz-
nych. Wanda Nowak – przewodnicząca komite-
tu organizacyjnego konkursu – przedstawiając 
rozstrzygnięcia komisji konkursowej, podkre-
śliła zainteresowanie studentów problematyką 
podatkową oraz ciekawe, aktualne i często nie-
standardowe tematy złożonych prac.

Na obrady w merytorycznej części konferen-
cji złożyły się trzy sesje. W pierwszej, poświę-
conej promocji zawodu doradcy podatkowego, 
doradcy podatkowi dr Irena Sobieska i Mariusz 
Gałuszka odpowiadali na pytanie „Jak zostać 
doradcą podatkowym?”. W wystąpieniu, szcze-
gólnie adresowanym do licznie zgromadzonych 
na obradach studentów, przedstawiono for-
malno-prawne wymogi i oczekiwania wobec 
przyszłego doradcy podatkowego oraz obo-
wiązki i przywileje związane z wykonywaniem 
tego zawodu. Szczegóły procedur egzaminacyj-
nych dla kandydatów na doradcę podatkowego 

Bożena Ciupek

Finanse przedsiębiorstwa 
a międzynarodowe 
rozwiązania podatkowe

29 października 2018 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach odbyła się szósta konferencja z cyklu „Podatki – 
Finanse – Przedsiębiorstwo”, zorganizowana wspólnie przez 
Katedrę Finansów Publicznych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Śląski Oddział 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Tegoroczne rozważa-
nia skoncentrowane były na temacie „Finanse przedsiębiorstwa 
a międzynarodowe rozwiązania podatkowe”.
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Enterprise finances and 
international tax arrangements

The annual conference, integrat-
ing the local communities tax advi-
sors and academics, is the effect of 
the cooperation agreement signed 
between the University and the 
Chamber in 2013. In their efforts 
to implement the provisions of the 
agreement, the organizers estab-
lished a dual objective that they 
intended to pursue. First, the aim 
is to promote of the profession of 
tax advisor among the academ-
ic community. Second, the confer-
ence can be seen as a platform for 
sharing and exchanging ideas on 
international tax arrangements and 
their impact on enterprise finances. 
With these two goals, the confer-
ence attracted 180 guests, includ-
ing tax advisors, academics and stu-
dents. The participants were formal-
ly greeted by prof. Robert Tomanek, 
the rector of the University of Eco-
nomics in Katowice, prof. Andrzej 
Piosik, the dean of the Faculty of 
Finance and Insurance, and Marze-
na Ćwioro, the board chairwoman of 
the Silesian Branch of the National 
Chamber of Tax Advisors.

The conference sessions were pre-
ceded by an event that had already 
turned into a tradition and was held 
for the seventh time. The confer-
ence participants were presented 
with the results of the competi-
tion for best bachelor’s and mas-
ter’s theses related to tax issues, 
organized by the Silesian Branch of 
the National Chamber of Tax Advi-
sors and the Department of Pub-
lic Finance. When announcing the 
decisions of the competition board, 
Wanda Nowak, the chair of the 
Competition Organizing Committee, 
emphasized the interest students 
had expressed in the competition 
themes as well as interesting, topi-
cal and ingenious subjects they had 
addressed in their theses. 

The conference proceedings consist-
ed of three sessions. During the first 

session, which was devoted to the 
promotion of the tax advisor profes-
sion, dr Irena Sobieska and Mariusz 
Gałuszka, tax advisors, answered 
the question “How to become a tax 
advisor”. In their presentation, 
addressed in particular to a large 
audience of students, the speakers 
talked about the formal and legal 
requirements, the expectations an 
aspiring tax advisor ought to meet, 
as well as the obligations and privi-
leges related to the profession. The 
details of tax advisor examination 
procedures were presented by prof. 
Teresa Famulska. Prof. Famulska, 
who combines her role as the chair 
of the State Examination Board for 
Tax Advisors with acting as the head 
of the Department of Public Finance, 
delivered a talk “From the work of 
the State Examination Board for Tax 
Advisors”, in which she discussed 
the responsibilities of the examina-
tion board and presented the results 
of the examinations the Board had 
conducted during its current term. 

The second session dealt with enter-
prise finances in the light of inter-
national tax arrangements and 

On 29 October 2018 the University of Economics in Katowice 
hosted the 6th conference in the series TAXES – FINANCE – 
ENTERPRISE, organized jointly by the Department of Pub-
lic Finance and the Silesian Branch of the National Cham-
ber of Tax Advisors. The discussions in this edition revolved 
around the theme of Enterprise finances and international tax 
arrangements. 
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challenges. The session fea-
tured four speakers and was 
started by prof. Wojciech 
Stiller, representing the Ber-
lin School of Economics and 
Law, who delivered a lec-
ture entitled “New regulation 
on license fees in Germany”. 
The next presentation, by dr 
Irena Sobieska, a tax advi-
sor, addressed an interesting 
problem regarding free ben-
efits and the so-called with-
holding tax in the light of 
the income tax act and dou-
ble taxation avoidance agree-
ments. An equally interesting 
speech was given by dr Mari-
usz Cieśli, a tax advisor, who 
shared his views on draft solu-
tions concerning Exit Tax in 
the lecture entitled “Exit Tax 
– Polish tax on moving out 
in the light of the 2016 ATAD 
directive”. At the end of the 
session, the conference par-
ticipants learned about double 
taxation avoidance from the 
speech “MLI multi-party con-
vention” presented by Mari-
usz Gałuszka, a tax advisor. All 
speakers, referring to numer-
ous practical examples on the 
application of statutory solu-
tions, emphasized their actu-
al and potential impact on 
the consequences of financial 
decisions taken by enterprises.

The third conference ses-
sion concerned internation-
al exchange of experiences 
and was conducted by two 
tax advisors. Bartosz Kubista 

disussed the complex issue of 
transfer pricing in his speech 
on “Transfer pricing in an 
international perspective – 
international income transfer”. 
Then, Ales Ptacek, a tax advi-
sor from the Czech Republic, 
talked about “Problems with 
the return of advance pay-
ments of income tax to Polish 
employees”.

The three sessions attracted 
the interest of the conference 
participants, students and 
tax advisors alike, and raised 
many questions and problems 
for further discussion. In the 
closing, Piotr Maciejewski, the 
deputy chair of the Silesian 
Branch of the National Cham-
ber of Tax Advisors (KIDP), and 
dr Bożena Ciupek, the coor-
dinator of the cooperation 
between the Department of 
Public Finance and the Silesian 
Branch of KIDP, emphasized 
that , one more time, the con-
ference offered the opportu-
nity to share experiences and 
exchange views within the 
wider framework of collabora-
tion between Silesian tax advi-
sors and the academic com-
munity of the University of 
Economics in Katowice.

przedstawiła natomiast prof. 
Teresa Famulska. Pani profe-
sor, pełniąca nie tylko funk-
cję kierownika Katedry Finan-
sów Publicznych, ale także 
przewodniczącej Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej 
ds. Doradztwa Podatkowego, 
przedstawiła prezentację pt. 
„Z prac Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej ds. Doradz-
twa Podatkowego”, w któ-
rej omówiła funkcjonowanie 
komisji oraz dokonała analizy 
i oceny wyników egzaminów 
przeprowadzonych w obecnej 
kadencji.

Sesja druga poświęcona zosta-
ła finansom przedsiębiorstwa 
w aspekcie międzynarodowych 
rozwiązań i wyzwań podat-
kowych. W sesji tej udział 
wzięło czterech prelegentów. 
Realizację tematu sesji roz-
począł reprezentujący Berlin 
School of Economics and Law 
prof. Wojciech Stiller prelek-
cją pt. „Nowa regulacja doty-
cząca opłat licencyjnych w 
Niemczech”. Interesujący pro-
blem dotyczący nieodpłat-
nych świadczeń a tzw. podat-
ku u źródła w aspekcie usta-
wy o podatku dochodowym 
i umów o unikaniu podwójne-
go opodatkowania omówiła 
kolejna prelegentka, dr Irena 
Sobieska – doradca podat-
kowy. Nie mniej interesują-
ce było wystąpienie doradcy 
podatkowego dr. Mariusza Cie-
śli, który podzielił się uwagami 
na temat propozycji rozwią-
zań tzw. Exit Tax, prezentu-
jąc wykład pt. „Exit Tax – pol-
ski podatek od wyprowadz-
ki w świetle dyrektywy ATAD 
z 2016 roku”. Na zakończenie 
sesji uczestnicy konferencji 
wysłuchali uwag dotyczących 
zapobiegania podwójnemu 
opodatkowaniu przedstawio-
nych przez doradcę podat-
kowego Mariusza Gałuszkę 
w wystąpieniu „Konwencja 
wielostronna MLI”. Wszyscy 
prelegenci, posługując się licz-
nymi przykładami z praktyki 
stosowania prezentowanych 
rozwiązań ustawowych, pod-
kreślali ich obecny i możliwy 

w przyszłości wpływ na skut-
ki finansowe decyzji finan-
sowych podejmowanych 
w przedsiębiorstwie.

Sesja trzecia konferencji 
dotyczyła międzynarodowej 
wymiany doświadczeń i zosta-
ła przygotowana przez dwóch 
doradców podatkowych. Bar-
tosz Kubista podjął się pre-
zentacji złożonej problematyki 
cen transferowych, prezentu-
jąc rozważania na temat „Ceny 
transferowe w ujęciu między-
narodowym – międzynarodo-
we przerzucanie dochodów”. 
Z kolei „Problemy ze zwrotem 
zaliczek na podatek docho-
dowy polskim pracownikom” 
przedstawił Aleš Ptáček – 
doradca podatkowy z Czech.

Każda sesja konferencyjna 
wzbudziła duże zaintereso-
wanie uczestników, zarów-
no studentów, jak i dorad-
ców podatkowych, zrodziła 
też wiele pytań i dyskusyjnych 
problemów. W podsumowa-
niu konferencji, którego doko-
nali wiceprzewodniczący Ślą-
skiego Oddziału Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych Piotr 
Maciejewski oraz dr Bożena 
Ciupek – koordynator współ-
pracy ze Śląskim Oddziałem 
KIDP z ramienia Katedry Finan-
sów Publicznych, podkreślono, 
że tegoroczna konferencja była 
kolejną prezentacją i wymia-
ną poglądów wpisującą się 
w szersze ramy współpracy 
pomiędzy środowiskiem ślą-
skich doradców podatkowych 
a społecznością Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

EXIT
TAX
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Konkurs na najlepsze prace licen-
cjackie i magisterskie z zakresu 
problematyki podatkowej

W tegorocznym konkursie na najlepszą pracę 
licencjacką nie przyznano miejsca pierwszego, 
a laureatami kolejnych zostali:

miejsce 2: Weronika Kadłuczka za pracę „Zasa-
dy ustalania odroczonego podatku dochodowego”, 
promotor dr Dorota AdamekHyska,

miejsce 3: Aleksandra Kaczmarska za pracę 
„Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowa-
nia podatkiem dochodowym od osób prawnych”, 
promotor dr Magdalena Głębocka.

Wyróżnienia otrzymali: Monika Makuch za 
pracę „Rozliczenie podatku dochodowego od osób 
fizycznych z wykorzystaniem technologii infor-
matycznych”, promotor prof. dr hab. Ewa Ziem-
ba, oraz Jakub Kaczor za pracę „Strategie opodat-
kowania dochodu osób prawnych”, promotor dr 
Maria Gorczyńska.

Wśród laureatów konkursu na 
najlepszą pracę magisterską 
znaleźli się:

miejsce 1: Agnieszka Adamczyk za pracę „Księ-
stwo Monako jako raj podatkowy”, promotor dr 
Ewa Janik,

miejsce 2: Anna Sudoł za pracę „Świadomość 
optymalizacji podatkowej”, promotor dr Jolanta 
Wartini-Twardowska,

miejsce 3: Magdalena Parkitna za pracę „Porów-
nanie podatku dochodowego od osób prawnych 
w ujęciu rachunkowości finansowej w Polsce 
i w Stanach Zjednoczonych”, promotor dr hab. 
Marzena StrojekFilus, prof. UE.

Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Toczek za 
pracę „Wpływ podatku VAT na dochody budże-
tu Polski w porównaniu do wybranych krajów 
Unii Europejskiej”, promotor dr Ewa Maćkowiak, 
oraz Katarzyna Dziawgo za pracę „Opodatkowanie 
umowy pożyczki”, promotor dr Ewa Janik.

The competition for the best bache-
lor’s and master’s theses in the field of 
taxation

In this edition of the competition for the best bachelor’s 
thesis, the first place was not awarded and the other priz-
es were given to:

Second: Weronika Kadłuczka for the thesis Zasady 
ustalania odroczonego podatku dochodowego, supervi-
sor dr Dorota AdamekHyska. 

Third: Aleksandra Kaczmarska for the thesis Wynik 
finansowy brutto a podstawa opodatkowania podatki-
em dochodowym od osób prawnych, supervisor dr Mag-
dalena Głębocka.

Distinctions: Monika Makuch for the thesis Rozliczenie 
podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzys-
taniem technologii informatycznych, supevisor prof. dr 
hab. Ewa Ziemba and Jakub Kaczor for the thesis Strat-
egie opodatkowania dochodu osób prawnych, supervisor 
dr Maria Gorczyńska.

The awardees for the master’s theses 
were:

First: Agnieszka Adamczyk for the thesis Księstwo 
Monako jako raj podatkowy, supervisor dr Ewa Janik. 

Second: Anna Sudoł for the thesis Świadomość 
optymalizacji podatkowej, supervisor dr Jolanta 
Wartini-Twardowska.  

Third: Magdalena Parkitna for the thesis Porównanie 
podatku dochodowego od osób prawnych w ujęciu 
rachunkowości finansowej w Polsce i w Stanach Zjed-
noczonych, supervisor prof. UE dr hab. Marzena 
Strojek-Filus. 

Distinctions: Katarzyna Toczek for the thesis Wpływ 
podatku VAT na dochody budżetu Polski, w porównaniu 
do wybranych krajów Unii Europejskiej, supervisor dr 
Ewa Maćkowiak and Katarzyna Dziawgo for the thesis Opo-
datkowanie umowy pożyczki, supervisor dr Ewa Janik.
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Sesję plenarną poprowadził dr hab. Mar-
cin Gruszczyński z Uniwersytetu War-
szawskiego. W sesji tej wzięło udział 
pięciu prelegentów. Profesor Eugeniusz 
Gatnar z Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, pełniący jednocześnie 
funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej, 
przedstawił analizę dotyczącą międzyna-
rodowej pozycji inwestycyjnej Polski na 
tle krajów regionu. Zarówno prof. Kata-
rzyna Żukrowska ze Szkoły Głównej Han-
dlowej, jak i dr hab. Bartosz Michalski 
z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśli-
li wagę aktywów intelektualnych w roz-
woju technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych i branży high-tech. Bartosz 
Michalski zwrócił uwagę na konieczność 
większego wsparcia polskich firm z sek-
tora MŚP, które mają potencjał w zakre-
sie tworzenia wiedzochłonnych pomy-
słów, i na znaczenie konkurencji ze stro-
ny dużych firm z kapitałem zagranicznym 
dla skali i charakteru tego procesu. Pro-
fesor Wawrzyniec Michalczyk z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego przedstawił wyni-
ki badań dotyczące zależności pomiędzy 
poziomem dochodu, ryzyka i rozpo-
wszechnianiem kryptowalut. Z kolei prof. 
Magdalena Proczek ze Szkoły Głównej 
Handlowej zaprezentowała wybrane 
aspekty współczesnej polityki innowacyj-
nej UE i jej wymagania w zakresie wdro-
żenia elastycznego, wielopoziomowego 
sposobu zarządzania.

W części popołudniowej odbyły się 
dwie sesje panelowe dotyczące różnych 
zagadnień z obszaru internacjonalizacji 
gospodarki światowej. Pierwszą sesję 
panelową poprowadził dr hab. Bartosz 
Michalski, a tematyka tej części obrad 
dotyczyła m.in.: czynników zmieniają-
cych model globalizacji oraz jej wpływu 
na przemysł 4.0 w Czechach, ograniczeń 
digitalizacji mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce, ewolucji WTO 
w kierunku instytucji prorozwojowej, zna-
czenia sprawiedliwego handlu w gospo-
darce światowej, nieregularnych imigra-
cji, bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych oraz polityki pomocy publicznej UE 
w dziedzinie podatków. Z kolei zagadnie-
nia dotyczące rozwoju Chin dzięki kon-
cepcji nowego jedwabnego szlaku oraz 
tematyka związana z internacjonalizacją 
rynków finansowych, usług medycznych 
i wiedzy doświadczalnej firm e-commerce 
stanowiły przedmiot rozważań sesji dru-
giej pod przewodnictwem prof. Kazimie-
rza Starzyka z Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu.

Na zakończenie podsumowania poszcze-
gólnych sesji dokonali ich moderato-
rzy, a prof. Sporek podziękował wszyst-
kim za udział w konferencji i inspirujące 
dyskusje.

22 października 2018 roku odbyła się 
XVII Konferencja Naukowa „Procesy 

internacjonalizacji w gospodarce 
światowej” zorganizowana przez 

Katedrę Międzynarodowych Stosunków 
Ekonomicznych.

Procesy internacjona-
lizacji w gospodarce 

światowej

Małgorzata Starczewska

Otwarcia konferencji dokonali kierownik 
katedry MSE prof. Tadeusz Sporek wraz 
z dziekan Wydziału Ekonomii prof. Celiną 
Olszak oraz prorektor ds. nauki i kadry 
akademickiej prof. Barbarą Kos. Otwie-
rający konferencję zwrócili uwagę na 
czynniki w największym stopniu deter-
minujące aktualnie relacje w gospodarce 
światowej.
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The conference was jointly opened by the 
head of the Department of International 
Economic Relations, prof. Tadeusz Sporek, 
the dean of the Faculty of Economics, 
prof. Celina Olszak and the vice-rector for 
science and academic affairs, prof. Bar-
bara Kos. The speakers focused on the 
major factors which are currently shaping 
relations in the world economy.

The plenary session, which was chaired 
by dr hab. Marcin Gruszczyński, Univer-
sity of Warsaw, featured five speakers. 
Prof. Eugeniusz Gatnar of the Universi-
ty of Economics in Katowice, who is also 
a member of the Monetary Policy Council, 
presented an analysis on the internation-
al investment position of Poland against 
the backdrop of the other countries of the 
region. Prof. Katarzyna Żukrowska, War-
saw School of Economics, and dr hab. 
Bartosz Michalski, University of Wrocław, 
both emphasized the importance of 
intellectual assets for the development 
of information and communications 

technologies and the high-tech sector. 
Bartosz Michalski stressed the neces-
sity of providing Polish small and medi-
um-sized enterprises, which demonstrate 
potential for generating knowledge-inten-
sive ideas, with greater support, as well 
as discussed the effect that the compe-
tition from big companies with foreign 
capital exerts on the extent and character 
of this process. Prof. Wawrzyniec Michal-
czyk, University of Wrocław, presented 
the results of the study into the relations 
between the level of income, the level of 
risk, and the spread of cryptocurrencies. 
Prof. Magdalena Proczek of the Warsaw 
School of Economics highlighted select-
ed aspects of the EU’s current innovation 
policy and its requirements concerning 
the implementation of flexible, multi-level 
governance.

In the afternoon, there were two panel 
sessions on a variety of issues relating 
to the internationalization of the world 
economy. The topics dealt with in the 

first plenary session, chaired by dr hab. 
B. Michalski, included: factors responsible 
for a change in the globalization model 
and the impact of globalization on indus-
try 4.0 in the Czech Republic, the evolu-
tion of the WTO towards a pro-develop-
ment institution, the significance of fair 
trade in the world economy, irregular 
immigration, direct foreign investment, 
and the EU policy on tax-related state aid. 
The second session was chaired by prof. 
Kazimierz Starzyk of the WSB University 
in Poznań. It covered the development of 
China resulting from the implementation 
of the New Silk Road concept, and some 
issues concerning the internationalization 
of the financial markets, medical servic-
es, and experiential knowledge of e-com-
merce companies.

Each session was summed up by its mod-
erator. Closing out the conference, prof. 
Sporek thanked all the attendees for their 
participation and inspiring discussions.

The 17th Scientific Conference 
“Internationalization processes in the world 
economy”, organized by the Department of 
International Economic Relations, was held 

on 22 October 2018.

Internationalization 
processes in the 
world economy
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Ekonomicznego w Poznaniu, 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Łódzkiego, Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Uniwersytetu w Białymstoku 
i Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji była wymia-
na poglądów reprezento-
wanych przez różne ośrodki 
naukowe zajmujące się proble-
matyką finansów. Konferen-
cja umożliwiła ustalenie naj-
bardziej istotnych i aktualnych 
problemów współczesnych 
finansów, w tym identyfikację 
różnych zagrożeń oraz propo-
zycji rozwiązań w tym zakre-
sie. Przygotowane artykuły 
pozwoliły na wzbogacenie wie-
dzy dotyczącej współczesnych 

Finanse – Problemy – Decyzje 
FPD 2018 Finance – Problems – Decisions 

FPD 2018

W dniach 15 – 17 paździer-
nika 2018 roku w hotelu Jawor 
w Jaworzu k. BielskaBiałej 
odbyła się Konferencja Naukowa 
FINANSE – PROBLEMY – 
DECYZJE FPD 2018 zorganizo-
wana przez Katedrę Finansów 
Publicznych Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń. Konferencja 
objęta została honorowym patro-
natem Komitetu Nauk o Finan-
sach Polskiej Akademii Nauk, 
Marszałka Województwa Ślą-
skiego oraz Polskiego Stowarzy-
szenia Finansów i Bankowości.

The FINANCE – PROBLEMS – DECI-
SIONS FPD 2018 Conference was held on 
15–17 October, 2018, at the Jawor Hotel 
in Jaworze near BielskoBiała. Organized 
by the Department of Public Finance (at 
the Faculty of Finance and Insurance), the 
conference was held under the honorary 
patronage of the Financial Sciences Com-
mittee of the Polish Academy of Sciences, 
the Silesian voivodeship marshal, and the 
Polish Finance and Banking Association. 

Edyta Sygut

Uroczystego otwarcia konfe-
rencji dokonał prof. Andrzej 
Piosik, dziekan Wydziału 
Finansów i Ubezpieczeń. List 
Marszałka Województwa Ślą-
skiego skierowany do uczest-
ników konferencji odczytała 
prof. Teresa Famulska. Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego był współorganiza-
torem i sponsorem konferen-
cji. Sponsorem głównym było 
Województwo Śląskie. Sponso-
rami były również State Street 
Bank GMBH oraz Krajowa 
Izba Doradców Podatkowych 
Oddział Śląski.

Konferencja zgromadziła około 
60 uczestników z 13 ośrod-
ków naukowych: Akademii 
Ekonomiczno-Humanistycz-
nej w Warszawie, Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stani-
sława Staszica w Krakowie, 
Politechniki Gdańskiej, Szko-
ły Głównej Handlowej w War-
szawie, Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie, Uniwersytetu 

The conference was opened 
by prof. Andrzej Piosik, Dean 
of the Faculty of Finance and 
Insurance. Prof. Teresa Famul-
ska read out the letter sent by 
the Silesian voivodeship mar-
shal, whose office co-organ-
ized and sponsored the event. 
The main sponsor was the 
Silesian voivodeship, support-
ed by the State Street Bank 
GMBH and the National Cham-
ber of Tax Advisors Katowice.

The conference gathered 
around 60 participants 
from 13 higher education 

institutions: the University of 
Economics and Human Sci-
ences in Warsaw, the Warsaw 
Business School, the Univer-
sity of Economics in Katowice, 
the Cracow University of Eco-
nomics, the Poznań University 
of Economics and Business, 
the Wrocław University of Eco-
nomics, the University of Lodz, 
the Maria Curie Skłodowska 
University in Lublin, the Uni-
versity of Szczecin, the Univer-
sity of Bialystok, and the Uni-
versity of Warsaw.

The conference aimed to pro-
vide a forum for the exchange 
of views represented by 
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problemów finansów i stały się 
podstawą merytorycznej dys-
kusji w czasie konferencji.

W pierwszym dniu na obra-
dy złożyły się dwie sesje, któ-
rych problematyka dotyczy-
ła finansów publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
polityki podatkowej. Pierw-
szą sesję poprowadzili prof. 
Stanisław Owsiak (Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krako-
wie) i prof. Krystyna Znaniec-
ka (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach), drugiej sesji 
przewodniczyli natomiast prof. 
Leszek Patrzałek (Uniwersy-
tet Ekonomiczny we Wrocła-
wiu) i prof. Marzanna Ponia-
towicz (Uniwersytet w Bia-
łymstoku). W drugim dniu 
konferencji odbyły się dwie 
sesje, które zostały popro-
wadzone kolejno przez prof. 
Krzysztof Surówkę (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie) 

i prof. Jolantę Iwin-Garzyń-
ską (Uniwersytet Szczeciński) 
oraz prof. Marię Kosek-Woj-
nar (Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie) i prof. Macieja 
Cieślukowskiego (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu). 
Wygłoszone referaty dotyczyły 
głównie zagadnień z zakresu 
stosowanych rozwiązań podat-
kowych. W ostatnim dniu kon-
ferencji odbyły się dwie sesje, 
które poprowadzone zosta-
ły przez prof. Gabrielę Łuka-
sik (Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach) oraz prof. 
Jacka Uchmana (Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu). 
W trakcie konferencji wygło-
szone zostały 22 referaty, któ-
rych tematyka koncentrowa-
ła się przede wszystkim wokół 
zagadnień związanych z funk-
cjonowaniem sektora finan-
sów publicznych. 

Fot./photo: J. Kaczmarzyk

Finanse – Problemy – Decyzje 
FPD 2018

different research centers 
specializing in finance. It gave 
the delegates the opportuni-
ty to define the most serious 
current problems in contem-
porary finance, including the 
identification of various risks 
and proposals for solutions in 
this area. The papers present-
ed at the conference enabled 
the participants to expand 
their knowledge of the prob-
lems related to contemporary 
finance, and stimulated con-
siderable discussion. 

The first day of the confer-
ence comprised two sessions 
devoted to public finance, 
particularly tax policy. The 
first session was moderat-
ed by prof. Stanisław Ows-
iak (Cracow University of Eco-
nomics) and prof. Krystyna 
Znaniecka (University of Eco-
nomics in Katowice), whereas 
the second one was chaired 

by prof. Leszek Patrzałek 
(Wrocław University of Eco-
nomics) and prof. Marzanna 
Poniatowicz (University of 
Bialystok). The two sessions 
held on the second day were 
moderated, respectively, by 
prof. Krzysztof Surówka (Cra-
cow University of Econom-
ics) together with prof. Jolan-
ta Iwin-Garzyńska (University 
of Szczecin), and prof. Maria 
Kosek-Wojnar (Cracow Uni-
versity of Economics) together 
with prof. Maciej Cieślukowski 
(Poznań University of Eco-
nomics and Business).The 
papers presented were mainly 
concerned with tax measures. 
The last day of the confer-
ence also comprised two ses-
sions, chaired by prof. Gabri-
ela Łukasik (University of Eco-
nomics in Katowice) and prof. 
Jacek Uchman (Wrocław Uni-
versity of Economics). The 
papers focused primarily on 
issues related to the public 
finance sector. The conference 
program included a total of 22 
presentations. 
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Umowa wpisuje się 
w strategię internacjo-
nalizacji Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Kato-
wicach. Gospodarzem 
spotkania towarzyszą-
cego podpisaniu umowy 
był prof. Sławomir Smy-
czek, prorektor ds. edu-
kacji i internacjonaliza-
cji. Na opiekuna przed-
sięwzięć realizowanych 
w ramach współpracy 
została powołana prof. 
Barbara Pabian z Kate-
dry Zarządzania Marke-
tingowego i Turystyki.

Dotychczasowe kon-
takty z zagranicznymi 
partnerami zaowoco-
wały odbyciem 3-mie-
sięcznego stażu nauko-
wego przez prof. Pabian 
na wyżej wymienionym 
ukraińskim uniwersy-
tecie oraz przeprowa-
dzeniem badań wśród 
ukraińskich studentów 
pod kątem różnic kul-
turowych (ich wyniki 
zostały zaprezentowa-
ne w monografii nauko-
wej pt. „Wielokulturo-
wość w szkolnictwie 
wyższym. Zarządzanie 
i komunikacja z cudzo-
ziemcami z perspektywy 

różnic kulturowych”, 
PWN, Warszawa 2019), 
ponadto – obecno-
ścią delegacji ukraiń-
skiej na V Konferen-
cji „Biznes w kulturze 
– kultura w biznesie” 
(20.11.2018), a także 
członkostwem dwóch 
przedstawicieli ukra-
ińskiego uniwersytetu 
(prof. Bogdana Buja-
ka oraz prof. Andrie-
ja Kuzyszyna) w Radzie 
Programowej wspo-
mnianej konferencji, 
jak również opraco-
waniem przez naszych 
partnerów artykułu do 
czasopisma „Studia 
Ekonomiczne”.

W ramach najbliższych 
przedsięwzięć plano-
wane są m.in. wizyty 
studentów I i II stopnia 
kierunku Gospodarka 
turystyczna na Ukrainie, 
badania podstawowe, 
wspólne publikacje oraz 
realizacja ewentual-
nych projektów w mię-
dzynarodowym zespole 
badawczym.

Umowa  
o współpracy 
z uczelnią  
z Tarnopola

On 28 January 2019, the rector of 
the University of Economics in Ka-
towice, prof. Robert Tomanek, and 
the rector of the Ternopil Volodymyr 
Hnatiuk National Pedagogical Uni-
versity, prof. Bogdan Buyak, signed 
a framework agreement on scientific, 
research, and teaching collaboration.

28 stycznia 2019 roku 
rektor Uniwersyte-
tu Ekonomicznego 

w Katowicach prof. 
Robert Tomanek oraz 

rektor Narodowego 
Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Wo-
łodymyra Hnatiuka 

w Tarnopolu prof. 
Bogdan Bujak podpi-

sali umowę ramową 
dotyczącą współpracy 

naukowo-badawczej 
i dydaktycznej.

Cooperation 
agreement 
with Ternopil 
university

The agreement perfect-
ly fits into the interna-
tionalization strategy of 
the University of Eco-
nomics in Katowice. 
The signing ceremony 
was hosted by prof. 
Sławomir Smyczek, the 
vice-rector for educa-
tion and internation-
alization. The person 
in charge of the pro-
jects carried out under 
the agreement is prof. 
Barbara Pabian of the 
Department of Market-
ing Management and 
Tourism.

The cooperation with 
the new partner has 
already borne fruit. 
Prof. Pabian did a three-
month research intern-
ship at Ternopil uni-
versity and conducted 
a study among Ukrain-
ian students focusing 
on cultural differences. 
The results of the study 
are discussed in the sci-
entific monograph enti-
tled Wielokulturowość 
w szkolnictwie wyższym. 
Zarządzanie i komu-
nikacja z cudzoziem-
cami z perspektywy 
różnic kulturowych 

(Multiculturalism in 
higher education. Man-
agement and commu-
nication with foreign-
ers – the cultural dif-
ference perspective), 
PWN, Warszawa 2019. 
A Ukrainian delega-
tion attended the 5th 
conference “Business 
in culture – culture in 
business” (held on 20 
November 2018), and 
two representatives of 
the Ukrainian universi-
ty (prof. Bogdan Buyak 
and prof. Andriei Kuzy-
shyn) served on the 
Program Board of this 
conference. In addition, 
our partners prepared 
an article published 
in “Studia Ekonomicz-
ne”, the UE Katowice 
journal.

The plans for the near 
future include a visit 
of the students pursu-
ing first-cycle and sec-
ond-cycle programs in 
Tourism Economics to 
Ukraine, fundamental 
research, joint publi-
cations and participa-
tion in international 
research projects.

Barbara Pabian
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Z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości Stowarzyszenie 
Pro Musica Organa wspólnie 
z Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Katowicach oraz Mia-
stem Sokołów Podlaski wydało 
płytę „Akademia Klasyczna 6” 
ze wszystkimi 24 poloneza-
mi fortepianowymi księcia 
Michała Kleofasa Ogińskiego 
(1765 – 1833). Nagrania doko-
nał prof. Tadeusz Trzaskalik.

Polonez to polski taniec naro-
dowy. Na dworach królów pol-
skich stanowił element cere-
moniału dworskiego. Tańczony 
był na rozpoczęcie balów, rów-
nież obecnie rozpoczyna nie-
które imprezy dla podkreśle-
nia ich uroczystego charakte-
ru. „Polonezy” Ogińskiego były 
w swoim czasie bardzo popu-
larne w całej Europie, wielu 
kompozytorów odnosiło się do 
nich z dużym uznaniem.

100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości jest 
dobrą okazją do przypomnie-
nia postaci M.K. Ogińskie-
go i jego patriotycznej dzia-
łalności w okresie powstania 
kościuszkowskiego i póź-
niej, na emigracji, a także 
jego twórczości muzycznej. 
W kontekście obchodów 100-
lecia odzyskania niepodle-
głości warto podkreślić, że 
M.K. Ogiński jest domniema-
nym kompozytorem „Mazurka 

Dąbrowskiego”, będącego 
hymnem narodowym Polski.

Obok Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
współwydawcą płyty jest mia-
sto Sokołów Podlaski. Ogiń-
ski, będąc jego właścicie-
lem, spędził tam wiele czasu, 
działając jako przedsiębior-
ca. Nagranie dokonane zosta-
ło w studiu Polskiego Radia 
w Katowicach. Patronat nad 
projektem objęli prezydenci 
Katowic oraz Siedlec (miasto 
to również należało do rodzi-
ny Ogińskich). Wśród part-
nerów projektu znalazły się 
Dom Kultury Polskiej w Wilnie 
(majątki M.K. Ogińskiego poło-
żone były nieopodal miasta, na 
terenie dzisiejszej Białorusi), 
a także gmina Iwonicz-Zdrój. 
Uzdrowisko zawdzięcza swój 
rozwój córce M.K. Ogińskie-
go – Amelii. Obecnie organizo-
wany jest tam corocznie festi-
wal muzyczny noszący imię 
kompozytora.

Nagrania „Polonezów” Ogiń-
skiego dokonał prof. Tadeusz 
Trzaskalik, wieloletni wykła-
dowca Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, 
związany przekazem rodzin-
nym z tradycją muzykowania 
u Ogińskich. Jest to jego szósta 
płyta muzyczna z serii „Akade-
mia Klasyczna”.

To celebrate the 100th anni-
versary of independence, 
the Pro Musica Organa Soci-
ety, the University of Eco-
nomics in Katowice, and the 
Sokołów Podlaski town jointly 
released the Classical Acade-
my 6 music album featuring all 
the 24 polonaises for piano by 
prince Michał Kleofas Ogiński 
(1765 – 1833). The recording 
was performed by prof. Tade-
usz Trzaskalik.

Polonaise is a Polish national 
dance. Part of the court cere-
mony, it used to be the open-
ing dance at court balls, and 
it is still the first dance per-
formed at some parties and 
ceremonies to emphasize their 
solemn character. Ogiński’s 
polonaises used to be very 
popular all over Europe, and 
highly appreciated by a lot of 
composers.

The 100th anniversary of 
Poland’s independence pro-
vides a good opportunity to 
recall the life of M.K. Ogiński, 
his patriotic activities at the 
time of the Kościuszko Insur-
rection and later in emigration, 
as well as his music work. On 
the occasion of the anniver-
sary, it is worth noting that M. 
K. Ogiński is the alleged com-
poser of Mazurek Dąbrowski, 
Poland’s national anthem.

The album was released jointly 
by the University of Econom-
ics in Katowice and the town 
of Sokołów Podlaski where 
Ogiński, the town’s owner, 
spent a lot of time conducting 
business activity. The record-
ing was made in the studio 
of the Polish Radio Katowice, 
under the patronage of the 
Presidents of Katowice and 
Siedlce (the latter town was 
also owned by the Ogiński 
family). Partners in the pro-
ject included the House of Pol-
ish Culture in Vilnius (Ogiński’s 
estates were located close to 
the city, in an area that is now 
part of Belarus) as well as the 
municipality of Iwonicz Zdrój. 
The spa resort, which owes 
its development to Ogiński’s 
daughter – Amelia, hosts an 
annual music festival named 
after the composer.

The recording of Ogiński’s 
polonaises was performed by 
prof. Tadeusz Trzaskalik, a long 
standing lecturer at the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice, following the tradition of 
family music playing inherited 
from the Ogiński family. It is 
his sixth album in the “Classi-
cal Academy” series.

Akademia Klasyczna 6
Classical Academy 6

na 100-lecie odzyskania 
niepodległości

on the 100th anniversary 
of independence
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Druga edycja Dnia Biznesu 
dla Młodych adresowana była 
do wybranych, współpracu-
jących z uniwersytetem szkół 
ponadgimnazjalnych. Goście 
mieli okazję zdobyć wiedzę na 
temat organizacji wydarzeń, 
internacjonalizacji oraz przed-
siębiorczości. Wykład inaugu-
racyjny pt. „Event dobrze zor-
ganizowany, czyli co przygo-
tować i jak zrealizować, aby 
wydarzenie okazało się suk-
cesem” wygłosiła Marta Cała-
-Sturzbecher z Agencji Marke-
tingowej „Moma”.

Następnie wystąpili eksperci 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Edyta Lacho-
wicz-Santos, dyrektor Biura 
Komunikacji (obecnie dyrektor 
Biura Internacjonalizacji i Akre-
dytacji Międzynarodowych), 
opowiedziała uczestnikom 
m.in. o tym, jak doświadczenie 
międzynarodowe zmienia życie 
oraz co to jest internacjonaliza-
cja. Doktor Bartłomiej Gabryś 
z Katedry Przedsiębiorczości 

poruszył z kolei tematykę 
przedsiębiorczości, przed-
stawił także, w jaki sposób 
dobrze rozpocząć swoją karie-
rę biznesową.

Pod koniec przeprowadzono 
konkurs z nagrodami od uczel-
ni i partnerów: Egurrola Dance 
Studio, Nissan Japan Motors, 
Teatru Rozrywki w Chorzowie 
oraz Coffee Lovers.

W wydarzeniu udział wzięli 
uczniowie i nauczyciele:

  III LO im. A. Mickiewicza 
w Katowicach,

  I LO im. Bolesława Chrobre-
go w Pszczynie,

  II LO im. Rotmistrza Witol-
da Pileckiego w Mikołowie,

  Zespołu Szkół nr 1 
w Olkuszu,

  Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Gastronomicznych 
w Żywcu,

  Zespołu Szkół nr 1 
im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu.

Konrad Bilski

W listopadzie 2018, jak co roku, odbył się 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Z tej oka-

zji w murach Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach zorganizowano 2. Dzień Biznesu dla 

Młodych, który zainaugurował prorektor ds. edu-
kacji i internacjonalizacji prof. Sławomir Smyczek. 

Uczelnia gościła ponad 200 uczniów szkół średnich 
z różnych regionów województwa śląskiego.

2. Dzień Biznesu 
dla Młodych
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The second edition of the 
Youth Business Day was 
addressed to selected senior 
high schools collaborating with 
UE Katowice. The participants 
had the opportunity to acquire 
knowledge of event organiza-
tion, internationalization and 
entrepreneurship. The open-
ing lecture entitled “A well-
organized event – what to pre-
pare and how to implement 
it to make the event a suc-
cess” was delivered by Marta 
Cała-Sturzbecher from the 
“Moma” Marketing Agency. 
Next to speak were our univer-
sity experts. Edyta Lachowicz-
Santos, director of the Bureau 
for Marketing Communications 
Office (now director of Inter-
nationalization and Accredi-
tation) talked about, among 
other things, how internation-
al experience can change peo-
ple’s lives, and explained the 
concept of internationalization. 
Following her, dr Bartłomiej 
Gabryś from the Department 
of Entrepreneurship addressed 
the issue of entrepreneur-
ship and provided some tips 
on how to successfully start 
a career in business.

The event ended with a prize 
competition sponsored by UE 
Katowice and our partners: 
Egurrola Dance Studio, Nissan 
Japan Motors, the Entertain-
ment Theater in Chorzów, and 
Coffee Lovers.

The participating students and 
teachers represented the fol-
lowing schools:

  Adam Mickiewicz High 
School in Katowice,

  Bolesław Chrobry High 
School in Pszczyna,

  Witold Pilecki High School 
in Mikołów,

  No. 1 School Complex in 
Olkusz,

  Economics-Catering High 
School Complex in Żywiec,

  No. 1 School Complex in 
Kędzierzyn Koźle.

Like every year, November 2018 marked the celebra-
tion of the Global Entrepreneurship Week. On this 
occasion, the University of Economics in Katowice 

held the 2nd Youth Business Day, opened by prof. 
Sławomir Smyczek, ViceRector for Education and 

Internationalization. The event was attended by 
more than 200 students from high schools in various 

regions of the Silesian voivodeship. 

2nd Youth 
Business Day

Wszystkie fotografie / All photos: J. Andrychiewicz

1 Uczniowie szkół średnich / Senior high school students

2 Uczestnicy Dnia Biznesu dla Młodych / Youth Business Day participants

3 Losowanie nagród / Award lottery

4 Prorektor prof. S. Smyczek otwiera Dzień Biznesu dla Młodych / Vice-rector prof. 

S. Smyczek opening the Youth Business Day

5 Rozpoczęcie Dnia Biznesu dla Młodych / Youth Business Day opening

6 Wystąpienie przedstawicielki Agencji Marketingowej MOMA / Speech by the repre-

sentative of MOMA Marketing Agency

7 Prelekcja nt. internacjonalizacji / Presentation by E. Lachowicz-Santos on interna-

tionalization

8 Dzień Biznesu dla Młodych 2018 / Youth Business Day 2018

9 Wykład dr. B. Gabrysia / Lecture by dr B. Gabryś

!º Rozdanie nagród / Presentation of awards

!¡ Zdjęcie grupowe z uczestnikami Dnia Biznesu dla Młodych / Group photo with 

Youth Business Day participants

!€ Aktywnie uczestniczący uczniowie szkół / Senior high school students taking active 

part in the event
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Polska Wystawa Gospodarcza to dwuetapo-
we przedsięwzięcie realizowane z inicjaty-
wy prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem PWG 
jest przybliżenie osiągnięć polskiej gospodar-
ki, propagowanie patriotyzmu gospodarczego 
oraz wzbudzenie poczucia dumy i szacunku dla 
efektów pracy pokoleń rodaków.

Inauguracja PWG odbyła się 28 września 
2018 r. na pl. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Warszawie, gdzie przez miesiąc czynna 
była wystawa zapowiadająca główne wyda-
rzenie, które zaplanowano na przełomie 2019 
i 2020 roku na błoniach PGE Narodowego. Pięć 
pawilonów sferycznych podzielonych na strefy 

tematyczne: historyczną, wystawienniczą, edu-
kacyjną oraz konferencyjną tworzyć będzie 
opowieść o polskiej gospodarce.

Specjalnie zaprojektowana ścieżka poprowadzi 
zwiedzających śladami najwybitniejszych pol-
skich wynalazców, ich dokonań oraz najważ-
niejszych dla rozwoju Polski wydarzeń gospo-
darczych. Zwiedzający będą mieli także oka-
zję poznać współczesne rodzime firmy, których 
osiągnięcia współtworzą sukces polskiej gospo-
darki. Jakie to będą firmy – o tym zdecyduje 
powołana Kapituła.

We wtorek 22 stycznia br. sekre-
tarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Adam Kwiatkowski 
wręczył członkom Kapituły Pol-
skiej Wystawy Gospodarczej 
2019 – 2020 akty nominacyjne. 
W jej skład został powołany m.in. 
rektor UE prof. Robert Toma-
nek. Kapituła wybierze polskie 
firmy o największych osiągnię-
ciach i najciekawszym dorobku, 
które jesienią bieżącego roku 
zaprezentują się na błoniach PGE 
Narodowego.

Rektor w Kapitule 
Polskiej Wystawy 

Gospodarczej 
2019 – 2020

Źródło / Source: prezydent.pl
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The Polish Economic Exhibition is a two-stage 
event initiated by Andrzej Duda, Poland’s presi-
dent. Its aim is to acquaint the public with Pol-
ish economic achievements, promote econom-
ic patriotism and evoke a sense of pride in and 
respect for the results of the work of numerous 
generations of Poles.

The Polish Economic Exhibition was inaugurat-
ed on 28 September 2018 in Piłsudski Square 
in Warsaw, where the exhibition featuring the 
main event, to be held at the turn of the year 
2020 at the PGE National Stadium, was on view 
for a month. Five spherical pavilions, divided 
into major themes: history, exhibition, educa-
tion, and conference, will present a broad pic-
ture of the Polish economy.

Following a specially designed path, visitors will 
learn about prominent Polish inventors and their 
works as well as the major economic events in 
the development of Poland. They will also have 
the opportunity to acquaint themselves with the 
domestic companies operating in Poland which 
contribute to the success of the Polish economy. 
It is the Board’s responsibility to decide which 
companies will exhibit.

Więcej o Polskiej Wystawie Gospo-
darczej: https://pwg.prezydent.pl/
More information on the Polish 
Economic Exhibition:  
https://pwg.prezydent.pl/

On Tuesday 22 January 
2019, the Secretary of State 
at the Chancellery of the 
President of the Republic of 
Poland, Adam Kwiatkowski, 
handed over the nomination 
papers to the members of 
the board of the Polish Eco-
nomic Exhibition. One of the 
nominees is the rector, prof. 
Robert Tomanek. The board 
will select Polish companies 
with the most impressive 
and significant accomplish-
ments for the exhibition at 
the PGE National Stadium 
in the autumn 2019

Rector on the 
Board of the Polish 

Economic Exhibition 
2019 – 2020

 Nominacja rektora na członka Kapituły PWG / The 

nomination of the rector to the Board of the Polish Eco-

nomic Exhibition, fot./photo: K. Sitkowski / KPRP

 Prof. Tomanek podczas spotkania Kapituły PWG / 

Prof. Tomanek at the meeting of the Polish Economic 

Exhibition Board, fot./photo: K. Sitkowski / KPRP

 Spotkanie Kapituły PWG / The meeting of the Polish 

Economic Exhibition Board, fot./photo: K. Sitkowski / KPRP
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Chór uniwersytecki w Macedonii / The university choir in Macedonia, 

fot./photo: E. Gregorowicz

Katarzyna Oryszczak

Zwycięski Motyl z Ochrydy oraz 
Międzynarodowy Tydzień Sztuki w Pekinie

Ohrid Butterfly Award and International 
Art Day in Beijing

Sezon artystyczny 2018/2019 zakończył się 
dla Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach niezwykłym zwycięstwem 

na Festiwalu Chóralnym w Ochrydzie oraz 
udziałem w Piątym Międzynarodowym 

Tygodniu Sztuki dla Młodych w Chinach.

For the Choir of the University of Economics 
in Katowice, the art season 2018/19 ended 

with a spectacular success at the Ohrid Choir 
Festival and participation in the fifth Beijing 

International Youth Art Week. 

W dniach 23 – 27 sierpnia 2018 
roku w południowo-zachodniej 
części Macedonii, nad Jeziorem 
Ochrydzkim, odbył się festi-
wal chóralny, w którym wzięły 

udział 32 chóry z Polski, Bośni 
i Hercegowiny, Bułgarii, Chor-
wacji, Czech, Łotwy, Macedo-
nii, Norwegii, Rumunii, Ser-
bii, Słowacji, Turcji i Węgier. 

The Choir Festival was held 
on 23–27 August, 2018, in the 
town of Ohrid located on the 
Ohrid lake in the south-west-
ern part of Macedonia, with 
32 participating choirs from 
Poland, Bosnia and Herzego-
vina, Bulgaria, Croatia, Czech 

Republic, Hungary, Latvia, Mac-
edonia, Norway, Romania, Ser-
bia, Slovakia and Turkey. Our 
choir gave a performance of 
sacred music pieces at Saints 
Cyril and Methodius Church 
in Ohrid; they also performed 
the repertoire prepared for 
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W ramach Ohrid Choir Festival 
2018 nasz chór wystąpił z kon-
certem utworów sakralnych 
w kościele św. Cyryla i Meto-
dego w Ochrydzie oraz wyko-
nał przygotowany na potrzeby 
festiwalu repertuar w trakcie 
odbywających się koncertów 
plenerowych.

Najważniejszym wydarzeniem 
festiwalowym był konkurs, 
w którym rywalizację podjęły 
24 chóry, w tym kilka z Polski, 
a także chóry z Bułgarii, Bośni 
i Hercegowiny, Chorwacji, 
Czech, Rumunii, Serbii, Turcji 
i Węgier. Podczas przesłuchań 
konkursowych nasz zespół, 
pod kierownictwem dyrygenta 
Michała Brożka, zaprezentował 
następujące utwory:

  „Exsultate Justi” – Lodovica 
da Viadany,

  „Modlitwa do Bogarodzicy” 
– Józefa Świdra,

  „Gloria” – Alessandra 
Kirschnera,

  „Rum, dum, dum” – Draga-
na Shuplevskiego,

  „Chili Con Carne” – Andersa 
Edenrotha.

Poziom wykonań konkurso-
wych należał do wysokich, 
a w czołówce był wyrównany. 
Chór UE w Katowicach wyszedł 
z tej rywalizacji zwycięsko, 
wygrywając festiwal. Nasz chór 
otrzymał najwyższe w histo-
rii Ochrydzkiego Festiwalu 
noty od jurorów, a publiczność 
obecna na przesłuchaniach 
doceniła występ chórzystów, 
przyczyniając się do uzyska-
nia nagrody specjalnej za naj-
bardziej radosne wykonanie 
utworów. Osiągnięty sukces 
jest niewątpliwie największym 
z dotychczasowych w dorob-
ku chóru, a moment wręczenia 
dyplomów i statuetki Motyla – 
symbolu Republiki Macedonii 

Wielki Mur Chiński – Chiny / The Great Wall of China, fot./photo: E. Gregorowicz

the festival in other, open-air 
concerts.

The highlight of the festival 
was a competition bringing 
together 24 choirs, including 
several Polish ones, as well 
as choirs from Bulgaria, Bos-
nia and Herzegovina, Croa-
tia, Czech Republic, Hungary, 
Romania, Serbia and Turkey. 
During the competition audi-
tions, our choir, directed by 
Michał Brożek, performed the 
following pieces:

  Exsultate Justi – Lodovico 
da Viadana

  Modlitwa do Bogarodzicy 
[Prayer to Mother of God] – 
Józef Świder,

  Gloria – Alessandro 
Kirschner, 

  Rum, dum, dum – Dragan 
Shuplevski,

  Chili Con Carne – Anders 
Edenroth.

The competition performances 
were of a high standard, and 
the leading choirs performed 
at a very similar level. None-
theless, it was the Choir of the 
UE Katowice who triumphed 
in the competition, winning 
the festival. Our choir received 
the highest scores from the 
jury in the history of the fes-
tival; their performance was 
also greatly appreciated by 
the audience present during 
the auditions; it was thanks to 
their votes that our choristers 
were presented with the spe-
cial award for the most joy-
ful performance. The success 
is no doubt the greatest in 
our choir’s history so far, and 
the moment when the diplo-
mas and the Butterfly (symbol 
of the Republic of Macedonia) 
statuette were presented to 
the winners was regarded as 
the most exceptional by all the 
participants. 
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Part-time study programs 
reinvented

absolwenci UE Katowice najszybciej w woj. śląskim 
podejmują pierwszą pracę wśród kończących studia 
na uczelniach państwowych *według badania ELA zleconego przez MNiSW

Apply today!

study 

work

make 
a living

UE Katowice alumni are the fi rst among public university graduates in 

Śląskie to fi nd employment   *based on the ELA survey commissioned by MNiSW



– uznany został przez wszyst-
kich uczestników za najbar-
dziej wyjątkowy.

Po wygranym konkursie chó-
rzyści przyjęli zaproszenie do 
udziału w Piątym Międzynaro-
dowym Tygodniu Sztuki Mło-
dych w Pekinie. Wydarzenie 
odbyło się w dniach 14 – 21 
października 2018 roku. Chór 
UE w Katowicach miał przy-
jemność uczestniczyć w cere-
monii otwarcia na Uniwer-
sytecie Tsinghua w Pekinie, 
uznawanym za jedną z naj-
lepszych uczelni chińskich. 
Oprócz naszej reprezentacji 
gośćmi wydarzenia były także 
chóry z Austrii, Chin, Finlan-
dii, Hiszpanii, Japonii, Litwy, 
Makao, Malezji, Republiki 
Południowej Afryki, Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Bry-
tanii. Chór wystąpił w najwięk-
szych obiektach i najwspanial-
szych salach koncertowych 
w Pekinie. Koncertował na 
scenie wraz z chórem z Hisz-
panii w Teatrze Narodowym, 
a w ramach wymiany wysłu-
chał zorganizowanego w tym 
miejscu koncertu z udziałem 
chórów z Republiki Południo-
wej Afryki oraz USA. Do wyjąt-
kowego spotkania z ucznia-
mi i kierownictwem doszło 
w Beijing Bayl High School, 
w której chórzyści zostali nie-
zwykle ciepło przyjęci. Zosta-
li oprowadzeni po obiekcie 
szkolnym, poznali bogatą bazę 
edukacyjną, jak i otoczenie 
placówki. W ramach tygodnio-
wej wymiany Chór UE w Kato-
wicach miał okazję uczestni-
czyć w koncertach wspólnie 

z Hokkaido University Male 
Choir oraz Beijing Forestry Uni-
versity Choir.

W czasie wolnym organizato-
rzy przygotowali uczestnikom 
różne atrakcje, m.in. wyciecz-
ki po Pekinie pod opieką prze-
wodnika. Chórzyści zwiedzili 
m.in. plac Tian’an Men i Zaka-
zane Miasto. Uczestniczyli 
w pokazowej ceremonii parze-
nia herbaty oraz degustacji 
najbardziej znanych chińskich 
herbat. Przejmująca okazała 
się wycieczka rikszą po naj-
starszej chińskiej dzielnicy 
Hutong, w trakcie której chó-
rzyści poznali życie zwykłych 
ludzi. Ogromne wrażenie na 
uczestnikach wyprawy zro-
bił także Wielki Mur Chiński, 
którego fragment mieli okazję 
przejść. Dodatkowo zwiedzi-
li Letni Pałac, Świątynię Nieba, 
a w Muzeum Jedwabiu dowie-
dzieli się, jak powstaje włókno, 
a następnie tkanina do wyrobu 
rozmaitych produktów. Jednym 
z ostatnich punktów progra-
mu były odwiedziny w Fabryce 
Jadeitów.

Piąty Międzynarodowy Tydzień 
Sztuki w Pekinie zakończył się 
uroczystą galą, podczas której 
zaproszone chóry wykonały na 
jednej scenie przygotowany na 
tę okazję utwór. Pekin zrobił 
na chórzystach ogromne wra-
żenie, co pozwala ocenić ten 
wyjazd jako przygodę życia – 
Wǒ ài Běijīng!

Following the success at the 
Ohrid Festival, our choristers 
accepted the invitation to par-
ticipate in the Fifth Beijing 
International Youth Art Week, 
held on 14–21 October, 2018. 
The Choir of the UE Katowice 
had the pleasure to perform 
during the opening ceremony 
at the Tsinghua University in 
Beijing, recognized as one of 
the best universities in China, 
alongside choirs from Austria, 
China, Finland, Great Britain, 
Japan, Latvia, Macau, Malaysia, 
Spain, South Africa and the 
United States. Our choir per-
formed in the largest venues 
and the greatest concert halls 
in Beijing. Together with the 
choir from Spain, they sang 
on the stage of the National 
Theater; they also listened to 
a concert by the choirs from 
South Africa and the USA. Our 
choristers had the opportunity 
to meet the students and offi-
cials of the Beijing Bayl High 
School, where they received 
a very warm welcome. They 
were shown around the 
school, and they appreciated 
both the excellent school facil-
ities and surroundings. Dur-
ing the exchange week, the 
Choir of the UE Katowice also 
performed joint concerts with 
the Hokkaido University Male 
Choir and the Beijing Forestry 
University Choir. 

The organizers prepared an 
attractive social program, 
including a guided tour of Bei-
jing and many other sights. 
The visit to the Tian’an Men 

Square and the Forbidden 
City was also a great experi-
ence. Another attraction was 
the tea brewing demonstra-
tion and the opportunity to 
taste the most famous Chi-
nese tea brands. The rickshaw 
ride through the oldest Chi-
nese district of Hutong turned 
out to be a fascinating expe-
rience. Our choristers were 
also deeply impressed by the 
Great Wall of China and a walk 
along a section of the wall. 
They later visited the Summer 
Palace, the Temple of Heaven, 
and the Silk Museum where 
they learnt how the silk fiber 
is processed into fabric used 
for a variety of textile goods. 
One of the final attractions 
was a visit to the Jade Factory.

The Fifth Beijing Interna-
tional Youth Art Week ended 
with the farewell gala, dur-
ing which the invited choirs 
jointly performed a piece spe-
cially prepared for this occa-
sion. Our choristers were so 
greatly impressed by Beijing 
they described the trip as the 
adventure of their lifetime – 
Wǒ ài Běijīng!
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Tutoring jest innowacyjną 
metodą dydaktyczną, która 
ma na celu wspieranie stu-
denta w drodze do realizacji 
jego celów. Tutor, który towa-
rzyszy studentowi w jego 
rozwoju naukowym, ma za 
zadanie zwiększyć poczucie 
jego pewności siebie i spraw-
czości. Zajęcia mają wspie-
rać studenta w takich obsza-
rach jak: skuteczne komu-
nikowanie się, asertywność, 
prawidłowe formułowanie 
celów i określanie zasobów 
potrzebnych do ich realiza-
cji, skuteczne wygłaszanie 
przemówień, pisanie esejów. 
Wydział Informatyki i Komu-
nikacji włączył się w realizację 
unikalnego jeszcze w wielu 
uczelniach w Polsce progra-
mu tutoringu akademickiego. 
Pierwsi wykładowcy ukończy-
li szkolenia w tym zakresie, 
uzyskali certyfikaty tutorów, 
a teraz doskonalą swój warsz-
tat w praktyce podczas zajęć 
ze studentami, czyli swoimi 
tutees.

Tutoring akademicki skierowa-
ny jest do wszystkich ambit-
nych studentów. W procesie 
rekrutacji mogą wziąć udział 
studenci wszystkich kierunków 
studiów, zarówno pierwszego, 
jak i drugiego stopnia. Wyma-
gana jest średnia minimum 4,0 
za poprzedni semestr. Każdy 
ze studentów może wybrać 
tutora oraz tematykę spotkań, 
którą jest zainteresowany.

Tutoring is an innovative 
teaching method whose aim is 
to assist students on the jour-
ney towards their goals. The 
role of a tutor, who accompa-
nies students in their academ-
ic development, is to boost 
students’ self-confidence and 
belief in their causative power. 
Tutorials aim to support stu-
dents in various areas, includ-
ing: effective communication, 
assertiveness, ability to for-
mulate goals and determine 
what resources are needed to 
achieve them, effective pres-
entations, essay writing. The 
Faculty of Informatics and 
Communication has launched 
the program of academic 
tutoring, which is still quite 
a unique undertaking at many 
institutions of higher educa-
tion in Poland. The first tutors 
have completed relevant train-
ing courses and earned certifi-
cates of qualified tutors, and 
now they are perfecting their 
skills in practical classes with 
students, i.e. tutees.

Academic tutoring is targeted 
at all ambitious students. Stu-
dents of all majors, following 
both the first-cycle and sec-
ond-cycle programs, are eligi-
ble to apply provided that they 
earned a grade point average 
of at least 4.0 in the preced-
ing semester. Each student can 
choose a tutor and the content 
of tutorials is tailored to the 
student’s interests.

dr Edyta Abramek  
(tutor na WIiK)

Ufamy, że nasze doświadczenia 
będą zachętą dla kolejnych stu-
dentów, aby skorzystali z zajęć 
tutoringu i rozwijali swoją siłę 
mentalną. Dla mnie jako tutora 
wartościowe było obserwowanie 
postępów moich podopiecznych 
w dążeniu do wyznaczonych 
celów oraz jednocześnie moż-
liwość wykorzystania w prak-
tyce wiedzy, którą pozyskałam 
podczas kursu certyfikującego 
w ramach eksperckiego szkole-
nia z tutoringu.

•

dr Edyta Abramek 
(a tutor at the Facul-
ty of Informatics and 
Communication)

We trust that our experience 
will encourage other students to 
join the tutoring program and 
thus build their mental strength. 
As a tutor, I appreciated the 
chance to observe my tutees’ 
progress in the pursuit of their 
goals. Besides, the program ena-
bled me to practically apply the 
knowledge I had gained in the 
certification course which was 
part of the expert training in 
tutoring.

Sylwia Jaroń  
i Jesika Gralak  
(tutees)

Jako studentki kierunku Infor-
matyka i ekonometria, specjal-
ność – biznes elektroniczny, 
miałyśmy możliwość uczest-
niczenia w zajęciach tutoringu 
akademickiego. Zajęcia te pole-
gają na indywidualnej pracy 
z tutorem. Uwzględniają indywi-
dualne predyspozycje i możliwo-
ści, choć wymagają zaangażowa-
nia. Zajęcia motywują w dążeniu 
do osiągnięcia wyznaczonego 
celu.

•

Sylwia Jaroń  
and Jesika Gralak 
(tutees)

We are majoring in Informat-
ics and Econometrics, speciali-
zation: Business Informatics, 
so we were able to join the aca-
demic tutoring program. The 
classes involve one-to-one work 
with the tutor. They take into 
account the student’s gifts and 
capabilities, but they do require 
personal engagement. Tutorials 
motivate you to strive for your 
goals.

Edyta Abramek, Jesika Gralak, Sylwia Jaroń

Tutoring akademicki na 
Wydziale Informatyki 

i Komunikacji

Academic tutoring at the 
Faculty of Informatics and 

Communication

Tutor i tutees (w tle budynek CNTI) / The tutor and the tutees (CNTI building in the 

background), od lewej/ from left: Jesika Gralak, dr Edyta Abramek, Sylwia Jaroń /  

fot./photo: E. Abramek
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Od października 2017 roku przy 
Katedrze Ekonomii działa Koło 
Naukowe Ekonomia Sportu. W mija-
jących miesiącach zostało zrealizo-
wanych kilka jego inicjatyw. Naj-
ważniejszą z nich była I Debata pt. 
„Współczesny rynek sportu w Pol-
sce: szanse i wyzwania”, która 
odbyła się 28 maja 2018 roku. Koło 
Naukowe było inicjatorem i orga-
nizatorem debaty z udziałem prak-
tyków, którymi byli: Krzysztof Kli-
mosz – prezes Stadionu Śląskiego, 
Tomasz Mikołajko – prezes TS Pod-
beskidzie Bielsko-Biała, Grzegorz 
Sobczyk – wiceprezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, Artur Jan-
kowski – dyrektor zarządzający 
NMC Górnik Zabrze (piłka ręczna), 
Marcin Cieńciała – dyrektor sporto-
wy MKS Dąbrowa Górnicza (koszy-
kówka), Bartosz Malaka – kierow-
nik ds. sprzedaży GKS Katowice. 
Dyskusja dotyczyła współczesnych 
aspektów funkcjonowania klubów 
sportowych i zarządzania infrastruk-
turą sportową. Udział wzięli stu-
denci należący do koła naukowego, 
pracownicy naukowo-dydaktyczni 
uczelni oraz zaproszeni goście.

Ponadto w ramach prac koła regu-
larnie odbywały się spotkania robo-
cze, podczas których dyskutowano 
o funkcjonowaniu rynku sportowe-
go z zaproszonymi gośćmi: preze-
sami, menedżerami i dyrektorami 
klubów piłkarskich i koszykarskich. 
Członkowie koła odbyli także spo-
tkania poza uczelnią, odwiedzając 
różne obiekty sportowe w regio-
nie. Oprócz tego wraz z opiekunem 
wzięli udział w konferencji „Młodzi 

o sporcie – sportowe projekty od 
pomysłu do realizacji”. Konfe-
rencja ta odbyła się na Wydziale 
Zarządzania i Komunikacji Społecz-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

Rok akademicki 2018/2019 rozpo-
czął się od dwóch spotkań z przed-
stawicielami rynku sportowego. Na 
inaugurację drugiego roku działal-
ności Koła Naukowego Ekonomia 
Sportu w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach przybył Marek 
Wleciałowski – asystent trenera 
w GKS Piast Gliwice (obecnie szko-
leniowiec Ruchu Chorzów). Dysku-
sja dotyczyła pracy i warsztatu tre-
nerskiego. Podczas zebrania studen-
ci usłyszeli praktyczne informacje 
na temat pracy trenera piłkarskiego 
w klubie ekstraklasy. Następny blok 
dotyczył skautingu, czyli zbiera-
nia danych o zawodnikach i podej-
mowania decyzji menedżerskich 
o ich transferach. Ważnym elemen-
tem wystąpienia było przedstawie-
nie działań obejmujących zbieranie 
danych ilościowych, big data w fut-
bolu i pracy statystyków klubowych. 
Pojawiły się także wątki dotyczące 
kultury i warunków pracy w sporcie 
– piłce nożnej, która stała się prze-
mysłem i coraz ważniejszą częścią 
gospodarki, tzw. football industry.

Na drugim zebraniu gościliśmy 
przedstawicieli spółki akcyjnej GKS 
Katowice. Dyrektor sekcji piłki noż-
nej – Tadeusz Bartnik i menedżer 
sekcji żeńskiej – Mateusz Polak opo-
wiadali o praktycznych aspektach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 

The Student Research Group 
of Sports Economics was 
established in October 2017 
at the Department of Econom-
ics. In the last few months it 
has been involved in several 
initiatives. The major one was 
the 1st Debate entitled “The 
contemporary sports market 
in Poland: opportunities and 
challenges”, held on 28 May 
2018. The debate was initiated 
and organized by the Student 
Research Group, who invited 
sport management practition-
ers: Krzysztof Klimosz – presi-
dent of the Silesian Stadium, 
Tomasz Mikołajko – president 
of the sports association TS 
Podbeskidzie Bielsko Biała, 
Grzegorz Sobczyk – vice-pres-
ident of the Polish Athletic 
Association, Artur Jankowski 
– managing director of NMC 
Górnik Zabrze (handball), Mar-
cin Cieńciała – sports direc-
tor of MKS Dąbrowa Górnic-
za (basketball), and Bartosz 
Malaka – sales director of GKS 
Katowice. It was devoted to 
the contemporary aspects of 
sports clubs’ operations and 
sports infrastructure manage-
ment. The debate was attend-
ed by the members of the Stu-
dent Research Group and the 
university faculty, all taking 
active part in the discussion.

In addition, the Student 
Research Group organized 
regular working meetings, 
where the functioning of the 
sports market was discussed 

with the invited guests: presi-
dents, managers, and direc-
tors of football and basketball 
clubs. Its members participat-
ed also in meetings outside 
the university, visiting various 
sports facilities in the region. 
Accompanied by their tutor, 
they took part in the confer-
ence “The young about sport 
– sports projects: from idea 
to implementation”, held at 
the Faculty of Management 
and Social Communication at 
the Jagiellonian University in 
Kraków.

At the beginning of the aca-
demic year 2018/2019, there 
were meetings with sports 
market representatives. The 
guest speaker at the first 
one, which opened the sec-
ond year of the group’s activ-
ity, was Marek Wleciałowski – 
a coach assistant at GKS Piast 
Gliwice (currently a coach at 
Ruch Chorzów). The discus-
sion centered on the intrica-
cies of football coaching, and 
provided the participants with 
an opportunity to get some 
hands-on insight into the 
work of a football coach at an 
Ekstraklasa club (Ekstraklasa is 
Poland’s top football league). 
Another thematic strand con-
cerned scouting, gathering of 
data about footballers, and 
managerial decision-making in 
a new player’s transfer. Here, 
the talk focused on quan-
titative data collection, big 
data in football and the work 

Co słychać 
w Kole 

Naukowym 
Ekonomia 

Sportu

News from 
the Student 

Research Group 
of Sports 
Economics

Artur Grabowski
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of club statisticians. The other subjects that 
came up in the discussion included organiza-
tional culture and working conditions in sport, 
especially in football, which has changed from 
a sport into an increasingly important part of 
the economy – a football industry. For the sec-
ond meeting, the Student Research Group 
invited representatives of GKS Katowice joint 
stock company: the director of the football sec-
tion, Tadeusz Bartnik, and the manager of the 
female section, Mateusz Polak, to talk about 
the practicalities of a sports company opera-
tions. The audience were particularly interested 
in the behind-the scenes account of the foot-
ball club’s recruitment of a coach and players. 
The assessment of coaches and players con-
stituted another part of the talk. The partici-
pants could also learn about the club’s strate-
gy and its implementation as well as the coop-
eration with stakeholders, and get the guests’ 
opinion on risk in sport. One of the important 
topics covered in the discussion was the situ-
ation of women’s football in Poland and the 
development and accomplishments of the GKS 
women’s team. At the third meeting of the Stu-
dent Research Group of Sports Economics, the 

sportowego GKS Katowice SA. 
Szczególnie interesująco brzmia-
ła opowieść o sposobie rekru-
towania do klubu piłkarskiego 
trenera i zawodników. Ponad-
to wiele uwagi poświęcono oce-
nie poczynań piłkarzy i trenerów. 
Uzyskaliśmy również informacje 
o strategii klubu i jej wdrażaniu 
oraz współpracy z interesariusza-
mi. Nasi prelegenci odnieśli się 
do znaczenia ryzyka w działalno-
ści sportowej. Ważnym elemen-
tem było również przedstawie-
nie sytuacji piłkarstwa kobiece-
go w Polsce i drogi, jaką przeszła 
żeńska drużyna GKS-u.

Podczas trzeciego spotkania Koła 
Naukowego Ekonomia Sportu 
dokonano wyboru nowych władz 
i określono strategię działania 
na kolejne miesiące. Przewod-
niczącym został Adrian Pietrzyk 
(student Wydziału Zarządzania), 
wiceprzewodniczącymi: Moni-
ka Płaczkowska (doktorantka 
z Wydziału Ekonomii), Katarzy-
na Pojda (studentka Wydziału 
Zarządzania), a sekretarzem Piotr 
Cer (student Wydziału Ekonomii).

members elected a new board 
and determined the strategy 
for the next months. The new 
chair is Adrian Pietrzyk (a stu-
dent at the Faculty of Man-
agement), the vice-chairs are 
Monika Płaczkowska (a PhD 
student at the Faculty of Eco-
nomics) and Katarzyna Pojda 
(a student at the Faculty 
of Management), and Piotr 
Cer (a student at the Fac-
ulty of Economics) became 
the secretary.
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In 2019, the University of Economics in Katowice 
will receive nearly PLN 29 million to increase its 
capital fund. The news arrived in the letter from 
Jaroslaw Gowin, minister of science and higher 
education, addressed to the rector dr hab. Robert 
Tomanek, prof. UE.

Dodatkowe środki dla uczelni 
zapowiedziała w swoim prze-
mówieniu już 28 września ub.r. 
dyrektor generalna w MNiSW 
dr Anna Budzanowska pod-
czas wystąpienia w ramach 
inauguracji roku akademic-
kiego 2018/2019. Nawiązując 
wtedy do prac nad Konstytucją 
dla Nauki, mówiła: „Zdawali-
śmy sobie sprawę wszyscy, że 
bez pieniędzy nawet najszczyt-
niejsze założenia, nawet naj-
lepiej uregulowane przepisy, 
nie będą miały szans wejścia 
w życie (…). Udało się zwięk-
szyć budżet na naukę i szkol-
nictwo wyższe (…). Na inwe-
stycje mamy 3 mld zł w obli-
gacjach, z czego państwa 
uczelnia [Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach – przyp. 
red.] otrzyma około 28 mln zł”.

Zapewnienie dodatkowych 
środków finansowych na roz-
wój uczelni było jednym z klu-
czowych postulatów poja-
wiających się w dyskusjach 
władz rektorskich z Minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w czasie prac nad 
reformą. W rezultacie usta-
wa z dnia 20 lipca 2018 roku 
– Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce, czyli tzw. Kon-
stytucja dla Nauki, gwaran-
tuje stały mechanizm wzro-
stu nakładów na badania 

naukowe i szkolnictwo wyższe 
oraz wzrost płac minimalnych 
w uczelniach.

Zgodnie z zapowiedzią resort 
podjął już działania zwią-
zane ze zwiększeniem fun-
duszu zasadniczego uczelni 
publicznych. Minister Jaro-
sław Gowin w liście datowa-
nym na 23 listopada ub.r., 
skierowanym do rektora prof. 
Tomanka poinformował, że 
środki te w postaci dwulet-
nich zerokuponowych obliga-
cji skarbowych zostaną prze-
kazane uczelniom publicznym 
w 2019 roku. Nominalna war-
tość obligacji skarbowych dla 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, o którą minister 
nauki i szkolnictwa wyższego 
wystąpił do ministra finansów, 
wynosi 28,825 mln zł.

Uczelnie publiczne będą mogły 
posiadać skarbowe papiery 
wartościowe do terminu ich 
wykupu lub – za zgodą mini-
stra finansów – podejmować 
czynności w zakresie rozporzą-
dzania nimi. Środki uzyskane 
ze sprzedaży lub wykupu prze-
kazanych obligacji będą mogły 
służyć wyłącznie finansowaniu 
nakładów na rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niemate-
rialnych i prawnych.

Additional funds for the uni-
versity had already been 
announced by dr Anna 
Budzanowska, director gen-
eral at the Ministry of Science 
and Higher Education, in her 
speech during the inaugu-
ration of the academic year 
2018/2019 on 28 September 
2018. Referring to the ongoing 
work on the Constitution for 
Science, she said: “We all real-
ized that without money even 
the most promising assump-
tions, even the best-regulated 
provisions, will have no chance 
of being translated into prac-
tice (...) We have succeeded in 
increasing the budget for sci-
ence and higher education 
(... ) We have PLN 3 billion in 
bonds, of which your university 
[the University of Economics in 
Katowice] will receive approxi-
mately PLN 28 million”.

Additional funds for the uni-
versity’s development were 
one of the key postulates in 
the discussions of the univer-
sity’s authorities with the Min-
istry of Science and Higher 
Education at the time when 
the reform was underway. 
As a result, the Act of 20 July 
2018 – Law on Higher Educa-
tion and Science, known also 

as the Constitution for Science, 
provides a permanent mecha-
nism allowing for an increase 
in expenditure on research and 
higher education as well as in 
minimum pay at universities.

Following the announcement, 
the ministry took the steps 
involved in increasing the capi-
tal fund of public universities. 
In a letter dated 23 Novem-
ber 2018 and addressed to the 
rector prof. Tomanek, Minister 
Jarosław Gowin informed that 
funding in the form of two-
year zero-coupon government 
bonds would be transferred 
to public universities in 2019. 
The nominal value of govern-
ment bonds for which the min-
ister of science and higher 
education applied to the min-
ister of finance for the Univer-
sity of Economics in Katowice 
amounts to PLN 28.825 million.

Public universities will be able 
to hold Treasury bonds up to 
their maturity or – upon the 
consent of the Minister of 
Finance – may decide to use 
them. The funds obtained from 
the sale or redemption of the 
bonds may only be used to 
finance expenditure on tangi-
ble and intangible assets.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
w 2019 roku otrzyma blisko 29 mln zł na 
zwiększenie funduszu zasadniczego. Tak 
wynika z listu ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosława Gowina skierowanego do 
rektora prof. Roberta Tomanka.

UE Katowice otrzyma 
dodatkowe środki 

na rozwój

Marek Kiczka UE Katowice to receive 
extra funding 

for development
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Zwiedzanie Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janki 

Kupały / A visit to the Yanka Kupala State University 

of Grodno, fot./photo: M. Grząba

W ramach szkoły uczestnicy zdobywali i roz-
wijali wiedzę z zakresu działalności, finanso-
wania i ubezpieczania przedsiębiorstw funk-
cjonujących na rynkach zagranicznych. Uzy-
skiwali informacje dotyczące preferencyjnych 
warunków planowania podatkowego i opty-
malizacji działalności gospodarczej w sześciu 
strefach ekonomicznych oraz w High-Tech 
Parkach funkcjonujących na terenie Białorusi. 
Uczestnicy poznawali potencjał tranzytowy 
Białorusi jako kraju pośredniczącego w usłu-
gach produkcyjnych, logistycznych i handlo-
wych pomiędzy Unią Europejską a Euroazja-
tycką Unią Gospodarczą.

Podczas szkoły letniej zarówno studenci, jak 
i doktoranci mieli możliwość współpraco-
wania z ekspertami przy tworzeniu i anali-
zie projektów dotyczących współpracy Euro-
py Wschodniej z Europą Zachodnią i Azją. 
Uczestnicy z pięciu krajów – Białorusi, Chin, 
Hiszpanii, Polski i Rosji – brali udział w zróż-
nicowanych wykładach, warsztatach, semi-
nariach, webinarach oraz wymieniali się 
spostrzeżeniami i poglądami podczas inte-
resujących dyskusji. W wolnym czasie zwie-
dzali najsłynniejsze zabytki Grodzieńszczyzny 
i poznawali kulturę Białorusi.

The school attendees acquired 
and broadened their knowl-
edge on corporate activity in 
foreign markets as well as the 
funding and insurance options 
available to companies oper-
ating abroad. They obtained 
some information on the pref-
erential tax regimes and busi-
ness optimization opportuni-
ties in six free economic zones 
and High-Tech Parks estab-
lished in Belarus. In addi-
tion, they familiarized them-
selves with the transit poten-
tial of Belarus, which can 
play an intermediary role in 
the exchange of production, 
logistics and trade services 

between the European Union 
and the Eurasian Economic 
Union.

During the summer school, the 
undergraduate, graduate and 
PhD students had the oppor-
tunity to collaborate with 
experts to design and ana-
lyze projects on the coopera-
tion of Eastern Europe with 
Western Europe and Asia. 
The participants, who repre-
sented five countries: Bela-
rus, China, Spain, Poland ad 
Russia, took part in a variety 
of lectures, workshops, semi-
nars and webinars, as well 
as exchanged their observa-
tions and views in animated 
discussions. In their free time, 
the students visited the most 
famous monuments of the 
Grodno region and acquainted 
themselves with the Belaru-
sian culture.

Małgorzata Grząba

At the Summer Youth 
Scientific-Practical School
On 9–21 July 2018, the Yanka Kupala State 
University of Grodno hosted the Summer Youth 
ScientificPractical School “Dialogue of the EU 
and the EAEU”. One of the participants was 
Małgorzata Grząba from the Department of 
Public Finance.

Letnia Młodzieżowa Szkoła 
Naukowo-Praktyczna
W dniach 9 – 21 lipca 2018 roku 
w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym 
im. Janki Kupały odbyła się Letnia 
Młodzieżowa Szkoła NaukowoPraktyczna 
„Dialog pomiędzy UE a EUG”. Uczestniczyła 
w niej Małgorzata Grząba z Katedry 
Finansów Publicznych.
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Edyta Abramek

Rys. Proces Design Thinking / Oprac. E. Abramek / Fig. Design Thinking process (E. Abramek)

Wykładowcy Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Kato-
wicach uzyskali certyfikaty, 
które umożliwiają prowa-
dzenie zajęć dydaktycznych 
z wykorzystaniem meto-
dy Design Thinking. Jest to 
metoda, która ułatwia roz-
wiązywanie problemów 
w sposób twórczy. Dzięki niej 
uczymy się poprzez działanie. 
Na metodę Design Thinking 
składa się kilka faz: empa-
tyzacja (odkrywanie), defi-
niowanie problemu, genero-
wanie pomysłów (tworzenie 
rozwiązań), budowanie pro-
totypów (prototypowanie), 
testowanie (przygotowa-
nie do wdrożenia). Efektem 
pracy z wykorzystaniem tego 
podejścia są nowe i innowa-
cyjne produkty, technologie, 
usługi, strategie, modele, pro-
cesy, programy i wiele innych. 

Design Thinking umożliwia 
transfer kreatywnych idei 
i nowatorskich pomysłów 
ze świata nauki do świata 
biznesu. Metoda pochodzi 
z Kalifornii. Została opraco-
wana w Uniwersytecie Stan-
forda. Jednym z jej twórców 
jest D.M. Kelly (firma IDEO 
– 1991, d.school – 2004). 
Ośrodkiem, który promuje 
Design Thinking w Europie, 
jest od 2007 roku HPI School 
of Design Thinking w Poczda-
mie, w Niemczech. Studen-
ci Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach również 
mają możliwość realizowania 
projektów z wykorzystaniem 
podejścia Design Thinking.

Academics of the UE Katowice 
received certificates qualify-
ing them to teach according 
to the Design Thinking meth-
od. The method facilitates 
creative problem solving and 
equips students with the abil-
ity to learn through action. 
The Design Thinking method 
involves several stages: empa-
thizing (discovering), defining 
problems, ideating (generating 
solutions), prototyping (build-
ing prototypes), and testing 
(preparing ideas for implemen-
tation). Working according to 
this approach results in devel-
opment of new and innova-
tive products, technologies, 
services, strategies, models, 

processes, and many oth-
ers. Design Thinking enables 
a transfer of creative ideas 
and innovative solutions from 
the world of science to the 
world of business. The meth-
od was developed at Stanford 
University in California by – 
among others – D. M. Kelly 
(IDEO company – since 1991, 
d.school – since 2004). Since 
the year 2007, the HPI School 
of Design Thinking in Pods-
dam, Germany, has been pro-
moting this method in Europe. 
Students of the UE Katowice 
also have the opportunity 
to use the Design Thinking 
approach in their projects. 

Kształcimy 
z wykorzystaniem 
podejścia Design 

Thinking

Empatyzacja
Empathize

Definiowanie 
problemu

Define

Generowanie
pomysłów

Ideate

Bydowanie
prototypów
Prototype

Testowanie
Test
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Działania zaplanowane w projekcie zostały określone na 
podstawie przeprowadzonych badań i odpowiadają oczeki-
waniom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez:

  dostosowanie oferty dydaktycznej do oczekiwań rynku 
pracy,

  wzrost umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego,
  podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników 
akademickich,

  podniesienie kompetencji kadry administracyjnej,
  podniesienie jakości kształcenia, zarządzania i przepływu 
informacji w uczelni.

Przyznanie dofinansowania jeszcze bardziej zwiększa dyna-
mikę rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
W efekcie powstają trzy nowo tworzone kierunki studiów: 
jeden prowadzony w języku angielskim: Ecommerce (studia 
stacjonarne) oraz dwa o charakterze praktycznym: Rachun-
kowość i podatki oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia 

The measures planned in the project were defined based 
on the conducted research and meet the expectations of 
the economy, labor market and society through:

  the adjustment of the study offer to the expectations 
of the labor market,

  increased internationalization of the teaching process,
  improved teaching competences of the academic 
staff,

  improved competences of the administrative staff,
  improved quality of education and management 
and the more efficient flow of information at the 
university.
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Projekt 
POWER – 

Kompetencje

Marek Kiczka

Wraz z początkiem października ubiegłego 
roku uczelnia rozpoczęła realizację projektu pt. 
„Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. 

Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 
w ramach programu operacyjnego „Wiedza 

Edukacja Rozwój”. Na ten cel Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju przyznało uczelni dofinansowa-
nie w wysokości ponad 4,97 mln zł. Wsparciem 

w ramach projektu zostanie objętych ponad 
1000 studentów oraz blisko 300 pracowników 

uniwersytetu.

In early October last year, the university 
launched the project entitled “Blisko – 

Międzynarodowo – Przez całe życie. 
Kompleksowy program zrównoważonego 

rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach” (The Comprehensive Program 

of the Sustainable Development of the 
University of Economics in Katowice) as part 

of the Operational Programme Knowledge 
Education Development. The National Centre 

for Research and Development granted the 
university funding of over PLN 4.97 million. 

More than 1,000 students and nearly 300 uni-
versity employees will receive support within 

the project.

Project POWER – 
Competences



26 stycznia 2019 roku w Hotelu Vienna 
House Angelo odbyło się spotkanie z oka-
zji 40lecia Komitetu Lokalnego AIESEC 
w Katowicach. W wydarzeniu wzięli udział 
obecni członkowie, alumni – w tym zało-
życiele, jak i partnerzy oddziału.

On 26 January, 2019, the Vienna 
House Angelo Hotel hosted an 
event celebrating the 40th anni-
versary of the Local Committee 
of AIESEC Katowice. Among 
the participants were AIESEC 
current members and alumni – 
including the founders as well as 
partners of the Katowice branch.

Bartosz 
Krawczyk

niestacjonarne). W ramach 
projektu studenci korzysta-
ją z cyklu wykładów, szkoleń, 
warsztatów i zadań projekto-
wych oraz trzech edycji płat-
nych staży. Kadra naukowo-
-dydaktyczna bierze udział 
w krajowych i zagranicznych 
stażach, a kadra administracyj-
na zwiększa swoje kompeten-
cje poprzez szkolenia i studia 
podyplomowe. Dzięki projek-
towi ułatwione będzie także 
korzystanie z serwisu interne-
towego i platform, które zosta-
ną przetłumaczone na język 
angielski. Projekt przewiduje 

również działania restruktury-
zacyjne w obszarze zarządza-
nia uczelnią.

Wniosek o dofinansowa-
nie projektu został złożony 
w ramach działania 3.5 Kom-
pleksowe programy szkół wyż-
szych, osi priorytetowej III. 
Szkolnictwo wyższe dla gospo-
darki i rozwoju programu ope-
racyjnego „Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020”. Całko-
wita wartość projektu wyno-
si ponad 5,13 mln zł, poziom 
dofinansowania to 97%, a 3% 
to wkład własny uczelni.

W ten wyjątkowy wieczór 
spotkało się ponad 100 
uczestników. Podczas części 
oficjalnej można było poznać 
historię komitetu od założe-
nia w 1979, aż do roku 2018. 
Podsumowano 40 lat dzia-
łalności w Katowicach, poże-
gnano obecny zarząd oraz 
przedstawiono zarząd na lata 
2019 – 2020.

More than 100 participants were present on 
this special occasion. During the official part, 
they had an opportunity to learn about the 
committee's history, from its foundation in 
1979 to the year 2018. The summary of the 
40 years of activity was followed by words 
of thanks to the current board, and presen-
tation of the board for the term 2019–2020.

Szczegóły na stronie internetowej uczelni w sekcji „Badania i roz-
wój”, w zakładce „Projekty” / Details are presented on the univer-
sity’s website, section “Badania i rozwój”, page “Projekty”.

40-lecie / 
40th Anniversary

AIESEC 
Katowice

The grant further increases the 
dynamics of the development 
of the University of Economics 
in Katowice. As a result, three 
new study programs are creat-
ed: one conducted in English, 
“E-commerce” (full-time stud-
ies) and two practical ones: 
“Accounting and taxes” and 
“Internal security” (part-time 
studies). As part of the project, 
students can attend a series of 
lectures, trainings, workshops 
and project tasks as well as 
three editions of paid intern-
ships. The research and teach-
ing staff take part in national 
and international internships, 
while administrative employ-
ees increase their competenc-
es through trainings and post-
graduate studies. Additionally, 
the project will contribute to 
the increased functionality of 
the website and online plat-
forms, which will be translated 

into English. The project also 
includes restructuring initia-
tives concerning the manage-
ment of the university.

The grant application was sub-
mitted within Action 3.5 Com-
prehensive programmes of 
universities, Priority Axis III 
Higher Education for Economy 
and Development, Operational 
Programme Knowledge Educa-
tion Development 2014–2020. 
The total value of the project 
is over PLN 5.13 million, with 
co-financing at 97% and the 
university’s own contribution 
at 3%.
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Nowości 
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon
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Andrzej Klasik (red.) 
Rozwój kreatywny i inteligentny cen-
trów i przestrzeni miejskich

Alicja Winnicka-Wejs 
Rynek usług szkoleniowych w Polsce. 
Uwarunkowania – modele – implikacje

Dominika Bochańczyk-Kupka 
Specyfika, pomiar oraz znaczenie wła-
sności intelektualnej i jej ochrony. Per-
spektywa ekonomiczna

Sylwia Bożek 
Standaryzowane zarządzanie ryzykiem 
w podejściu procesowym. Implikacje 
dla przedsiębiorstwa ubezpieczenio-
wego

Stanisław Swadźba (red.) 
Systemowe uwarunkowania wzrostu 
i rozwoju gospodarczego krajów Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu

Grażyna Musiał (red.) 
Teorie ekonomiczne XX wieku. Twórcy. 
Interpretacje. Próba syntezy

Marek Łuczak, Aleksandra Pethe, Rafał Śpie-
wak, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, przy 
współudziale Barbary Filipczyk i Bogny Za-
cny (opracowanie statystyczne) 
W świecie aksjologii, polityki i kultury. 
Studenci wobec mediów (na podstawie 
badań empirycznych)

Małgorzata Fronczek 
Wskaźnik penetracji importowej pol-
skiego rynku w świetle koncepcji mie-
rzenia handlu zagranicznego wartością 
dodaną

Agata Gluzicka 
Wybrane metody dywersyfikacji portfeli 
inwestycyjnych

Włodzimierz Szkutnik (red.) 
Wybrane modele statystyczne w analizie 
rynków ekonomicznych i kapitałowych 
w warunkach konwergencji gospodar-
czej

Marcin Komańda 
Wykorzystanie mediów społecznościo-
wych w perspektywie modelu biznesu 
trenera z branży fitness

Anna Sączewska-Piotrowska 
Zamożność dochodowa gospodarstw 
domowych. Determinanty, dynamika, 
zróżnicowanie przestrzenne

Tadeusz Sporek, Anna Czech (red.)
Zjawiska i procesy w globalnej gospo-
darce

PODRĘCZNIKI: 
Krystyna Melich-Iwanek, Maria Jadamus-Ha-
cura, Katarzyna Warzecha 
Metody prognozowania

Grażyna Musiał (red.) 
Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń 
Wydanie IV rozszerzone

Józef Biolik (red.) 
Podstawy ekonometrii z Excelem i Gre-
tlem. Zbiór zadań

Grzegorz Głód, Teresa Kraśnicka (red.) 
Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu 
do wejścia na rynek

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

MONOGRAFIE:

Tadeusz Sporek, Iwona Pawlas (red.)
Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjed-
noczonych

Małgorzata Twardzik
Centrum handlowe w procesie kształto-
wania struktury miasta

Paweł Kosiń
Dylematy pomiaru kapitału intelektual-
nego w procesie zarządzania wartością 
współczesnych przedsiębiorstw

Małgorzata Kieżel 
Innowacje w marketingu banków deta-
licznych

Barbara Pabian, Beata Reformat (red.) 
Kierunki rozwoju innowacji w turystyce

Jolanta Zrałek 
Konsument wobec wyzwań zrówno-
ważonej konsumpcji. Zrównoważone 
zachowania konsumenckie i ich deter-
minanty

Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędo-
wicz, Sylwia Talar 
Międzynarodowe powiązania gospodar-
cze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Katarzyna Żyminkowska (red.) 
Nowe koncepcje w nauce o marketingu 
i rynkach. Księga Jubileuszowa dedyko-
wana Profesorowi Leszkowi Żabińskie-
mu

Ewa Michalska 
Obiektywna a subiektywna ocena efek-
tywności ryzykownych wariantów decy-
zyjnych

Małgorzata Pańkowska 
Paradygmaty gospodarowania zasobami 
informatycznymi w organizacjach biz-
nesowych

Bożena Ciupek (red.) 
Podatki – finanse – przedsiębiorstwo

Henryk Brandenburg, Adam Drobniak (red.)
Projekty regionalne i lokalne – zarzą-
dzanie ryzykiem projektu

Anna Adamus-Matuszyńska (red.) 
Public relations w przestrzeni publicznej

Martyna Wronka-Pośpiech 
Rola liderów w sukcesie przedsię-
biorstw społecznych
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O Uczelni | About the University

→ informator
guide

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice



blisko
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach położony 
jest w  sercu Śląska – Katowicach pełnych pozy-
tywnej energii. W regionie, gdzie sieć komunika-
cji oraz rozbudowana infrastruktura sprawiają, że 
wszędzie jest blisko. W miejscu z łatwym dostępem 
do wydarzeń sportowych, kulturalnych, naukowych. 
Miejscu o wysokim potencjale inwestycyjnym, gdzie 
partnerzy 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 wy-
kładowcami, 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 development 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 pro-
grams in Polish and in English, agreements with 
foreign universities and business partners. Polish 
students can take one or two semesters at presti-
gious 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

/ wsparcie finansowe i tutoring w ramach pro-
gramu 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 financial support 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 Świę-
to 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 studen-
tów zagranicznych w  Polsce przeprowadzonym 
przez StudyPortals’ International Student Satis-
faction 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 1937. 
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  manage-
ment 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:



Part-time study programs 
reinvented

absolwenci UE Katowice najszybciej w woj. śląskim 
podejmują pierwszą pracę wśród kończących studia 
na uczelniach państwowych *według badania ELA zleconego przez MNiSW

Apply today!

study 

work

make 
a living

UE Katowice alumni are the fi rst among public university graduates in 

Śląskie to fi nd employment   *based on the ELA survey commissioned by MNiSW



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
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Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bulletin of the University of Economics in Katowice

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, pokój 2/18
Advanced Information Technology Center, room 2/18

ul. Bogucicka 5, Katowice
tel. +48 32 257 70 12
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