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Słowo dziekana

Celina M. Olszak 
Dziekan Wydziału Ekonomii

 
Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato‑
wicach obchodzi w 2018 roku jubileusz 50‑lecia swojego 
istnienia. Z tej okazji przypadł mi ogromny zaszczyt otwar‑
cia obchodów jubileuszowych oraz złożenia podziękowań 
wszystkim osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem 
przyczyniły się do powstania i rozwoju wydziału. W Pań‑
stwa ręce przekazujemy okolicznościowy album, który 
przybliża historię Wydziału Ekonomii. Obchody jubileuszo‑
we otwiera konferencja naukowa „Innowacyjna gospodar‑
ka – innowacyjne organizacje – innowacyjni ludzie”, którą 
zaplanowaliśmy na 7 czerwca 2018 roku.

Szanowni Państwo, minęło 50 lat… Analizując karty 
historii Wydziału Ekonomii trzeba przyznać, że były to lata 
wytężonej, trudnej, ale bardzo owocnej pracy. Pracy, w któ‑
rą zaangażowanych było wiele osób, zarówno pracowników 
naukowych, jak i administracji. Część z tych osób niestety 
już dawno odeszła, ale ich dokonania i zasługi trwale zapi‑
sały się w historii naszego Wydziału. 

Wydział Ekonomii wywodzi się z wcześniejszego 
Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia – w 1968 roku 
zaczęto na uczelni prowadzić pierwsze prace naukowo‑ 

‑badawcze z zakresu ekonomii, handlu i ekonomiki 
żywienia, ekonomiki konsumpcji oraz współpracować 
z otoczeniem gospodarczym.  
Z wydziału, liczącego wtedy kilkanaście osób, przekształcili‑
śmy się w jednostkę, która aktualnie liczy 115 pracowników 
nauki, 15 pracowników administracji i w której kształcimy 
łącznie około 2500 studentów na studiach licencjackich, 
magisterskich i doktoranckich zarówno w trybie stacjo‑
narnym, jak i niestacjonarnym. Wypromowaliśmy 29 572 
absolwentów, 268 doktorów, 58 doktorów habilitowanych, 
a 16 osób uzyskało tytuł naukowy profesora. 

Śledząc historię wydziału, trudno nie zauważyć, że 
jego misją była zawsze silna integracja i współpraca 
z otoczeniem gospodarczym. Od samego początku 
podejmowano wiele prac badawczych i wdrożeniowych 
na rzecz regionu, a także kraju. Na przestrzeni lat nasi 
absolwenci byli cenieni przez pracodawców i zajmowali 
ważne stanowiska w administracji publicznej oraz róż‑
nych korporacjach. Taki trend utrzymuje się do dziś. Nasi 
pracownicy powoływani są na ekspertów i doradców 
Prezydenta i Premiera Rzeczpospolitej Polskiej, pełnią 
też ważne funkcje w takich instytucjach jak: Narodowe 
Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet 
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Ewaluacji Jednostek Naukowych. Pracownicy wydziału są 
cenionymi ekspertami i konsultantami, z których wiedzy 
korzystają władze w regionie. Z ich udziałem tworzone 
są m.in. strategie rozwoju miast śląskich oraz infrastruktu‑
ry logistycznej i transportowej. 

Obecnie na Wydziale Ekonomii kształcimy studentów na 
sześciu kierunkach studiów: ekonomia, przedsiębiorczość 
i finanse, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodar‑
cze, gospodarka przestrzenna oraz gospodarka i zarządza‑
nie publiczne. W ramach tych kierunków uruchamiamy wie‑
le interesujących specjalności, które wpisują się w potrzeby 
rynku pracy. 

Warto podkreślić, że naszym atutem są także studia 
podyplomowe, które cieszą się wśród słuchaczy dużym 
powodzeniem. Proponujemy 16 różnych ofert ukierunko‑
wanych na doskonalenie umiejętności praktycznych. Są 
to: audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji 
publicznej, handel zagraniczny, inwestowanie na rynku 
Forex, marketing i public relations, menedżer e‑commerce 
i social media, menedżer kultury, menedżer sprzedaży,  
psychologia menedżerska, zarządzanie projektami 
w branży motoryzacyjnej, zarządzanie w ochronie zdro‑
wia, bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni, Chiny 
– biznes i prawo (z lektoratem j. chińskiego), handel trans‑ 
graniczny na rynku elektronicznym, projekty w obszarze 
HR, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zarządzanie 
dla prawników oraz zarządzanie zrównoważoną mobilno‑
ścią w miastach. Ponadto na wydziale organizowanych jest 
wiele konferencji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, 
a także seminariów i otwartych spotkań, na przykład wy‑
kładów dziekańskich. 

W strukturze Wydziału Ekonomii znajduje się 13 katedr 
(Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, Katedra 
Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedra Ekonomii, 
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Kate‑
dra Informatyki Ekonomicznej, Katedra Międzynarodowych 
Stosunków Ekonomicznych, Katedra Metod Statystyczno‑

‑Matematycznych w Ekonomii, Katedra Polityki Społecznej 
i Gospodarczej, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania 
Innowacyjnego, Katedra Rynku i Konsumpcji, Katedra 
Transportu, Katedra Zarządzania Organizacjami, Katedra 
Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych), w których 
prowadzone są badania z zakresu ekonomii, internacjo‑
nalizacji procesów gospodarczych, badań strategicznych 
i regionalnych, logistyki, transportu, zarządzania kapitałem 
intelektualnym, zarządzania organizacjami, gospodarki 
przestrzennej, innowacyjności, informatyki ekonomicznej, 
metod statystycznych, zarządzania publicznego, polityki 
społecznej, analiz i prognozowania rynku pracy oraz public 
relations. 

Dzisiaj Wydział Ekonomii ma pełne uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz 
występowania o nadanie tytułu profesora w dyscyplinach:  
ekonomia i nauki o zarządzaniu. W ostatniej parametryza‑
cji jednostek naukowych uzyskaliśmy kategorię A, co plasu‑
je nas w gronie najlepszych jednostek w Polsce prowadzą‑
cych badania w obszarze ekonomii i zarządzania. 

Szanowni Państwo, jestem dziesiątym dziekanem 
Wydziału Ekonomii. Przede mną tę zaszczytną funkcję 
piastowali: Franciszek Gerus (1968–1969), Jan Wiesner 
(1969–1975), Barbara Ciepielewska (1975–1984), Franciszek 
Piontek (1984–1990), Zbigniew Łabno (1990–1996), Halina 
Henzel (1996–1999), Florian Kuźnik (1999–2002), Andrzej 
Barteczek (2002–2008) oraz Barbara Kos (2008–2016). 
W imieniu własnym, a także moich poprzedników, pragnę 
złożyć wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania wszyst‑
kim osobom, które przyczyniły się do rozwoju naszego 
Wydziału. 

Kończąc, pragnę podkreślić, że historia jest ważna, ale 
nie traćmy z pola widzenia przyszłości. Wierzę, że w obliczu 
dokonujących się w ostatnim czasie zmian w nauce i szkol‑
nictwie wyższym Wydział Ekonomii nie tylko przetrwa, ale 
umocni swoją pozycję. Tego życzę wszystkim pracownikom 
i studentom na najbliższe lata. 
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Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka‑
towicach jest jedną z pięciu podstawowych jednostek 
organizacyjnych uczelni obok wydziałów: Biznesu, Finan‑
sów i Administracji, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki 
i Komunikacji oraz Zarządzania. 

Początki funkcjonowania uczelni sięgają 1936 roku, 
kiedy to, na mocy dekretu ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, 
powstało prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno‑
 ‑Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wte‑
dy Wydziale Organizacji Przemysłowej w dniu 11 stycznia 
1937 roku i datę tę uważa się za początek działalno‑
ści szkoły. W roku 1938 uruchomiony został Wydział 
Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach 
trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Z dniem 
1 września 1939 roku szkoła przestała funkcjonować 
z powodu wojny i okupacji. Działalność wznowiono 
w roku 1945. Po czterech latach, w 1949 roku, uczelnia 
została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowej 
Wyższej Szkoły Administracji Gospodarczej. Rok później 
nastąpiło ujednolicenie kształcenia ekonomicznego 
w całym kraju, w wyniku którego uczelnię przekształ‑
cono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Na początku lat 
pięćdziesiątych WSE była szkołą czterowydziałową z wy‑
działami: Przemysłu, Administracji Publicznej, Handlo‑

wym oraz Finansów i Rachunkowości Przemysłu. Wydział 
Handlowy funkcjonował jedynie od roku akademickie‑
go 1948/1949 do roku 1950/1951. Zaprzestano także 
kształcenia w zakresie prawa na Wydziale Administracji 
Publicznej (wydział pod tą nazwą funkcjonował w latach 
1938–1951). Wydział Organizacji Przemysłowej przemia‑
nowano w 1950 roku na Wydział Planowania Przemysłu, 
a następnie w 1952 roku na Wydział Przemysłu (funkcjo‑
nujący pod tą nazwą w latach 1952–1992). Na Wydziale 
Finansów i Rachunkowości Przemysłu / Wydziale Finan‑
sowym, a następnie od 1952 roku na Wydziale Finansów, 
prowadzono zajęcia do 1957 roku. W roku akademickim 
1952/1953 szkoła otrzymała prawo nadawania swoim 
absolwentom stopni magisterskich. W latach 1958–1968 
uczelnia miała strukturę jednowydziałową. 

Dopiero w roku akademickim 1968/1969 zrealizo‑
wały się perspektywy rozwojowe i utworzony został 
Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia, z którego wy‑
wodzi się obecny Wydział Ekonomii. W pierwszym roku 
działalności dziekanem wydziału, powołanym przez 
ministra oświaty i szkolnictwa wyższego we wrześniu 
1968 roku, był doc. dr Franciszek Gerus. 

Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 1969 roku w spra‑
wie organizacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowi‑
cach minister oświaty i szkolnictwa wyższego zatwierdził 

Z kart historii
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strukturę wydziału, w skład którego wchodził począt‑
kowo Instytut Handlu i Ekonomiki Żywienia z sekcjami 
kierunkowymi: Ekonomiki Handlu i Ekonomiki Żywienia. 
Zgodnie z ramowym statutem instytut prowadził i do‑
skonalił proces dydaktyczny, realizował prace naukowo‑
 ‑badawcze w zakresie ekonomii, handlu i ekonomiki 
żywienia, ekonomiki konsumpcji oraz współpracował 
z otoczeniem gospodarczym. Do statutowych zadań tej 
jednostki organizacyjnej należało także uczestnicze‑
nie w procesie kształcenia kadr naukowych w zakresie 
reprezentowanych dyscyplin. Już w czerwcu 1969 roku 
w ramach wydziału utworzono Podyplomowe Studium 
Handlu Zagranicznego, którego zadaniem było dokształ‑
canie osób zatrudnionych na stanowiskach kierowni‑
czych w przedsiębiorstwach związanych z handlem 
zagranicznym. Dwa lata później, w 1971 roku, na wy‑
dziale uruchomione zostało Zawodowe Studium Zaoczne 
w zakresie ekonomiki handlu wewnętrznego. 

W 1972 roku katowickiej Wyższej Szkole Ekono‑
micznej nadano imię Karola Adamieckiego, wybitnego 
inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego 
współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa. W tym 
samym roku studia na Wydziale Handlu i Ekonomiki 
Żywienia ukończyło pierwszych sześćdziesięciu pięciu 
absolwentów studiów dziennych. W 1973 roku oddano 
do użytku obiekt dydaktyczny przy ul. Bogucickiej 3a 
w Katowicach, w którym pomieszczenia na pierwszym 
piętrze przeznaczono dla władz wydziału. Niezmiennie 
do chwili obecnej mają w nim swoją siedzibę.

Na początku lat siedemdziesiątych poszerzono 
obszar działalności naukowo ‑dydaktycznej, a w struk‑
turach wydziału od 1971 roku, obok Instytutu Handlu 
i Ekonomiki Żywienia (z zakładami: Ekonomiki Handlu 
Wewnętrznego, Ekonomiki Handlu Zagranicznego, 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Handlowego, 
Ekonomiki i Planowania Konsumpcji, Towaroznawstwa, 
Chemii Ogólnej, Nauki o Żywieniu Człowieka, Technologii 

Żywienia Człowieka), funkcjonował również Samodzielny 
Zakład Ekonomiki Transportu. Pracownicy tego zakładu 
w pierwszym okresie działalności zajmowali się głównie 
dydaktyką, zapoczątkowano także prace badawcze reali‑
zowane na potrzeby praktyki gospodarczej. 

W roku 1974 wraz z uczelniami ekonomicznymi 
Krakowa, Poznania i Wrocławia katowicka placów‑
ka przemianowana została na akademię, otrzymując 
nazwę Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach. Następnie w 1975 roku wydział został 
przekształcony w Wydział Handlu, Transportu i Usług, 
w ramach którego w miejsce zniesionego Instytutu 
Handlu i Ekonomiki Żywienia utworzono Instytut Obrotu 
Towarowego i Usług. Dopiero w 1976 roku Zakład Eko‑
nomiki Transportu przekształcono w Instytut Ekonomiki 
Transportu z zakładami: Polityki i Ekonomiki Transportu, 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Transportu, 
a od 1977 roku również Zakładem Badań Operacyjnych 
w Transporcie. Od 1979 roku na wydziale funkcjonował 
Instytut Nauk Społecznych z zakładami: Nauk Politycz‑
nych, Filozofii, Historii Gospodarczej, Ekonomiki Obrony 
oraz Prawa. Na wydziale prowadzono wówczas studia na 
kierunkach: ekonomika handlu wewnętrznego, ekonomi‑
ka żywienia oraz ekonomika transportu lądowego. 

W ślad za rozwojem kadrowym i organizacyjnym 
wydział otrzymał w 1979 roku pierwsze uprawnienia 
akademickie w zakresie nadawania stopnia doktora eko‑
nomii, pozwalające na doskonalenie kształcenia w opar‑
ciu o prowadzone badania naukowe, jak i podnoszenie 
kwalifikacji młodej kadry naukowo ‑badawczej skupionej 
wokół instytutów. W 1987 roku Instytut Obrotu Towaro‑
wego i Usług z zakładami: Ekonomiki Obrotu Towarowe‑
go i Usług, Analizy Rynku, Ekonomiki i Organizacji Przed‑
siębiorstw Handlowych i Usługowych, Towaroznawstwa, 
Ekonomiki Konsumpcji, Nauki o Żywieniu Człowieka oraz 
Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych przemia‑
nowano na Instytut Rynku i Konsumpcji. Równolegle do 
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Instytutu Rynku i Konsumpcji na wydziale funkcjonował 
nadal Instytut Ekonomiki Transportu z trzema zakła‑
dami: Ekonomiki Transportu, Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw Transportu oraz Polityki Sozologicznej 
i Transportu, a także Instytut Nauk Społecznych z za‑
kładami: Podstaw Nauk Politycznych i Filozofii, Historii 
Gospodarczej oraz Katedra Prawa. 

Kolejne uprawnienie akademickie – w zakresie nada‑
wania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicz‑
nych – wydział otrzymał w 1991 roku.

W 1992 roku w związku ze zmianami ustawowymi 
nastąpiła znacząca reorganizacja uczelni, w wyniku 
której Wydział Handlu, Transportu i Usług przekształco‑
no w Wydział Ekonomii, a Wydział Przemysłu w Wydział 
Zarządzania. Zmiany organizacyjne wewnątrz uczelni 
wpłynęły na dotychczasową strukturę i działalność wy‑
działów. Wiele zespołów naukowych zmieniło przynależ‑
ność wydziałową. W miejsce instytutów wprowadzono 
katedry. W skład Wydziału Ekonomii weszły wówczas 
katedry: Ekonomii, Finansów, Rachunkowości, Polityki 
Społecznej i Gospodarczej (wyodrębnionej z Zakładu 
Polityki Społecznej działającego przy Instytucie Or‑
ganizacji i Zarządzania Wydziału Przemysłu), Badań 
Strategicznych i Regionalnych, Transportu, Inwestycji, 
Ekologii, Nauk Humanistycznych oraz Prawa. W 1994 
roku z Zakładu Fizjologii, Psychologii i Socjologii Pracy, 
działającego w strukturze Katedry Polityki Społecznej 
i Gospodarczej, a wcześniej Instytutu Organizacji Pracy 
i Zarządzania na Wydziale Przemysłu, wyodrębniono 
nową Katedrę Ergonomii i Fizjologii. W roku akade‑
mickim 1994/1995 uruchomiono na wydziale studia 
doktoranckie. Dysertacje doktorskie obejmowały 
tematykę związaną z wiodącymi wówczas na wydzia‑
le badaniami naukowymi, w szczególności w zakresie 
polityki społecznej, badań strategicznych i regionalnych, 
ekologii, międzynarodowych stosunków ekonomicznych 
i problemów globalnych, międzynarodowej i krajowej 

spedycji i przewozów, bankowości i finansów, inwestycji 
oraz rachunkowości. W 1996 roku utworzono Katedrę 
Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, prze‑
kształcono również Katedrę Ekologii w Katedrę Ekologii 
i Ekonomii Środowiskowej. W 2000 roku utworzono 
Katedrę Matematyki Stosowanej, a Katedrę Ekologii 
i Ekonomii Środowiskowej przekształcono w Katedrę 
Zarządzania Ochroną Środowiska, którą jednocześnie 
przeniesiono na Wydział Zarządzania. W 2001 roku 
utworzono Katedrę Rynku Ubezpieczeniowego oraz 
Katedrę Marketingu i Usług przekształconą następnie 
w Katedrę Rynku i Konsumpcji. Wraz ze zmianami usta‑
wowymi i organizacyjnymi zmieniała się również oferta 
dydaktyczna oraz profil naukowo ‑badawczy wydziału. 
W latach 1993–2002 prowadzono studia na kierunku 
ekonomia ze specjalnościami: międzynarodowe stosunki 
ekonomiczne (przekształconą od 1994 roku w między‑
narodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne), 
międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy, go‑
spodarka miejska i regionalna, ekologia (przekształconą 
w 1997 roku w ekologię i ekonomię środowiskową), 
public relations, pedagogika ekonomiczna, ubezpie‑
czenia i polityka społeczna oraz na kierunku finanse 
i bankowość ze specjalnościami: finanse i inwestycje, 
bankowość, rachunkowość, strategia i business plany, 
prowadzenie firmy i środowisko biznesu oraz – od 2001 
roku – skarbowość.

Dynamiczny rozwój badań i kształcenia w obszarach 
finansów, rachunkowości, bankowości oraz ubezpieczeń 
wymusił kolejne zmiany organizacyjne w akademii. 
W 2002 roku utworzono trzeci wydział – Finansów 
i Ubezpieczeń. W tym samym roku rozpoczęto rów‑
nież kształcenie w Rybnickim Ośrodku Naukowo‑
 ‑Dydaktycznym oraz utworzono Katedrę Gospodarki 
Przestrzennej. Utworzenie Wydziału Finansów i Ubez‑
pieczeń wpłynęło znacząco na strukturę organizacyjną 
Wydziału Ekonomii. W 2003 roku z Wydziału Ekonomii 
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na Wydział Finansów i Ubezpieczeń przeniesiono sześć 
katedr: Finansów, Rachunkowości, Inwestycji, Prawa, 
Rynku Ubezpieczeniowego oraz Matematyki Stosowa‑
nej. W kolejnych latach wraz z rozwojem kadrowym na 
wydziale tworzono nowe jednostki: z Katedry Polityki 
Społecznej i Gospodarczej wyodrębniono w 2004 roku 
Katedrę Rynku Pracy. W 2005 roku utworzono Katedrę 
Metod Matematyczno ‑Statystycznych w Ekonomii oraz 
zlikwidowano Katedrę Ergonomii i Fizjologii. W kadencji 
2002–2005 wprowadzono wiele zmian w ofercie dydak‑
tycznej uczelni. Na nowo utworzony Wydział Finansów 
i Ubezpieczeń od roku akademickiego 2003/2004 prze‑
niesiono z Wydziału Ekonomii kierunek finanse i banko‑
wość, wzbogacając go o specjalność ubezpieczenia pro‑
wadzoną wcześniej na kierunku ekonomia. Uruchomiono 
nowe specjalności na kierunku ekonomia: dystrybucja 
i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych 
oraz komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodo‑
wym, gospodarowanie kapitałem ludzkim, handel zagra‑
niczny, rynki i konkurencja w warunkach globalizacji. Na 
wydziale prowadzono również studia podyplomowe.

W 2006 roku utworzono kolejne katedry: w wyniku 
przekształcenia Katedry Polityki Społecznej i Gospodar‑
czej wyodrębniono Katedrę Zarządzania Organizacjami, 
utworzono także Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz 
Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyj nego. 
Na wydział powróciła z Wydziału Zarządzania Katedra 
Zarządzania Ochroną Środowiska. Z kolei w 2008 roku 
poprzez połączenie dwóch katedr: Zarządzania Publicz‑
nego i Nauk Humanistycznych powstała Katedra Zarzą‑
dzania Publicznego i Nauk Społecznych. Uruchamiano 
także nowe kierunki kształcenia. W roku akademickim 
2006/2007 rozpoczęto studia z zakresu gospodarki prze‑
strzennej, następnie uruchomiono kierunek międzynaro‑
dowe stosunki gospodarcze (2008/2009), a rok później 
otwarto kierunki studiów: logistyka oraz gospodarka 
i zarządzanie publiczne. 

W ostatnim dziesięcioleciu wydział uzyskiwał kolejne 
uprawnienia akademickie. W 2009 roku otrzymał upraw‑
nienia w zakresie nadawania stopnia doktora ekonomii 
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a w roku 2016 upraw‑
nienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Od 1 października 2010 roku uczelni nadano nazwę 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiana ta 
nie wpłynęła jednak na organizację wydziałów. Z ko‑
lei w 2013 roku Katedrę Rynku Pracy przekształcono 
w Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy. W tym 
samym roku utworzono, funkcjonujący do 2015 roku, 
Samodzielny Zakład Badań Przestrzeni Zurbanizowanej. 
W roku akademickim 2014/2015 rozpoczęto naucza‑
nie na nowym kierunku studiów prowadzonym przez 
Wydział Ekonomii: przedsiębiorczość i finanse. Ostatnie 
zmiany w strukturze organizacyjnej wydziału miały 
miejsce w 2016 roku, kiedy to katedry Gospodarki 
Przestrzennej oraz Zarządzania Ochroną Środowiska 
przekształcono w jedną Katedrę Gospodarki Przestrzen‑
nej i Środowiskowej. 

Kierunki studiów realizowanych na wydziale uzyskują 
bardzo dobre noty w procesach akredytacyjnych prowa‑
dzonych przez niegdyś Państwową, a obecnie Polską Ko‑
misję Akredytacyjną. Wydział od lat utrzymuje wysoką 
kategorię naukową przyznawaną na podstawie wyników 
kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo‑
 ‑rozwojowej jednostek naukowych w Polsce. W procesie 
ewaluacyjnym przeprowadzonym w roku 2017 otrzymał 
kategorię A.
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Poczet dziekanów

prof. dr hab. inż.  
Celina M. Olszak
dziekan od roku 2016

dr hab.  
Barbara Kos  
prof. UE
dziekan w latach 2008–2016

dr hab.  
Andrzej Barteczek 
prof. AE
dziekan w latach 2002–2008

dr hab.  
Florian Kuźnik 
prof. AE
dziekan w latach 1999–2002
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prof. dr hab.  
Franciszek Piontek
dziekan w latach 1984–1990

prof. dr hab.  
Halina Henzel
dziekan w latach 1996–1999

doc. dr  
Barbara Ciepielewska
dziekan w latach 1975–1984

dr hab.  
Zbigniew Łabno 
prof. AE
dziekan w latach 1990–1996

doc. dr  
Jan Wiesner
dziekan w latach 1969–1975

doc. dr  
Franciszek Gerus
dziekan w latach 1968–1969
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Wydział Ekonomii

kadencja 2016–2020
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, dziekan
dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE, prodziekan ds. nauki
dr hab. Robert Wolny, prof. UE, prodziekan ds. rozwoju 
i współpracy z otoczeniem
dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE, prodziekan ds. edukacji

kadencja 2012–2016
dr hab. Barbara Kos, prof. UE, dziekan
prof. dr hab. inż. Celina Olszak, prodziekan ds. nauki
dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE, prodziekan ds. 
studiów stacjonarnych
dr Grzegorz Głód, prof. UE, prodziekan ds. studiów 
niestacjonarnych

kadencja 2008–2012
dr hab. Barbara Kos, prof. UE, dziekan
prof. UE dr hab. inż. Celina M. Olszak, prodziekan ds. nauki
dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE, prodziekan ds. 
studiów stacjonarnych
dr Małgorzata Fronczek, prodziekan ds. studiów 
niestacjonarnych

kadencja 2005–2008
dr hab. Andrzej Barteczek, prof. AE, dziekan
dr hab. Barbara Kos, prof. AE, prodziekan ds. nauki
dr hab. Robert Tomanek, prof. AE, prodziekan ds. 
studiów stacjonarnych
dr Małgorzata Fronczek, prodziekan ds. studiów 
niestacjonarnych

kadencja 2002–2005
dr hab. Andrzej Barteczek, prof. AE, dziekan
prof. dr hab. Halina Buk, prodziekan ds. nauki
dr hab. Barbara Kos, prof. AE, prodziekan ds. edukacji
dr Jerzy Kusztal, prodziekan ds. studiów zaocznych 
i wieczorowych 

kadencja 1999–2002
dr hab. Florian Kuźnik, prof. AE, dziekan
dr hab. Andrzej Barteczek, prof. AE, prodziekan ds. nauki
dr Zdzisław, Janeczek, prodziekan ds. edukacji
dr Jerzy Kusztal, prodziekan ds. studiów wieczorowych 
i zaocznych 

kadencja 1996–1999
prof. dr hab. Halina Henzel, dziekan
dr hab. Andrzej Barteczek, prof. AE, prodziekan ds. nauki

Kolegia dziekańskie
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dr Zdzisław, Janeczek, prodziekan ds. edukacji
dr Krystian Pera, prodziekan ds. studiów wieczorowych 
i zaocznych

kadencja 1993–1996
dr hab. Zbigniew Łabno, prof. AE, dziekan
dr hab. Stanisław Dziadek, prof. AE, prodziekan ds. nauki
dr Jerzy Kusztal, prodziekan ds. studenckich
doc. dr hab. Henryk Walica, prodziekan ds. studiów dla 
pracujących

Wydział Handlu, Transportu i Usług /  
Wydział Ekonomii

kadencja 1990–1993
dr hab. Zbigniew Łabno, prof. AE, dziekan
prof. dr hab. Ewa Kieżel, prodziekan ds. nauki 
i nauczania
dr Ilona Kulas, prodziekan ds. nauczania i spraw 
studenckich
dr Jerzy Kusztal, prodziekan ds. studiów dla pracujących

Wydział Handlu, Transportu i Usług 

kadencja 1987–1990
prof. dr hab. Franciszek Piontek, dziekan
dr Zbigniew Łabno, prodziekan ds. nauki i spraw 
bytowych
doc. dr Roman Murzyn, prodziekan ds. nauczania
doc. dr hab. Stanisław Dziadek, prodziekan ds. studiów 
dla pracujących

kadencja 1984–1987
prof. dr hab. Franciszek Piontek, dziekan
doc. dr Marian Limański, prodziekan ds. nauki i spraw 
bytowych
doc. dr Roman Murzyn, prodziekan ds. nauczania

doc. dr hab. Stanisław Dziadek, prodziekan ds. studiów 
dla pracujących

kadencja 1981–1984
doc. dr Barbara Ciepielewska, dziekan
doc. dr Marian Limański, prodziekan ds. nauki i spraw 
bytowych
dr Ryszard Pochwalski, prodziekan ds. studentów
doc. dr hab. Franciszek Piontek, prodziekan ds. studiów 
dla pracujących

kadencja 1978–1981
doc. dr Barbara Ciepielewska, dziekan
doc. dr hab. Eugeniusz Michalski, prodziekan ds. nauki 
i spraw bytowych
dr Ryszard Pochwalski, prodziekan ds. studentów
doc. dr hab. Franciszek Piontek, prodziekan ds. studiów 
dla pracujących

kadencja 1975–1978
doc. dr Barbara Ciepielewska, dziekan
doc. dr hab. Franciszek Piontek, prodziekan ds. nauki 
i spraw bytowych
dr Bogusław Pieczyski, prodziekan ds. studentów
doc. dr hab. Alfred Hornig, prodziekan ds. studiów dla 
pracujących

kadencja 1972–1975
doc. dr Jan Wiesner, dziekan
doc. dr Marian Limański, prodziekan ds. nauki i spraw 
bytowych
dr Bogusław Pieczyski, prodziekan ds. studentów
doc. dr Marek Grabania, prodziekan ds. studiów dla 
pracujących
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Wydział  
Ekonomii 2018

2500
studentów

Kategoria A  
w ewaluacji jednostek 
naukowych

13
katedr
• Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
• Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
• Katedra Ekonomii
• Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
• Katedra Informatyki Ekonomicznej
• Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
•  Katedra Metod Statystyczno ‑Matematycznych 

w Ekonomii
• Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej
• Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
• Katedra Rynku i Konsumpcji
• Katedra Transportu
• Katedra Zarządzania Organizacjami
• Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

6
kierunków studiów 
pierwszego i drugiego 
stopnia
• ekonomia
•  gospodarka i zarządzanie 

publiczne
• gospodarka przestrzenna
• logistyka
•  międzynarodowe stosunki 

gospodarcze
• przedsiębiorczość i finanse

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Studenckie koła 
naukowe

115
nauczycieli akademickich
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prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
dziekan 

Profesor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o za‑
rządzaniu w zakresie informatyki ekonomicznej, profe‑
sor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi‑
cach. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej. 
Specjalizuje się w problematyce systemów wspomaga‑
nia decyzji menedżerskich, projektowania i wdrażania 
systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, 
systemów business intelligence i big data, innowacyjno‑
ści i twórczości organizacyjnej oraz jej komputerowym 
wspomaganiu, a także w wykorzystaniu sztucznej inte‑

ligencji w zarządzaniu. Jest autorką lub współautorką 
wielu opracowań naukowych i dydaktycznych. W trakcie 
swojej pracy zawodowej pełniła wiele funkcji. Była m.in. 
prodziekanem ds. nauki, wicedyrektorem Śląskiej Mię‑
dzynarodowej Szkoły Handlowej, kierownikiem Zakładu 
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Obecnie 
pełni funkcję kierownika Katedry Informatyki Ekono‑
micznej. Jest także stypendystką Deutsche Akademische 
Austauschdienst oraz stypendystką Państwa Szwajcar‑
skiego. W wolnym czasie chętnie słucha dobrej muzyki, 
podróżuje, jeździ na nartach, gra w tenisa, zajmuje się 
ogrodem i uwielbia zwierzęta.

Władze wydziału 
w kadencji 2016–2020
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dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE
prodziekan ds. nauki

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Realizuje 
badania naukowe w obszarze teorii ekonomii, a zwłasz‑
cza rynku pracy i systemów gospodarczych z perspek‑
tywy ekonomii instytucjonalnej. Jest autorką ponad 
100 publikacji naukowych z zakresu instytucjonalnych 
uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy, uwzględ‑
niających specyfikę krajowych systemów gospodarczych 
w skali światowej, i współautorką dwóch podręczników 
akademickich. Od września 2016 roku pełni funkcję 
prodziekana ds. nauki, a także kierownika studiów 
doktoranckich na Wydziale Ekonomii. Jej hobby to lite‑
ratura faktu, teatr współczesny, dobra muzyka i kontakt 
z przyrodą.

dr hab. Robert Wolny, prof. UE
prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia, profesor nadzwyczajny w Katedrze Rynku 
i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato‑
wicach. Specjalizacja naukowa: badania rynku i kon‑
sumpcji, zachowania podmiotów rynkowych, e ‑usługi. 
Autor ponad 120 prac naukowych. Kierownik i wyko‑
nawca wielu projektów naukowych, w tym siedmiu 
otrzymanych w ramach konkursów na finansowanie 
nauki. Dyrektor Centrum Badań i Transferu Wiedzy 
UE w Katowicach. Kierownik i wykonawca ponad 140 
projektów badawczych na rzecz praktyki gospodarczej. 
Autor i współautor ekspertyz zlecanych przez organy 
administracji publicznej. Jest członkiem: sieci badawczej 
Réseau PGV, Polskiego Naukowego Towarzystwa Mar‑
ketingu, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, 
kolegium redakcyjnego czasopisma „Konsumpcja i Roz‑
wój”. Jego hobby to literatura biograficzna, motoryzacja, 
snowboard.
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dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE
prodziekan ds. edukacji

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie 
nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny w Kate‑
drze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego. 
Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicz‑
nej w Katowicach. Specjalizuje się w badaniach na 
temat konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania 
w sektorze publicznym oraz narzędzi menedżerskich, 
w tym w szczególności z zakresu controllingu. Posiada 
doświadczenie praktyczne w doradztwie i zarządza‑
niu, w szczególności w jednostkach ochrony zdrowia 
i sektorze energetycznym. Jest autorem kilkudziesięciu 
publikacji naukowych z zakresu zarządzania. W latach 
2012–2016 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Ekono‑
mii ds. studiów niestacjonarnych. W wolnych chwilach 
gra w tenisa ziemnego i jest kibicem sportu żużlowego.
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• Izabela Musiał, kierownik dziekanatu
• Aleksandra Prusik, sekretariat dziekana

Dział Obsługi Procesu Kształcenia
• Anna Aksamit
• Elżbieta Krajewska
• Edyta Krysiak
• Mirella Szweda
• Magdalena Turcza
• Gabriela Lipińska

Dział Obsługi Absolwentów i Słuchaczy Studiów 
Podyplomowych

• Żaneta Buba
• Beata Zapiórkowska

Dział Rozwoju Kadry Naukowo ‑Badawczej
• Anna Raszka
• Agata Zawłocka

Dział Wsparcia Zespołów Naukowo ‑Dydaktycznych
• Agata Gałęziowska
• Anna Maśląg
• Aleksandra Wojnowska

Zespół dziekanatu
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Prof. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c.
Dziekan Wydziału Handlu, Transportu i Usług w latach 
1984–1990

„Czas przeszły dokonany – tempus plusquamperfectum” 
to temat mojej wypowiedzi – z okazji złotego jubile‑
uszu Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach – który ma na celu przypomnienie dokonań 
podejmowanych przez wielu pracowników w okresie 
zaprzeszłym, ich znaczenia dla teraźniejszości i rozwoju. 
Okres 1963–2001 to lata: moich studiów, podjęcia pracy 
na wydziale i współpracy z wydziałem. Refleksja ma cha‑
rakter osobisty i jest wyrazem mojej wdzięczności.

Na podkreślenie zasługuje troska o rozwój kadry nauko‑
wej. Profesor Bronisław Sokołowski dostrzegł moje zain‑
teresowania i zaproponował mi zatrudnienie na wydziale. 
Skierował mnie na staż do profesora Pawła Sulmickiego: 
„Nauczy pana naukowej refleksji!” (była też możliwość 
stażu w Komisji Planowania). Staż ukończyłem otwarciem 
przewodu doktorskiego, a następnie jego finalizacją (1970 
rok). Na wydziale jubilacie uzyskałem kolejny stopień 
naukowy, a w okresie współpracy z tym wydziałem tytuły: 
profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Stąd: zobowią‑
zania, pogłębienie więzi i wyrazy wdzięczności.

Przynależność do wspólnoty akademickiej – mimo 

wielu uwarunkowań – była dostrzegana i ceniona. Rozwój 
instytucjonalny uczelni nie dywersyfikował pracy dydak‑
tycznej ani naukowej. Badania naukowe prowadzone 
przeze mnie zapewniły dorobek wielu osobom. 

Samodzielność w prowadzeniu badań – również tych po‑
zastandardowych – była przestrzegana i akceptowana. Nie 
obowiązywały paradygmaty: konkurencyjność i wydajność. 
Odpowiedzialność merytoryczna i moralna w ocenie czło‑
wieka – mimo innych uwarunkowań – była dostrzegana. 

Wydziałowi jubilatowi dziękuję za umożliwienie 
realizacji mojej drogi naukowej: od polityki społeczno‑
 ‑gospodarczej, transportowej i ekologicznej do koncepcji 
rozwoju, ekonomii personologicznej i teorii rozwoju 
(w innym już układzie instytucjonalnym). 

Jako dziekan Wydziału Handlu, Transportu i Usług 
w latach 1984–1990 nie spotkałem się – pomimo wielu 
spraw trudnych – z ograniczaniem mojej suwerenności 
decyzyjnej. To też wymaga podkreślenia.

Uczelni, która jest moim rówieśnikiem w latach, i wy‑
działowi jubilatowi życzę owocnej współpracy z otocze‑
niem i kolejnych jubileuszy. 

Zachęcam również do refleksji nad paradygmatami 
obowiązującymi we współczesnej nauce.

 Prof. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c., pracuje obecnie 
w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Okiem i piórem 
dziekanów seniorów
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Prof. dr hab. Halina Henzel 
Dziekan Wydziału Ekonomii w latach 1996–1999

Z Wydziałem Ekonomii szczególna więź łączyła mnie 
w latach 1996–1999, kiedy pełniłam funkcję dziekana 
Wydziału Ekonomii. Prodziekanami w tym czasie byli: 
prof. Andrzej Barteczek – prodziekan ds. nauki, dr Zdzi‑
sław Janeczek – prodziekan ds. studenckich oraz dr Kry‑
stian Pera – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych. 

W ramach wydziału funkcjonowali wybitni na‑
ukowcy: prof. Alojzy Melich, prof. Lucyna Frąckiewicz, 
prof. Teodor Kramer, prof. Zbigniew Messner, którzy 
nadawali podejmowanym przedsięwzięciom naukowo‑
 ‑dydaktycznym i organizacyjnym profesjonalny i mery‑
torycznie wysoki poziom. Kadra profesorska Wydziału 
Ekonomii sprawowała ważne funkcje w centralnych 
i lokalnych komitetach, komisjach, fundacjach itp.

Pracownicy wydziału aktywnie włączyli się w nurt 
dyskusji na temat bieżącej i długoterminowej strategii 
rozwoju uczelni, która w tamtym okresie była jedynie 
dwuwydziałowa. W dyskusjach pracowniczych, zarówno 
na szczeblu uczelni, jak i wydziału, coraz częściej po‑
jawiał się wątek dynamicznego rozwoju uczelni kato‑
wickich, a także innych uczelni ekonomicznych w kraju. 
Dlatego też uznano za pilne podjęcie na wydziale zmian 
organizacyjnych prowadzących do utworzenia nowego, 
trzeciego wydziału, o profilu finansów i ubezpieczeń.

Realizacja tego zamierzenia nie przebiegała bez 
oporów, krytyki i niedowierzania ze strony oponentów. 
Koncepcja utworzenia nowego Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń dojrzewała powoli i rozważnie, w czym 
znaczący udział mieli głównie profesorowie Jan Wojtyła 
oraz Florian Kuźnik i autorka tego wspomnienia.

Końcowa konstatacja Rady Wydziału Ekonomii i se‑
natu, iż nowy wydział powinien zostać utworzony na 
podstawie zasobu kadrowego Wydziału Ekonomii, roz‑
poczęła etap rozmów, uzgodnień kadrowych i akceptacji 

transferu komórek organizacyjnych. Finałem zasygna‑
lizowanych prac był wniosek władz Wydziału Ekonomii 
i uczelni, skierowany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, o utworzenie nowego wydziału. Wydział 
Finansów i Ubezpieczeń został utworzony na podstawie 
Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (z dnia 
12 września 2002 roku). Na nowy wydział, z Wydziału 
Ekonomii, przeniesione zostały katedry: Finansów, Ra‑
chunkowości, Inwestycji, Prawa, Rynku Ubezpieczeniowe‑
go i Matematyki Stosowanej. Równocześnie z dniem 15 
stycznia 2003 roku nastąpiło przeniesienie pracowników 
tych katedr na Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Proces 
dydaktyczny i badawczy na nowym wydziale zainauguro‑
wano 1 października 2003 roku.

Utworzenie nowego wydziału wzmocniło pozycję 
uczelni w regionie, a dzięki postawie i okazanemu zro‑
zumieniu ze strony kadry Wydziału Ekonomii nie poniósł 
on znaczącego uszczerbku.

 Prof. dr hab. Halina Henzel jest profesorem honorowym 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. dr hab. Florian Kuźnik
Dziekan Wydziału Ekonomii w latach 1999–2002

Na obecnym Wydziale Ekonomii pracuję od 1988 roku. 
Wtedy to, zaraz po habilitacji, zostałem przez ówczesne 
władze uczelni przeniesiony na Wydział Handlu, Trans‑
portu i Usług w ramach uzupełniania kadry w związku 
z przygotowywaniem wniosku o uprawnienia habilita‑
cyjne wydziału, który po kilku latach przekształcił się 
w Wydział Ekonomii. 

Z Wydziałem Ekonomii zawsze byłem związany 
emocjonalnie. W naszej uczelni był to przez długi czas 
wydział młodszy, mający mniejsze doświadczenia 
badawcze i mniej kadry naukowej niż starszy Wydział 
Zarządzania. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
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Wydział Ekonomii stał się bardzo atrakcyjnym miejscem 
kształcenia studentów w zakresie finansów. Od roku 
1993, przez dwie kadencje, miałem możność pełnić funk‑
cję prorektora ds. badań naukowych. Ta funkcja obejmo‑
wała zagadnienia rozwoju uczelni i wiązała się ściśle ze 
współpracą z władzami dziekańskimi. Polegała też m.in. 
na równoważeniu siły obydwu ówczesnych wydziałów 
uczelni. W ramach pierwszej, opracowanej pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych, strategii rozwoju uczelni powstała 
idea utworzenia trzeciego wydziału o profilu finansowym. 
Ten mógł wyłonić się jedynie z Wydziału Ekonomii.

Czas mojej kadencji dziekańskiej był czasem 
wstępnego przygotowania projektu nowego wydziału, 
który później skonkretyzował się w pomysł Wydziału 
Finansów i Ubezpieczeń. Kadra tego wydziału musiała 
być wzmocniona samodzielnymi pracownikami nauki 
spoza katedr rdzenia finansowego. To wymagało uzu‑
pełnień kadrowych także z drugiego wydziału – Wy‑
działu Zarządzania. Finalny projekt Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń powstał w biurze ówczesnej prorektor 
ds. badań naukowych, prof. Haliny Henzel. Projekt ten 
był wcielany w życie w czasie, gdy miałem zaszczyt 
pełnić funkcję rektora naszej uczelni.

Rozwój naukowy wydziału był drugą kwestią, która 
stała się priorytetem władz dziekańskich przez kilka ka‑
dencji, także w czasie mojej kadencji dziekańskiej. Cho‑
dziło tu o rozwój kadrowy wydziału w grupie samodziel‑
nych pracowników – przewody habilitacyjne, wnioski 
profesorskie i pozyskanie pracowników z zewnątrz – oraz 
o podniesienie kategorii naukowej wydziału, co wiązało 
się z wzmocnieniem kadrowym i wzrostem aktywności 
publikacyjnej pracowników. Mam mocne przekonanie, że 
czas mojej kadencji dziekańskiej, podobnie jak poprzed‑
niej i późniejszych kadencji był długim, dobrym czasem 
trwałego rozwoju Wydziału Ekonomii.

 Prof. dr hab. Florian Kuźnik kieruje obecnie Katedrą 
Badań Strategicznych i Regionalnych.

Dr hab. Andrzej Barteczek, prof. UE
Dziekan Wydziału Ekonomii w latach 2002–2008

Dla mnie Wydział Zarządzania jest sukcesorem dawnego 
Wydziału Przemysłu, podczas gdy Wydział Ekonomii 
dawnego Wydziału Handlu, Transportu i Usług, czyli, jak 
złośliwie mówiono – szczególnie na Wydziale Prze‑
mysłu – „wydziału rzeczy nieistniejących”. Oczywiście 
odnosiło się to do gospodarki socjalistycznej, w której 
trudno było mówić na przykład o handlu, skoro miał 
miejsce powszechny niedobór. Sam jestem absolwentem 
Wydziału Przemysłu. Zresztą należy zaznaczyć, że w mo‑
mencie podjęcia przeze mnie studiów nasza uczelnia 
była uczelnią jednowydziałową, istniał tylko Wydział 
Przemysłu. Nowy wydział powstał, gdy byłem na trzecim 
roku studiów. 

Na Wydziale Przemysłu pracowałem aż do koń‑
ca jego istnienia, to znaczy do jego przekształcenia 
w Wydział Zarządzania, a nawet nieco dłużej. Stało 
się tak dlatego, że nowe wydziały powołane zostały 
w trakcie kadencji władz dziekańskich, która nie została 
przerwana, czyli przykładowo dziekan i prodzieka‑
ni Wydziału Przemysłu pełnili swoje funkcje już na 
Wydziale Zarządzania. Tak się złożyło, że w momencie 
przekształcenia dziekan i dwóch prodziekanów Wydzia‑
łu Zarządzania byli pracownikami katedr, które w nowej 
strukturze organizacyjnej znalazły się na Wydziale 
Ekonomii. Dotyczyło to m.in. mnie. W wyniku zmian 
organizacyjnych moja katedra znalazła się na Wydziale 
Ekonomii, ja natomiast, jako prodziekan, pozostałem na 
Wydziale Zarządzania. Dopiero po zakończeniu kadencji, 
a więc z pewnym opóźnieniem, stałem się pracownikiem 
Wydziału Ekonomii. 

Sadzę, że mam prawo stwierdzić, że w okresie pełnie‑
nia funkcji dziekańskich miałem szczęście do istotnych 
zmian organizacyjnych. W okresie mojej pierwszej 
kadencji jako dziekana Wydziału Ekonomii z wydziału 



28

tego wyodrębnił się Wydział Finansów i Ubezpieczeń. 
Wiele przesłanek uzasadniało podjęcie tego przedsię‑
wzięcia, jednak najważniejszą było to, że jego realizacja 
leżała w interesie uczelni. Nie miałem nigdy żadnych 
wątpliwości, że interes uczelni jest najważniejszy, a in‑
teresy wydziałów – w tym wypadku Wydziału Ekono‑
mii – muszą mu być bezwzględnie podporządkowane. 
Taką samą postawę przyjął pierwszy dziekan Wydziału 
Finansów i Ubezpieczeń prof. Jan Wojtyła. Nasze zgod‑
ne poglądy w tej sprawie sprzyjały bezkonfliktowemu 
ukształtowaniu w interesie uczelni nowej struktury 
organizacyjnej. 

Funkcje prodziekana i dziekana pełniłem przez 18 lat  
i dlatego też, jak sądzę, mogę wyrazić swój pogląd 
na temat roli tego szczebla w zarządzaniu uczelnią. 
Po pierwsze, pozycja uczelni jest funkcją pozycji jej 
wydziałów, zatem obowiązkiem senatu i rektora jest 
podejmowanie działań służących ich rozwojowi i wypeł‑
nianiu przez nie funkcji badawczych i dydaktycznych. 
Jednak wydział jest tylko jednostką organizacyjną 
uczelni i to jej interes przesądza o jego powstaniu, 
przekształceniach, a także likwidacji. Znajduje to po‑
twierdzenie w historii uczelni. Nie trzeba też przypo‑
minać, że efektywne gospodarowanie wymaga nieraz 
zmiany alokacji zasobów. Po drugie, procesy badawcze 
i dydaktyczne odbywają się w katedrach i od ich jakości 
oraz intensywności zależy egzystencja, rozwój i pozy‑
cja uczelni. Wniosek jest taki, że wydział jako pośredni 
szczebel zarządzania pełni funkcje usługowe w sto‑
sunku do katedr. To znaczy zadaniem wydziału jest 
stworzenie katedrom możliwie najlepszych warunków 
do pełnienia przez nie funkcji dydaktycznej i badaw‑
czej, w tym także poprzez odciążenie ich w możliwie 
największym stopniu od wypełniania funkcji admini‑
stracyjnych.

 Dr hab. Andrzej Barteczek jest obecnie profesorem 
w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej.

Dr hab. Barbara Kos, prof. UE
Dziekan Wydziału Ekonomii w latach 2008–2016

Mogę bez wątpienia mówić o tym, że Wydział Ekono‑
mii rozwijał się na moich oczach. Wszak środowisko 
związane z ekonomiką transportu, do którego należę, 
jest jednym z najdłużej funkcjonujących w strukturze 
wydziału.

Najbardziej żywe wspomnienia budzą jednak nie‑
dawne sukcesy i wydarzenia, które miałam możliwość 
animować, pełniąc funkcję dziekana. Cieszy wysoka 
pozycja naukowa wydziału, który w ostatnich latach nie 
tylko uzyskiwał kategorię A w ocenach parametrycznych, 
ale także poszerzał swoje spektrum działalności nauko‑
wej, uzyskując uprawnienia do nadawania stopni doktora 
nauk ekonomicznych i doktora habilitowanego w dys‑
cyplinie nauki o zarządzaniu. Indywidualnie rozwijali 
się także członkowie naszych zespołów badawczych – 
zdobywali profesury, habilitacje i doktoraty. Symbolicznie 
włączyliśmy również w nasze grono dwóch wspaniałych 
naukowców. Na wniosek Rady Wydziału Ekonomii senat 
uczelni nadał doktoraty honorowe profesorom Szewacho‑
wi Weissowi oraz Bogusławowi Fiedorowi. 

Równie ważny wydaje mi się rozwój oferty dydak‑
tycznej wydziału. Na moje kadencje dziekańskie przypa‑
dło uruchomienie nowych kierunków: logistyki, gospo‑
darki i zarządzania publicznego, finansów i zarządzania 
w ochronie zdrowia oraz przedsiębiorczości i finansów. 
Realizowaliśmy też liczne studia podyplomowe, w tym 
kilka edycji studiów „Mechanizmy funkcjonowania stre‑
fy euro” finansowanych przez Narodowy Bank Polski.

Szczególnie bliska jest mi idea organizowania 
naukowej konferencji wydziałowej. Uważam, że jest to 
świetna formuła wymiany informacji, dyskusji naukowej, 
a przez to integracji społeczności akademickiej. Cieszę 
się, że to przedsięwzięcie się rozwija i z okazji jubileuszu 
wydziału staje się także okazją do zaproszenia naszych 
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przyjaciół z innych ośrodków naukowych. Nie mam 
wątpliwości, że goszcząc u nas, znajdą wiele inspiracji 
do swoich prac badawczych.

 Dr hab. Barbara Kos, prof. UE, jest obecnie prorektorem 
ds. nauki i kadry akademickiej.
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Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

Zespół: 
• dr hab. Maria Balcerowicz ‑Szkutnik, profesor 

nadzwyczajny, kierownik katedry
• dr hab. inż. Anna Skórska, profesor nadzwyczajny
• dr Arkadiusz Przybyłka, starszy wykładowca 
• dr Anna Sączewska ‑Piotrowska, adiunkt 
• dr Jarosław Wąsowicz, adiunkt 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju 
katedry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Dorota Kotlorz

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy powstała 
w grudniu 2013 roku z przekształcenia funkcjonującej 
wcześniej na wydziale Katedry Rynku Pracy, utworzonej 
w listopadzie 2002 roku i kierowanej do roku 2012 przez 
prof. dr hab. Dorotę Kotlorz. Na decyzję o jej powołaniu 
wpłynęła aktualność problematyki zmian na rynku pra‑
cy związanych ze zjawiskiem bezrobocia i pogłębiającą 
się ekskluzją społeczną, uważaną za jedno z poważniej‑
szych zagrożeń współczesnego świata. 

Działalność naukowa pracowników katedry skupiona 
jest na analizach szczegółowych zagadnień związanych 

z problemami rynku pracy rozpatrywanymi w różnych 
warunkach społeczno ‑gospodarczych, z uwzględnieniem 
rynków pracy transformujących się gospodarek. Analizy 
prowadzone są na różnych poziomach w odniesieniu 
do lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodo‑
wego rynku pracy. Uwzględniane są przy tym wpływy 
procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy 
widoczne przede wszystkim w coraz szerszym wpływie 
metod offshoringu i outsourcingu i w nasilającej się 
migracji zarobkowej zarówno w postaci odpływu, jak 
i napływu pracowników na lokalne rynki pracy. Po roku 
2012, wraz ze zmianą kierownictwa katedry, jej dotych‑
czasowy profil naukowy został wzbogacony o szerokie 
zastosowania metod ilościowych w analizach i progno‑
zowaniu sytuacji na rynku pracy w ujęciu globalnym, 
krajowym i regionalnym. Pozwala to na prowadzenie 
wielu analiz porównawczych na dowolnym poziomie 
regionalizacji.

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na 
wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niesta‑
cjonarnych Wydziału Ekonomii zarówno pierwszego, jak 
i drugiego stopnia. Przedmioty prowadzone w formie 
wykładów lub ćwiczeń to m.in.: matematyka, mate‑
matyka w finansach, statystyka opisowa, statystyka, 
narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych, 

Z życia katedr
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ekonometria, analiza i prognozowanie procesów eko‑
nomicznych, ekonomia matematyczna, prognozowanie 
i symulacje oraz wnioskowanie statystyczne. Większość 
ćwiczeń prowadzona jest w laboratoriach kompute‑
rowych, tym samym studenci nabywają umiejętności 
analiz ilościowych zjawisk społeczno‑ekonomicznych 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

Katedra w całym okresie swojej działalności prowa‑
dziła i nadal prowadzi szeroką współpracę z jednostkami 
podejmującymi problematykę badawczą z zakresu analiz 
społecznych. W szczególności współpraca obejmuje 
uczelnie wyższe w kraju i za jego granicami. Należą do 
nich: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uni‑
wersytet Opolski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krako‑
wie, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Przyjaźni 
Narodów w Moskwie, Uniwersytet Federalny w Jekate‑
rynburgu, Ałtajski Uniwersytet Państwowy w Barnaule 
i Akademia Finansów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej 

w Moskwie. W 2013 roku podpisana została umowa 
o współpracy naukowej z Katedrą Ekonomiki Regional‑
nej i Geografii Uniwersytetu RUDN w Moskwie, w ra‑
mach której prowadzone są wspólne badania, a zespoły 
wzajemnie uczestniczą w konferencjach i publikacjach. 
W zakresie współpracy z jednostkami administracji 
państwowej i samorządowej oraz z lokalnymi mediami 
pracownicy katedry pełnią rolę ekspertów w wielu dzia‑
łaniach prowadzonych na przykład przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach lub w Opolu. Biorą też udział 
w programach radiowych i telewizyjnych obejmujących 
dyskusje na aktualne tematy społeczne i gospodarcze.

Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:
• Międzynarodowe konferencje naukowe „Analiza 

internacjonalnych relacji”
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Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Zespół:
• prof. dr hab. Florian Kuźnik, profesor zwyczajny, 

kierownik katedry
• dr hab. Małgorzata Czornik, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Adam Drobniak, profesor nadzwyczajny 
• dr Marcin Baron, adiunkt 
• dr Radosław Cyran, adiunkt 
• dr Artur Ochojski, starszy wykładowca 
• dr Bogumił Szczupak, starszy wykładowca 
• dr Krzysztof Wrana, asystent 
• mgr Monika Janiszek, asystent 
• mgr Klaudia Plac, asystent 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju 
katedry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Bronisław Sokołowski
• prof. dr hab. Andrzej Klasik
• prof. dr hab. Henryk Brandenburg
• prof. dr hab. Franciszek Piontek
• dr hab. Sigmund Barczyk
• dr hab. Andrzej Barteczek, prof. UE
• dr hab. Jędrzej Krakowski
• dr Jerzy Biniecki
• dr Wacław Frenkiel
• dr Janusz Sztukowski
• mgr Tomasz Zieliński

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych działa na 
Wydziale Ekonomii od momentu jego utworzenia, to 
jest od 1992 roku. Wcześniej, jako Zakład Planowania 
i Polityki Gospodarczej, środowisko naukowe skupiające 
specjalistów z zakresu badań regionalnych i miejskich 
oraz z zakresu polityki gospodarczej funkcjonowało 
na ówczesnym Wydziale Przemysłu. Z czasem część 
profesorów zaczęła organizować w uczelni odrębne 

jednostki i środowiska badawcze – z zakresu ochrony 
środowiska i polityki sozologicznej czy finansów mię‑
dzynarodowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku zawiązało się odrębne środowisko naukowe 
polityki gospodarczej w ramach Katedry Polityki Spo‑
łecznej i Gospodarczej, a badania strategiczne – głównie 
w aspekcie przestrzennym – znalazły swoje miejsce 
właśnie w Katedrze Badań Strategicznych i Regional‑
nych, której pomysłodawcą i wieloletnim kierownikiem 
był prof. dr hab. Andrzej Klasik. 

Profil naukowy Katedry Badań Strategicznych i Regio‑
nalnych kształtuje z jednej strony metodologia badań 
prospektywnych i strategicznych, a z drugiej strony 
gospodarka miejska i regionalna jako główny przedmiot 
analiz strategicznych i zarządzania strategicznego. Na 
początku XXI wieku spektrum to zostało poszerzone 
o tematykę zarządzania projektami i gospodarki nieru‑
chomościami. Przedmiotem aktywności pracowników 
są zarówno teoriopoznawcze zagadnienia ekonomii 
miejskiej i regionalnej, jak i szeroko pojęte zarządzanie 
miastem i regionem oraz planowanie przestrzenne. 
Publikacje oraz międzynarodowe i krajowe projekty 
badawcze katedry dotyczą: zarządzania strategicznego 
rozwojem lokalnym i regionalnym, zarządzania projekta‑
mi, zarządzania usługami publicznymi, rezyliencji miast, 
konsumpcji miejskiej, innowacyjności i gospodarki 
nieruchomościami. 

Zespół katedralny opiekuje się specjalnościami 
dydaktycznymi na kierunkach gospodarka przestrzen na 
(studia miejskie i regionalne) i ekonomia (programo‑
wanie rozwoju miast). Pracownicy katedry prowadzą 
jednak zajęcia na większości kierunków na Wydziale 
Ekonomii, a także na innych wydziałach uniwersytetu. 
Do wykładów, którymi objęta jest największa liczba słu‑
chaczy, należą m.in. gospodarka regionalna, ekonomia 
miejska, studia prospektywne i analiza strategiczna, pla‑
nowanie przestrzenne, a także specjalistyczne odmiany 
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wykładów z zakresów zarządzania projektami i zarzą‑
dzania nieruchomościami. W ofercie katedry znajdują się 
także studia podyplomowe z zakresu audytu miejskiego. 
Przy katedrze działa Koło Naukowe „Badanie Przestrzeni 
Zurbanizowanej AREA”, którego członkowie organi‑
zują liczne przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę 
z zakresu projektowania urbanistycznego oraz realizują 
projekty przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności 
przestrzeni publicznych w miastach. Pracownicy katedry 
prowadzą wykłady gościnne na zagranicznych uniwersy‑
tetach, obecnie głównie w ramach programu Erasmus+. 
Udzielają się także w ramach programów edukacji eko‑
nomicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Współpraca z otoczeniem – głównie sektorem 
publicznym i biznesem – i związana z nią działalność 
ekspercka jest od wielu lat domeną katedry. Zespoły 
katedralne nieustannie uczestniczą w opracowywaniu 
raportów z badań oraz dokumentów programowych –  

strategicznych i operacyjnych dla wielu jednostek samo‑
rządu terytorialnego południowej Polski: gmin, powia‑
tów i regionów. Przedstawiciele katedry są członkami 
krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń nauko‑
wych, profesjonalnych i obywatelskich zajmujących się 
zagadnieniami szeroko rozumianego rozwoju regional‑
nego i lokalnego oraz rozwoju gospodarczego. Cyklicznie 
organizowane są konferencje i seminaria gromadzące 
zarówno naukowców, jak i praktyków. Katedra stale 
współpracuje z kilkunastoma ośrodkami naukowymi 
za granicą. Realizuje także międzynarodowe projekty 
o charakterze ekspercko ‑wdrożeniowym we współpracy 
ze środowiskami samorządowymi i akademickimi z całej 
Europy. Pracownicy katedry biorą udział w pracach 
komitetów, komisji i zespołów przy Polskiej Akademii 
Nauk: Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego 
Śląska. Działają także aktywnie w międzynarodowych 
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stowarzyszeniach naukowych, takich jak: European Re‑
gional Science Association, Regional Studies Association 
czy International Society for Professional Innovation 
Management. Ponadto pracownicy popularyzują za‑
gadnienia rozwoju miast i regionów, często występując 
w mediach o zasięgu regionalnym i krajowym.

Projekty kierowane przez pracowników katedry, reali‑
zowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane ze 
źródeł zewnętrznych:

• Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta 
w świecie ponowoczesnym (na przykładzie miast – 
siedzib władz powiatowych województwa śląskiego), 
kierownik: dr Małgorzata Czornik

• Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. 
Model analizy – zarządzanie – polityka, kierownik: 
dr hab. Florian Kuźnik, prof. UE

• Koncepcja „urban resilience” a miasta 
poprzemysłowe w Europie, kierownik: dr Adam 
Drobniak

• New Innovative Solutions to Adapt Governance and 
Management of Public Infrastructure and Services to 
Demographic Change in Shrinking Regions and Cities 
of CE (ADAPT2DC), kierownik: dr Marcin Baron

• The Central European Research and Development 
Area (CERADA), kierownik: dr Artur Ochojski

• Foresight technologiczny rozwoju sektora 
usług publicznych w Górnośląskim Obszarze 
Metropolitalnym (FORGOM), kierownik: dr hab. 
Florian Kuźnik, prof. UE

• Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na 
przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 
2015 (LANDUSE), kierownik: dr hab. Florian Kuźnik, 
prof. UE

• Restrukturalizace regionu ostravského a katovického 
jako možnost česko ‑polské spolupráce, kierownik:  
dr Marcin Baron

• European Academic Network for Open Innovation 
(OI ‑Net), kierownik: dr Marcin Baron

• Przeprowadzenie procesu aktualizacji dokumentu pn. 
„Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008–
2020” z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030, 
kierownik: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

• Audyt miejski gminy Pszczyna, kierownik: dr hab. 
Małgorzata Czornik, prof. UE

Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:
• Forum rozwoju lokalnego i regionalnego 

„Konferencja ustrońska”
• Konferencje naukowe „KATO MeetUp: Nowe 

sektory gospodarki w rozwoju miasta” 
• Colloquium „Przyszłość śląskich miast”
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Katedra Ekonomii

Zespół:
• prof. dr hab. Urszula Zagóra ‑Jonszta, profesor 

zwyczajny, kierownik katedry
• prof. dr hab. Stanisław Swadźba, profesor 

zwyczajny 
• dr hab. Barbara Danowska ‑Prokop, profesor 

nadzwyczajny 
• dr hab. Izabela Ostoj, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Jacek Pietrucha, profesor nadzwyczajny 
• dr Dominika Bochańczyk ‑Kupka, adiunkt 
• dr Sławomir Czech, adiunkt 
• dr Joanna Czech ‑Rogosz, adiunkt 
• dr Artur Grabowski, adiunkt 
• dr Magdalena Kozłowska, starszy wykładowca 
• dr Katarzyna Nagel, asystent 
• dr Renata Pęciak, adiunkt 

• dr Monika Szudy, starszy wykładowca 
• dr Magdalena Tusińska, adiunkt 
• dr Julia Włodarczyk, adiunkt 
• dr Wojciech Zembura, adiunkt 
• dr Rafał Żelazny, asystent 
• mgr Jolanta Pasionek, asystent 
• mgr Mateusz Rolski, asystent 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju 
katedry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Władysław Zastawny
• prof. dr hab. Alojzy Melich
• prof. dr hab. Joachim Meisner
• prof. dr hab. Dorota Kotlorz
• prof. dr hab. Maciej Miszewski
• prof. dr hab. Ewa Okoń ‑Horodyńska
• prof. dr hab. Irena Pyka
• prof. dr hab. Tadeusz Sporek
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• prof. dr hab. Helena Tendera ‑Właszczuk
• prof. dr hab. Joanna Żabińska
• dr hab. Grażyna Musiał, prof. UE
• dr hab. Irmgard Maria Smandek
• dr hab. Maria Smejda
• dr hab. Krzysztof Szaflarski
• dr hab. Grażyna Wojtkowska ‑Łodej
• dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE
• dr hab. Anna Zachorowska ‑Mazurkiewicz
• doc. dr Zdzisław Czech
• doc. dr Andrzej Rączka
• doc. dr Mikołaj Waleszko
• dr Elżbieta Chudzio
• dr Lidia Gabryś
• dr Danuta Mitręga 
• dr Helena Przybyła
• dr Grażyna Rzeszotarska
• dr Bożena Sroka
• dr Krzysztof Sypniewski

Historia Katedry Ekonomii sięga 1951 roku, kiedy na 
ówczesnym Wydziale Planowania Przemysłu powstała 
Katedra Ekonomii Politycznej. W 1969 roku w miej‑
sce katedry powołano Instytut Ekonomii Politycznej, 
w skład którego w początkowym okresie weszło sześć 
zakładów, a od 1971 roku cztery: Ekonomii Politycznej 
Kapitalizmu, Ekonomii Politycznej Socjalizmu, Histo‑
rii Myśli Ekonomicznej, Historii Gospodarczej. W roku 
akademickim 1985/1986 Zakład Historii Gospodarczej 
został przeniesiony do Instytutu Nauk Społecznych. 
W 1991 roku Instytut Ekonomii zastąpił dotychczasowy 
Instytut Ekonomii Politycznej, a w 1992 roku, w wyniku 
zmian organizacyjnych w strukturach całej uczelni, został 
przekształcony w Katedrę Ekonomii, która od tego czasu 
funkcjonuje na Wydziale Ekonomii. Od początku istnienia 
uczelni prowadzono zajęcia z ekonomii. Po wojnie przed‑
miot podzielono na ekonomię polityczną kapitalizmu 

i ekonomię polityczną socjalizmu. Wprowadzono również 
zajęcia z historii myśli ekonomicznej. Transformacja 
systemowa przyniosła zmiany w programie nauczania 
ekonomii. Wzorem zachodnim podzielono ją na mikro‑
ekonomię i makroekonomię. 

Katedra Ekonomii jest najliczniejszą katedrą na Wy‑
dziale Ekonomii. W jej skład wchodzą obecnie Zakład Hi‑
storii Myśli Ekonomicznej, Zakład Koniunktury i Wzrostu 
Gospodarczego oraz Zakład Systemów Gospodarczych. 
Do problemów badawczych należą zagadnienia związane 
z analizą porównawczą krajowych systemów gospodar‑
czych w ujęciu instytucjonalnym, problemy dotyczące 
koniunktury gospodarczej, wzrostu i rozwoju gospo‑
darczego, teorii innowacji, ekonomiki informacji i wie‑
dzy, współczesnych teorii ekonomicznych oraz historii 
powszechnej i polskiej myśli ekonomicznej.

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia z różnych 
przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych, 
zarówno na kierunkach o profilu ogólnoakademickim, jak 
i praktycznym. Wiodącymi przedmiotami kierunkowymi 
są: makroekonomia, mikroekonomia, ekonomia mene‑
dżerska, historia myśli ekonomicznej oraz przedmioty 
kierunkowe w języku angielskim, tj. Economics, Funda‑
mentals of Economics i International Economics. Katedra 
Ekonomii prowadzi dwie specjalności na kierunku 
ekonomia: ekonomia menedżerska oraz analityk rynku. 
Bogata jest oferta dydaktyczna przedmiotów swobodne‑
go wyboru prowadzonych przez zespół katedry zarówno 
w języku polskim, jak i w językach obcych. Przy katedrze 
działają dwa koła naukowe: „Forex” oraz „Ekonomia 
sportu”.

Pracownicy Katedry Ekonomii biorą udział w pracach 
Polskiej Akademii Nauk, Oddziału w Katowicach – w ra‑
mach Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych. Realizują 
także prace eksperckie na rzecz władz samorządowych 
regionu oraz firm i instytucji otoczenia biznesu. Popu‑
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laryzują wiedzę ekonomiczną przez częste wystąpienia 
w mediach. 

Projekty kierowane przez pracowników katedry, reali‑
zowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane ze 
źródeł zewnętrznych:

• Ekonomia polityczna budowania instytucji 
w kooperacyjnym ładzie gospodarczym na 
przykładzie Szwecji, kierownik: dr Sławomir Czech

• Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej 
– koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja 
braku neutralności pieniądza, kierownik: dr Julia 
Włodarczyk

• Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, kierownik: 
dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE

Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:
• Konferencje naukowe „Dokonania współczesnej 

myśli ekonomicznej”
• Konferencje naukowe „Systemy gospodarcze i ich 

ewolucja”
• Konferencje naukowe „Współczesne problemy 

ekonomiczne” 
• Śląska Ekonomiczna Konferencja Naukowa 

„ŚLEKONA”
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Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Zespół:
• prof. dr hab. Krystian Heffner, profesor zwyczajny, 

kierownik katedry
• dr Beata Dubiel, adiunkt 
• dr Piotr Gibas, adiunkt 
• dr inż. Arkadiusz Halama, adiunkt 
• dr inż. arch. Tadeusz Kmieć, adiunkt 
• dr Adam Polko, asystent 
• dr Agnieszka Sobol, adiunkt 
• dr inż. Małgorzata Twardzik, asystent 
• mgr Agnieszka Majorek, asystent 
• mgr Luiza Mańkowska ‑Wróbel, asystent 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju  
katedry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Elżbieta Lorek
• dr hab. Ewa Stachura
• dr Anna Gibaszewska
• dr Ilona Kulas
• mgr Monika Lebek
• mgr Wojciech Zając

Katedra powstała w wyniku połączenia – z początkiem 
roku akademickiego 2016/2017 – Katedry Gospodarki 
Przestrzennej z Katedrą Zarządzania Ochroną Środo‑
wiska. Katedra Gospodarki Przestrzennej powstała 
w 2003 roku. Od początku jej kierownikiem jest prof. 
dr hab. Krystian Heffner. Wraz z utworzeniem katedry 
rozpoczęto proces przygotowania i uruchomienia na 
wydziale kierunku studiów gospodarka przestrzenna. 
Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska została po‑
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wołana na Wydziale Zarządzania w czerwcu 2000 roku, 
a w 2006 roku przeniesiono ją na Wydział Ekonomii. 
Kierownikiem katedry była prof. dr hab. Elżbieta Lorek.

Profil naukowy katedry wyznaczony jest zaintere‑
sowaniami naukowymi jej pracowników, realizujących 
projekty w zespołach badawczych i indywidualnie. 
Podejmowane w katedrze badania są interdyscyplinar‑
ne i dotyczą wyzwań, przed którymi stoją współczesne 
miasta, obszary wiejskie i regiony. Badania dotyczą m.in. 
gospodarowania przestrzenią wobec przemian demo‑
graficznych i środowiskowych, wyznaczania miejskich 
obszarów funkcjonalnych, gospodarowania miejskimi 
dobrami wspólnymi, wykorzystania systemów informacji 
geograficznej (GIS) w procesach wspomagania decyzji 
oraz stawianiu prognoz o charakterze ilościowym.

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia przede wszyst‑
kim na kierunku gospodarka przestrzenna oraz na 
specjalności gospodarowanie nieruchomościami i usługi 
publiczne na kierunku ekonomia. Wyróżnikiem zajęć 
dydaktycznych realizowanych przez zespół katedry 
jest praktyczna wiedza oraz umiejętności korzystania 
z narzędzi GIS. Część zajęć prowadzona jest w formie 
ćwiczeń terenowych. W ofercie dydaktycznej są również 
wykłady w języku angielskim, m.in.: Real Estate Econo‑
mics and Valuation, EU Regional Policy. Przy katedrze 
działają koła naukowe „Nieruchomości” oraz „Pro Futu‑
ro”. Katedra jest też koordynatorem międzynarodowej 
sieci wymiany dydaktycznej CEEPUS REDENE (Regional 
Development Network).

Pracownicy katedry współpracują z otoczeniem 
zarówno na polu badań naukowych, jak i działalności 
eksperckiej. Współpraca naukowa przejawia się przede 
wszystkim w aktywności w komitetach i stowarzysze‑
niach naukowych, m.in. w: Komitecie Przestrzennego Za‑
gospodarowania Kraju PAN, European Regional Science 
Association, Towarzystwie Urbanistów Polskich. W ra‑
mach działalności eksperckiej pracownicy katedry byli 

autorami i współautorami: opracowań wykonywanych 
na zlecenie samorządów województw (m.in. śląskiego, 
opolskiego, lubuskiego), dokumentów o charakterze 
strategicznym (m.in. Zabrza, Tarnowskich Gór, Kalet), 
programów rewitalizacji (m.in. Dąbrowy Górniczej, Rudy 
Śląskiej, Siemianowic Śląskich), modelowych rozwiązań 
w zakresie konsultacji społecznych (m.in. Elektrobudo‑
wa SA) oraz opracowań na rzecz praktyki gospodarczej 
(m.in. dla firmy DATAGIS Technologie Geoinformacyjne).

Projekty kierowane przez pracowników katedry, 
realizowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane 
ze źródeł zewnętrznych:

• Oddziaływanie centrów handlowych na strefy 
zewnętrzne metropolii, kierownik: prof. dr hab. 
Krystian Heffner 

• Ekonomia miejskich dóbr wspólnych, kierownik:  
dr Adam Polko

• CEEPUS ‑REDENE (Regional Development Network), 
kierownik: prof. dr hab. Krystian Heffner

Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:
• Konferencje naukowe „Małe miasta – przestrzeń, 

społeczeństwo, gospodarka”
• International Conference on Urban and Regional 

Economics
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Katedra Informatyki Ekonomicznej

Zespół:
• prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, profesor 

zwyczajny, kierownik katedry
• dr hab. Maria Mach ‑Król, profesor nadzwyczajny 
• dr inż. Kamila Bartuś, adiunkt 
• dr inż. Tomasz Bartuś, adiunkt 
• dr Kornelia Batko, adiunkt 
• dr inż. Paweł Lorek, adiunkt 
• mgr Dominika Kansy, asystent 
• mgr Arkadiusz Kisiołek, asystent 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju 
katedry lub jej historycznych poprzedników:

• dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE
• dr Grażyna Billewicz

Katedra Informatyki Ekonomicznej, kierowana przez 
prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak, powstała w 2006 
roku. Jej protoplastą był Zakład Technologii Informatycz‑
nych i Komunikacyjnych, który funkcjonował na Wydzia‑
le Zarządzania. 

W Katedrze Informatyki Ekonomicznej prace naukowe 
ukierunkowane są na metodologie tworzenia oraz wyko‑
rzystywania systemów informatycznych w organizacjach. 
Przedmiotem badań pracowników są w szczególności: 
metodyka budowy i wdrażania inteligentnych systemów 
informatycznych zarządzania; systemy wspomagania 
decyzji; systemy business intelligence, big data, hurtow‑
nie danych oraz analityka biznesowa; sztuczna inteligen‑
cja – sieci neuronowe, systemy wieloagentowe, systemy 
ekspertowe; zarządzanie wiedzą – temporalne bazy 
wiedzy, portale wiedzy; twórczość organizacyjna i syste‑
my wspomagania twórczości organizacyjnej; zarządzanie 
relacjami z klientami; zarządzanie procesami biznesowy‑
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mi oraz zintegrowane systemy informatyczne zarządza‑
nia; analiza oddziaływania technologii informatycznych 
na procesy podejmowania decyzji oraz komunikację 
człowiek – komputer; technologie informacyjne i komu‑
nikacyjne w rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości 
organizacji. Dorobek pracowników jest publikowany 
w różnych wydawnictwach, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych, oraz czasopismach naukowych. Jest on 
przedmiotem licznych cytowań.

Oferta dydaktyczna katedry obejmuje wiele przed‑
miotów z zakresu gospodarki cyfrowej, e ‑biznesu, czy 
też handlu i rynków elektronicznych. Wykładane są 
zastosowania IT w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
zagadnienia informatycznego wspomagania procesów 
biznesowych, projektowanie i wdrażanie systemów 
informatycznych zarządzania. Sporo uwagi poświęca się 
analityce biznesowej i systemom bazodanowym. Katedra 
pełni opiekę nad specjalnością gospodarka elektroniczna 
oraz prowadzi studia podyplomowe: audyt i kontrola 
wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej, me‑
nedżer e ‑commerce i social media, zarządzanie projek‑
tami w branży motoryzacyjnej, Chiny – biznes i prawo, 
bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni. Pracownicy 
katedry brali udział we współtworzeniu anglojęzycznej 
specjalności International Commerce. W ofercie dydak‑
tycznej znajdują się również przedmioty prowadzone 
w języku angielskim.

Katedra ściśle współpracuje z otoczeniem. Wyrazem 
tego jest organizacja wraz z partnerami biznesowymi 
wielu warsztatów i seminariów o tematyce: zarządzania 
kapitałem intelektualnym, technologii informatycznych 
w rozwoju innowacyjności, big data, teorii i praktyki 
wykorzystywania narzędzi ACL w audycie zasobów 
informacyjnych, projektowania procesów biznesowych 
z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycz‑
nego, wdrażania systemów informatycznych, systemów 
klasy ERP, czy też narzędzi business intelligence. Pracow‑

nicy katedry biorą czynny udział w wielu konferencjach 
naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Odbywali także staże i wizyty naukowe w zagranicznych 
ośrodkach. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest sty‑
pendystką Deutsche Akademische Austauschdienst oraz 
Państwa Szwajcarskiego.

Projekty kierowane przez pracowników katedry, reali‑
zowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane ze 
źródeł zewnętrznych:

• Metodologia komputerowego wspomagania 
twórczości organizacyjnej, kierownik: prof. dr hab. 
inż. Celina M. Olszak

• Multiagent approach in designing enterprise systems, 
kierownik: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

• Aplikační software pro podporu rozhodování v malých 
firmách česko ‑polského příhraničí, kierownik: prof.  
dr hab. inż. Celina M. Olszak
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Katedra Metod Statystyczno ‑Matematycznych 
w Ekonomii

Zespół:
• dr hab. Elżbieta Sojka, profesor nadzwyczajny, 

kierownik katedry
• prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, profesor 

zwyczajny 
• dr hab. Agnieszka Przybylska ‑Mazur, profesor 

nadzwyczajny 
• dr hab. Alicja Wolny ‑Dominiak, adiunkt 
• dr Jan Acedański, adiunkt 
• dr inż. Monika Hadaś ‑Dyduch, adiunkt 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju kate‑
dry lub jej historycznych poprzedników:

• dr Barbara Zakrzewska ‑Derylak

Katedra Metod Statystyczno ‑Matematycznych w Eko‑
nomii została powołana w lutym 2005 roku dla wzmoc‑
nienia potencjału naukowo ‑dydaktycznego Wydziału 
Ekonomii. Zespół katedry powstał na bazie Zakładu 
Metod Aktuarialnych działającego w ramach Wydziału 
Zarządzania. Kierownikiem katedry w latach 2005–2016 
był prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, po którym funk‑
cję tę objęła dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE.

Aktualna problematyka prac naukowych katedry 
zawiera się w modelowaniu procesów ekonomicznych 
i społecznych w dobie globalnego układu gospodar‑
czego. Uwzględnia się w nich uwarunkowania fiskalne, 
monetarne i konsumpcję społeczną w odniesieniu 
m.in. do prognoz gospodarczych, kryzysów i analizy 
ubóstwa. W szczególnym aspekcie odnoszą się one do 
przejawiania się ryzyka ekonomicznego inicjowanego 
zagrożeniami wynikającymi z układów globalnych. Sfera 
działalności naukowo ‑badawczej w katedrze obejmuje 
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statystyczną i ekonometryczną analizę w inwestycjach 
kapitałowych i ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka 
i nieokreśloności. Szczególne wyniki badań prowadzo‑
nych w katedrze uzyskane zostały w ubezpieczeniach 
majątkowych, procesach inflacji, inwestycjach kapitało‑
wych i produktach bankowych. Podejmowana jest także 
problematyka badawcza w zakresie statystyki społecz‑
nej i regionalnej, uwzględniająca procesy demograficzne, 
migracyjne i rynek pracy.

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na 
wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niesta‑
cjonarnych zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. 
Wykładane przedmioty to: matematyka, matematyka 
w finansach, statystyka opisowa, statystyka, statysty‑
ka i ekonometria przestrzenna, narzędzia statystyczne 
analizy procesów gospodarczych, ekonometria, analiza 
i prognozowanie procesów ekonomicznych, ekonomia 
matematyczna, prognozowanie i symulacje, wniosko‑
wanie statystyczne. Większość ćwiczeń prowadzona 
jest w laboratoriach komputerowych, tym samym 
studenci nabywają umiejętności analiz ilościowych 
zjawisk społeczno ‑ekonomicznych z wykorzystaniem 
narzędzi informatycznych. Na studiach trzeciego stopnia 
prowadzone są wykłady i warsztaty z wykorzystaniem 
programów komputerowych (Excel, Statistica, Gretl, 
program R) z następujących przedmiotów: podstawowe 
metody ilościowe, zaawansowane metody ilościowe oraz 
metody subdyscyplin. Ostatni moduł obejmuje zagad‑
nienia z zakresu metod taksonomicznych, modelowania 
ekonometrycznego oraz analizy danych panelowych.

Zespół katedry bierze czynny udział w seminariach 
i konferencjach organizowanych przez ośrodki nauko‑
we w kraju i za granicą. Wśród krajowych partnerów 
należy wymienić: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanow‑
skiego w Kielcach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, 
Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wyższą Szkołę 
Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Zachod‑
niopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 
W 2010 roku katedra podjęła współpracę naukową 
z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Mo‑
skwie, a od 2013 roku z Katedrą Statystyki i Demografii 
Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szew‑
czenki. Współpracuje również z otoczeniem gospodar‑
czym, czego przejawem jest przeprowadzony w latach 
2012–2016 cykl szkoleń dla pracowników NBP na temat 
zaawansowanych modeli makroekonomicznych.

Projekty kierowane przez pracowników katedry, reali‑
zowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane ze 
źródeł zewnętrznych:

• Modele DSGE gospodarki otwartej z niejednorodnymi 
podmiotami w badaniach nad rozkładem majątku 
w Polsce, kierownik: dr Jan Acedański

• Proces kalkulacji stóp taryf z zastosowaniem 
hierarchicznych uogólnionych modeli liniowych 
w zakładach ubezpieczeń majątkowych, kierownik: 
dr Alicja Wolny ‑Dominiak

• Nieklasyczne metody oceny inwestycji w produkty 
strukturyzowane, kierownik: prof. dr hab. 
Włodzimierz Szkutnik, wykonawca: mgr Monika 
Hadaś ‑Dyduch

Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:
• Międzynarodowe konferencje naukowe „Analiza 

internacjonalnych relacji”
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Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Zespół:
• prof. dr hab. Tadeusz Sporek, profesor zwyczajny, 

kierownik katedry 
• dr hab. Małgorzata Dziembała, profesor 

nadzwyczajny 
• dr hab. Iwona Pawlas, profesor nadzwyczajny 
• dr Anna Czech, adiunkt 
• dr Katarzyna Czech, starszy wykładowca 
• dr Małgorzata Fronczek, adiunkt 
• dr Joanna Kos ‑Łabędowicz, adiunkt 
• dr Rafał Świtała, adiunkt 
• dr Sylwia Talar, adiunkt 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju kate‑
dry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Helena Tendera ‑Właszczuk
• dr hab. Krzysztof Szaflarski
• dr Stanisław Kłyk

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicz‑
nych powstała jako jednostka organizacyjna w 1996 
roku. Wcześniej – od 1969 roku – funkcjonował Zakład 
Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, którym 
kierowali: doc. dr hab. Franciszek Gerus (w latach 1969–
1981), prof. dr hab. Tomasz Hermanowski (1982–1984), 
dr hab. Jędrzej Krakowski (1985–1991) oraz prof. AE  
dr hab. Helena Tendera ‑Właszczuk (1992–1996).

Badania naukowe prowadzone przez pracowników 
katedry koncentrują się wokół problematyki ekonomii 
międzynarodowej, a w szczególności integracji gospo‑
darczej w Europie i na świecie oraz procesów internacjo‑
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nalizacji i globalizacji we współczesnej gospodarce świa‑
towej, z uwzględnieniem zmian wywołanych rewolucją 
cyfrową. Odzwierciedleniem badań, przede wszystkim 
statutowych, są systematyczne publikacje monograficz‑
ne, wydawnictwa zwarte o zasięgu ogólnopolskim oraz 
opracowania uczelniane z serii „Studia Ekonomiczne”, 
artykuły, referaty prezentowane na konferencjach krajo‑
wych i międzynarodowych.

W procesie dydaktycznym katedra sprawuje opiekę 
nad specjalnością handel zagraniczny oraz nad unikato‑
wym, międzywydziałowym kierunkiem międzynarodowe 
stosunki gospodarcze, w ramach którego funkcjonuje 
specjalność biznes międzynarodowy. Od 2009 roku 
katedra prowadzi także studia podyplomowe handel 
zagraniczny. W 2017 roku do oferty studiów podyplo‑
mowych katedra wprowadziła nowy kierunek – handel 
transgraniczny na rynku elektronicznym. Pracownicy 
prowadzą przedmioty z zakresu: międzynarodowych 
stosunków gospodarczych i politycznych, biznesu mię‑
dzynarodowego, rozliczeń międzynarodowych, techniki 
i organizacji handlu zagranicznego, międzynarodowej 
integracji gospodarczej, instytucji i polityk Unii Europej‑
skiej czy negocjacji i protokołu dyplomatycznego. Oferta 
dydaktyczna obejmuje również przedmioty prowadzone 
w języku angielskim.

Katedra rozwija kontakty z uczelniami oraz instytu‑
cjami naukowymi w kraju i z granicą. Zespół uczestniczy 
w konferencjach naukowych organizowanych przez 
liczne ośrodki krajowe i zagraniczne. Pracownicy katedry 
prowadzili wykłady w ramach programu Erasmus / 
Erasmus+ m.in. w Japonii, Słowenii, Finlandii, Belgii, 
Czechach, Francji, Portugalii, Austrii, na Łotwie, w Rosji, 
Słowacji, a także na Litwie i Węgrzech. Od 2014 roku 
prof. dr hab. Tadeusz Sporek jest ekspertem Narodo‑
wego Centrum Nauki w Krakowie. Uczestniczył także 
w powołaniu do życia Polskiego Stowarzyszenia Badań 
Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community 

Studies Association) oraz pozostaje członkiem jego 
zarządu. Profesor jest także członkiem Vienna Institute 
for International Economic Studies oraz Rady Naukowej 
Centrum Dokumentacji Europejskiej.

 
Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:

• Konferencje naukowe „Procesy internacjonalizacji 
w gospodarce światowej”

• Seminarium „Dni europejskie”
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Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej

Zespół:
• dr hab. Andrzej Rączaszek, profesor nadzwyczajny, 

kierownik katedry 
• dr hab. Andrzej Barteczek, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Sławomir Kantyka, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Wiesław Koczur, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Aleksander Lipski, adiunkt 
• dr Agnieszka Lorek, adiunkt 
• dr Sylwia Słupik, adiunkt 
• dr Grzegorz Węgrzyn, asystent 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju 
katedry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz
• prof. dr hab. Romuald Kobza
• prof. dr hab. Dorota Kotlorz

• prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz ‑Wronka
• prof. dr hab. Anna Lipka
• dr Mieczysław Juda
• dr Alicja Broszkiewicz
• dr Maria Łazicka
• dr Maria Boryczka
• dr Jolanta Bernais
• dr Krystyna Miśko ‑Iwanek
• dr Janina Andrycz
• dr Małgorzata Król
• dr Stanisław Waszczak
• dr Arkadiusz Przybyłka
• dr Anna Sowińska
• mgr Małgorzata Satoła
• mgr Bogusław Kapcia
• mgr Krzysztof Bielaj
• mgr Rafał Michalik
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Środowisko naukowe polityków społecznych na 
Górnym Śląsku zaczęła budować prof. dr hab. Lucyna 
Frąckiewicz, kiedy w Instytucie Organizacji Pracy i Za‑
rządzania (na ówczesnym Wydziale Przemysłu Akademii 
Ekonomicznej) utworzyła Zakład Polityki Społecznej. 
Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej powstała 
w okresie reform organizacyjnych Akademii Ekonomicz‑
nej w Katowicach w 1992 roku. Jej pierwszym kierowni‑
kiem był dr hab. Andrzej Barteczek, prof. UE. W katedrze 
funkcjonowały obok siebie zakłady: Polityki Społecznej, 
Polityki Gospodarczej, Ergonomii Pracy, a później także 
Rynku Pracy. W latach 2002–2006 katedrą kierowała 
prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz. Po uroczystym jubile‑
uszu 80‑lecia urodzin w 2006 roku prof. Lucyna Frąckie‑
wicz zakończyła pracę na uczelni, a kierownikiem kate‑
dry został dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE, pełniący 
tę funkcję do dzisiaj.

Badania naukowe prowadzone w katedrze koncentru‑
ją się na zagadnieniach rozwoju infrastruktury i usług 
publicznych; polityce zrównoważonego rozwoju w wy‑
miarze krajowym, regionalnym i lokalnym; a także na 
kwestiach związanych z rynkami usług: społecznych, 
zdrowotnych i edukacyjnych. W katedrze prowadzi się 
także prace badawcze nad procesami demograficznymi 
i ich wpływem na rynki.

Na profil dydaktyczny katedry składają się grupy 
wykładów i specjalistycznych ćwiczeń związanych z: 
podatkami i doradztwem podatkowym, polityką gospo‑
darczą, systemami zabezpieczenia społecznego i ochrony 
zdrowia. Szeroko rozumiane polityka społeczna oraz 
demografia stanowią kolejne ważne bloki dydaktyczne 
katedry. Oferta dydaktyczna uzupełniana jest zagadnie‑
niami socjologii i psychologii.

Pracownicy katedry działają w komitetach Polskiej 
Akademii Nauk (Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spo‑
łecznej, Komitet Nauk Demograficznych) oraz Polskim 
Towarzystwie Polityki Społecznej. Dr hab. Andrzej Rącza‑

szek, prof. UE, uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia, a dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE, w pra‑
cach Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. 
Członkowie zespołu katedralnego współpracują z pod‑
miotami takimi jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie‑
go, Śląski Klaster Wodny, Śląski Klaster Ekologiczny, Park 
Naukowo ‑Technologiczny Euro ‑Centrum, Rudzka Agencja 
Rozwoju „Inwestor” czy Izba Gospodarcza Eksporte‑
rów i Importerów w Mysłowicach. Katedra uczestniczy 
w pracach Polsko ‑Niemieckiej Sieci Naukowców na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju, a z grupą podmiotów z Nie‑
miec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i Turcji realizuje 
projekt w ramach programu Horyzont 2020.

Projekty kierowane przez pracowników katedry, reali‑
zowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane ze 
źródeł zewnętrznych:

• Personalised ICT ‑tools for the Active Engagement of 
Consumers Towards Sustainable Energy, kierownik: 
dr Sylwia Słupik
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Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania 
Innowacyjnego

Zespół:
• dr hab. Teresa Kraśnicka, profesor nadzwyczajny, 

kierownik katedry
• prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., profesor zwyczajny 
• dr hab. Grzegorz Głód, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Tomasz Ingram, profesor nadzwyczajny 
• dr Katarzyna Bratnicka ‑Myśliwiec, adiunkt 
• dr Wojciech Głód, adiunkt 
• dr Martyna Wronka ‑Pośpiech, adiunkt 
• mgr Ewa Raczyńska, asystent 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju kate‑
dry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Henryk Bieniok

Katedra powstała w 2006 roku. W tym okresie stop‑
niowo zwiększała się liczebność zespołu i rozwijał jego 
potencjał naukowy. Część zespołu Katedry Przedsię‑
biorczości i Zarządzania Innowacyjnego wywodzi się 
z Katedry Systemów i Metod Zarządzania na Wydziale 
Zarządzania, której wieloletnim kierownikiem był prof.  
dr hab. Henryk Bieniok.

Działalność naukowo ‑badawcza katedry koncentruje 
się na problemach rozwoju różnych form przedsiębior‑
czości – indywidualnej (w tym rodzinnej), organizacyjnej 
oraz publicznej i społecznej. W szczególności kierunki 
badań obejmują: twórczość, innowacyjność i przedsię‑
biorczość na poziomie organizacyjnym i jednostkowym, 
ich uwarunkowania, pomiar i zarządzanie tymi procesa‑
mi; innowacje w sferze zarządzania organizacją dotyczą‑
ce zastosowania nowych koncepcji i metod zarządza‑
nia, nowych struktur, zasad działania oraz ich związki 
z innowacyjnością (technologiczną) i efektywnością 
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organizacji; rolę przywództwa w kreowaniu przedsiębior‑
czej i innowacyjnej organizacji; innowacje w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, w tym ukierunkowane na stymulo‑
wanie i kształtowanie postaw i zachowań innowacyjnych 
pracowników; wpływ innowacyjności przedsiębiorstw na 
ich konkurencyjność i umiędzynarodowienie.

Pracownicy katedry prowadzą wykłady, ćwiczenia 
i seminaria dotyczące problematyki zarządzania organi‑
zacjami, koncepcji i metod zarządzania (w tym narzędzi 
analizy ekonomicznej), przedsiębiorczości i innowacji 
oraz kierowania zespołem i kształtowania zachowań 
przedsiębiorczych. Zajęcia prowadzone są na wszystkich 
trzech typach studiów, a także na studiach podyplomo‑
wych oraz w ramach wielu projektów szkoleniowych we 
współpracy z jednostkami zewnętrznymi. Pracownicy 
katedry uczestniczyli w utworzeniu kierunku o profilu 
praktycznym przedsiębiorczość i finanse, a obecnie 
zespół zaangażowany jest w dydaktykę na tym kierunku. 
Brali także udział w opracowaniu koncepcji kierunku uni‑
katowego finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (na 
Wydziale Finansów i Ubezpieczeń). Obecnie prowadzą 
wiele przedmiotów zarówno kierunkowych, jak i specja‑
listycznych na tym kierunku. W ofercie katedry znajdują 
się również zajęcia w języku angielskim. Przy katedrze 
funkcjonuje Koło Naukowe Zarządzania „Menedżer”. 

Katedra współpracuje z Katedrą Ekonomiki Przed‑
siębiorstwa na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. 
Przedmiotem współpracy są badania postaw i zacho‑
wań przedsiębiorczych studentów. W latach 2012–2013 
przeprowadzono drugą edycję badań ankietowych wśród 
studentów uczelni czeskich i polskich (pierwsza miała 
miejsce w 2002 roku). Pracownicy katedry współpra‑
cują z licznymi instytucjami zewnętrznymi w realizacji 
projektów badawczych, eksperckich i dydaktycznych. 
M.in. dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE, jest współtwórcą 
i uczestnikiem międzynarodowego projektu dotyczącego 
konkurencyjności przedsiębiorstw (barometer24.org).  

Innymi obszarami eksperckiej współpracy z otoczeniem 
są: doradztwo ekonomiczne dla jednostek ochrony 
zdrowia, badania ewaluacyjne dla Ministerstwa Zdrowia, 
projekty dotyczące struktur organizacyjnych i systemów 
wynagrodzeń oraz udzielanie wparcia podmiotom eko‑
nomii społecznej i osobom bezrobotnym.

Projekty kierowane przez pracowników katedry, reali‑
zowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane ze 
źródeł zewnętrznych:

• Wpływ innowacji zarządczych na innowacyjność 
technologiczną i wyniki przedsiębiorstw, kierownik: 
dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE

• Pomiar i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 
w sektorze publicznym, kierownik: dr Grzegorz Głód

• Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+: 
perspektywa organizacyjna, kierownik: dr Tomasz 
Ingram
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Katedra Rynku i Konsumpcji

Zespół:
• dr hab. Grzegorz Maciejewski, profesor 

nadzwyczajny, kierownik katedry
• dr hab. Beata Kolny, adiunkt 
• dr hab. Barbara Kucharska, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Robert Wolny, profesor nadzwyczajny 
• dr Magdalena Jaciow, asystent 
• dr Michał Kucia, adiunkt 
• dr Mirosława Malinowska, adiunkt 
• dr Agata Stolecka ‑Makowska, adiunkt 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju 
katedry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Zofia Kędzior 
• dr Barbara Mikołajczyk

Katedra – wówczas Marketingu i Usług – została powo‑
łana na Wydziale Ekonomii w 2001 roku, a w 2005 roku 

została przemianowana na Katedrę Rynku i Konsumpcji. 
Duża część zespołu katedry wraz z kierownikiem – prof. 
dr hab. Zofią Kędzior – wywodziła się z Katedry Badań 
Rynkowych i Marketingowych funkcjonującej na Wy‑
dziale Zarządzania. W 2011 roku, po śmierci prof. Zofii 
Kędzior, kierowanie katedrą przejął dr hab. Grzegorz 
Maciejewski, prof. UE. 

Profil naukowy katedry związany jest z badaniami 
zachowań podmiotów rynkowych, badaniami handlu 
i usług w wymiarze krajowym i międzynarodowym, 
a także z analizą konsumpcji żywności. Indywidualne 
zainteresowania naukowe pracowników koncentrują 
się wokół ryzyka w zachowaniach konsumentów, rynku 
usług zagospodarowujących czas wolny, rynku usług 
i e ‑usług, zaangażowania konsumentów w tworzeniu 
wartości marki, procesu akulturacji konsumentów, 
innowacji w handlu i ich znaczenia w tworzeniu wartości 
dla klienta, instrumentów komunikacji marketingowej 
oraz jej skuteczności i efektywności, a także dylematów 
badań międzynarodowych. Efektem tych aktywności 
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są liczne publikacje naukowe upowszechniające wyniki 
prowadzonych badań. Aktywność naukowa pracowników 
przejawia się także w doskonaleniu warsztatu badaw‑
czego, czego efektem są publikacje na temat metod 
i technik badawczych. 

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia na wszystkich 
stopniach i kierunkach studiów na wydziale, studiach 
podyplomowych, a także są zaangażowani w spotkania 
w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, 
Akademii Młodego Ekonomisty oraz Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Katedra utworzyła i prowadzi zaję‑
cia na specjalności dystrybucja i sprzedaż na rynkach 
krajowych i międzynarodowych. Pracownicy są twórcami 
programu i jednocześnie wykładowcami na studiach 
podyplomowych menedżer kultury, menedżer sprzedaży, 
menedżer e ‑commerce i social media oraz marketing 
i public relations. Prowadzą także zajęcia na studiach po‑
dyplomowych psychologia menedżerska, handel zagra‑
niczny, controlling, zamówienia publiczne. Prowadzone 
zajęcia dydaktyczne obejmują tematykę zachowań pod‑
miotów rynkowych, dystrybucji i sprzedaży, marketingu, 
obsługi klienta, badań marketingowych. Pracownicy 
prowadzą także zajęcia w języku angielskim adresowane 
do studentów zagranicznych, a także wykładają w za‑
granicznych ośrodkach naukowych (Francja, Hiszpania, 
Portugalia, Finlandia, Słowacja, Turcja). 

Zespół katedralny prowadzi szkolenia i warsztaty dla 
kadry menedżerskiej z zakresu marketingu i sprzedaży, 
obsługi klienta i komunikacji marketingowej. Pracownicy 
tworzą międzynarodowe i międzyuczelniane zespoły 
badawcze, realizując projekty o charakterze nauko‑
wym. Katedra współpracuje z Instytutem Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie i Uniwersytetem 
Szczecińskim. Pracownicy są członkami międzynarodo‑
wej sieci badawczej Reseau PGV oraz Polskiego Towarzy‑
stwa Badaczy Rynku i Opinii. Katedra nawiązała także 
współpracę z Teatrem Rozrywki w Chorzowie w obsza‑

rze badania postaw i preferencji widzów. Pracownicy 
katedry aktywnie współpracują z mediami, udzielając 
wywiadów i biorąc udział w audycjach radiowych i te‑
lewizyjnych w charakterze ekspertów oraz publikując 
komentarze ekonomiczne w prasie.

Projekty kierowane przez pracowników katedry, reali‑
zowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane ze 
źródeł zewnętrznych:

• Proces akulturacji a zachowania nabywcze 
konsumentów – uwarunkowania, prawidłowości, 
kierownik: prof. dr hab. Zofia Kędzior / prof. dr hab. 
Krystyna Mazurek ‑Łopacińska, wykonawca:  
mgr Agata Stolecka

• E ‑konsument w Europie – komparatywna analiza 
zachowań, kierownik: dr Magdalena Jaciow

• Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu 
wartości dla klienta, kierownik: dr Barbara 
Kucharska

• Efektywność i skuteczność komunikacji 
marketingowej, kierownik: dr Mirosława 
Malinowska

• Rynek e ‑usług w Polsce. Funkcjonowanie i kierunki 
rozwoju, kierownik: dr Robert Wolny

• Polski e ‑konsument – typologia, zachowania, 
kierownik: dr Magdalena Jaciow 

• Rynek usług zagospodarowujących czas wolny 
w Polsce w perspektywie roku 2025, kierownik:  
dr Beata Kolny

• Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów – 
uwarunkowania, prawidłowości, kierownik:  
dr Grzegorz Maciejewski

Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:
• Konferencje naukowe im. Profesor Zofii Kędzior 

„Konsument – gospodarstwo domowe – rynek”
• Seminaria „Praktyka nauce – nauka praktyce”
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Katedra Transportu

Zespół:
• dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski, profesor 

nadzwyczajny, kierownik katedry
• dr hab. Janusz Figura, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Barbara Kos, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. inż. Alina Lipińska ‑Słota, profesor 

nadzwyczajny 
• dr hab. Maria Michałowska, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Robert Tomanek, profesor nadzwyczajny 
• dr Teresa Gądek ‑Hawlena, adiunkt 
• dr Anita Mutwil, starszy wykładowca 
• dr Anna Urbanek, adiunkt 
• mgr Grzegorz Krawczyk, asystent 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju 
katedry lub jej historycznych poprzedników:

• doc. dr Jan Wiesner
• prof. dr hab. Kajetan Roszko
• doc. dr hab. Alfred Hornig
• prof. dr hab. Franciszek Piontek
• dr hab. Zbigniew Łabno
• prof. dr hab. Stanisław Dziadek 
• dr hab. inż. Jerzy Mikulski 
• dr inż. Ryszard Janecki

Pierwszy okres funkcjonowania Katedry Transportu 
przypada na lata 1938–1951, kiedy to rozpoczęto cykl 
wykładów z zakresu taryf transportowych na ówcze‑
snym Wydziale Organizacji Przemysłu. Następnie, po sie‑
demnastoletniej przerwie, w 1968 roku – pod naciskiem 
regionalnych podmiotów transportowych, m.in. Śląskiej 
DOKP oraz Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej, 
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wznowiono działalność naukowo ‑dydaktyczną. W struk‑
turze uczelni na Wydziale Przemysłu powstał Samo‑
dzielny Zakład Ekonomiki Transportu. Zakład ten w 1971 
roku przeniesiony został na Wydział Handlu i Ekonomiki 
Żywienia. W 1976 roku przekształcony został w Instytut 
Ekonomiki Transportu, a w 1992 roku stał się Katedrą 
Transportu.

Prace badawcze, bogaty i zróżnicowany dorobek 
naukowy i doświadczenie zawodowe zespołu sprawi‑
ły, iż Katedra Transportu jest liczącym się ośrodkiem 
naukowym realizującym różnorakie funkcje naukowo‑
 ‑badawcze i eksperckie. Działalność naukowa pracow‑
ników koncentruje się zwłaszcza na realizacji projektów 
badawczych, studiach wdrożeniowych, opracowaniach 
eksperckich i opiniach, będących efektem zespołowych 
i indywidualnych działań w zakresie transportu – spedy‑
cji – logistyki. Nurty prowadzonych badań naukowych 
dotyczą w szczególności: zagadnień gospodarowania 
w transporcie, integracji systemów transportowych, 
zarządzania publicznym transportem zbiorowym, mode‑
lowania systemów taryfowych, jakości usług transpor‑
towych, polityki logistycznej państwa oraz zrównowa‑
żonego rozwoju transportu i innych zagadnień ważnych 
z punktu widzenia dokonujących się zmian związanych 
z postępującą globalizacją, indywidualizacją preferencji, 
rozwojem technologii informacyjnych i informatycznych, 
a także wzrostem świadomości ekologicznej.

Katedra Transportu ma ponadczterdziestoletnie 
doświadczenie w kształceniu ekonomistów o specjal‑
nościach transportu – spedycji – logistyki. W procesach 
dydaktycznych dąży nieustannie do wykształcenia wy‑
sokiej klasy specjalistów, którzy posiadają umiejętności 
sprostania nowym wyzwaniom stawianym przez gospo‑
darkę w tym zakresie. Procesy dydaktyczne realizowane 
w Katedrze Transportu obejmują przede wszystkim 
pełny zakres kształcenia ekonomicznego – studia stacjo‑
narne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na 

kierunku logistyka. W 2010 roku na Wydziale Ekonomii 
uruchomiono studia pierwszego stopnia kierunku logi‑
styka o tytule zawodowym inżyniera, a w roku akade‑
mickim 2016/2017 rozpoczęto trzysemestralne studia 
drugiego stopnia, przeznaczone zwłaszcza dla absolwen‑
tów studiów inżynierskich na tymże kierunku.

Pracownicy Katedry Transportu rozwijają wielopłasz‑
czyznową współpracę zwłaszcza z interesariuszami 
regionu Górnego Śląska. Współpraca z otoczeniem 
obejmuje m.in. projekty finansowane z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju oraz 
Unii Europejskiej. Aktywność pracowników Katedry 
Transportu w ostatnich latach dotyczyła na przykład 
kształtowania strategii rozwoju Subregionu Central‑
nego Województwa Śląskiego, optymalizacji struktury 
organizacji Kolei Śląskich, oceny ekonomicznych skutków 
zmian organizacji transportu zbiorowego w wybranych 
miastach. Aktywność pracowników obejmuje także dzia‑
łania badawczo ‑eksperckie na rzecz podmiotów sektora 
transportu – spedycji – logistyki: ich organizacji, rozwoju, 
jakości usług, społecznej odpowiedzialności biznesu. Pra‑
cownicy katedry aktywnie realizują również współpracę 
z podmiotami szczebla samorządowego w wymiarze 
regionalnym i lokalnym.

 
Projekty kierowane przez pracowników katedry, 
realizowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane 
ze źródeł zewnętrznych:

• Model optymalizacji kosztów transportu Policji. 
Projekt rozwiązań ekonomiczno ‑informatycznych 
wspomagających prowadzenie gospodarki, 
kierownik: dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

• Unijne finansowanie projektów inwestycyjnych 
w świetle tendencji liberalizacji transportu 
zbiorowego, kierownik: dr hab. Robert Tomanek, 
prof. UE
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• Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Międzygminnego Związku 
Komunikacji Publicznej w Tarnowskich Górach, 
kierownik: dr hab. Robert Tomanek, prof. UE 

• Strategia rozwoju Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 
z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu 
miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), kierownik: dr hab. 
Robert Tomanek, prof. UE

• Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 
kierownik: dr hab. Robert Tomanek, prof. UE 

• Kompleksowa analiza wraz z opracowaniem koncepcji 
modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej 
w gminie Zawiercie zapewniające optymalizację usług 
i kosztów tej komunikacji, kierownik: dr hab. Robert 
Tomanek, prof. UE

• Ocena ekonomicznych skutków zmian organizacji 
zbiorowego transportu miejskiego w Jastrzębiu, 
kierownik: dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

• Taryfa i system biletowo ‑dystrybucyjny Kolei Śląskich, 
kierownik: dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

• Strategia Kolei Śląskich na lata 2014–2020 
z perspektywą do roku 2030, kierownik: dr hab. 
Robert Tomanek, prof. UE 

• Optymalizacja struktury organizacyjnej Kolei Śląskich, 
kierownik: dr hab. Robert Tomanek, prof. UE 

• Analiza organizacji zaplecza techniczno ‑naprawczego 
w PKM Gliwice, kierownik: dr hab. Robert Tomanek, 
prof. UE 

• Kalkulacja kosztu jednostkowego pracy 
eksploatacyjnej autobusu PKM Gliwice w systemie 
usług transportu miejskiego organizowanego przez 
KZK GOP, kierownik: dr hab. Robert Tomanek,  
prof. UE

Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:
• Konferencje naukowe „Transport Systems 

Telematics”
• Konferencje naukowe „Społeczna odpowiedzialność 

biznesu w sektorze transportu – spedycji – 
logistyki”
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Katedra Zarządzania Organizacjami

Zespół:
• prof. dr hab. Anna Lipka, profesor zwyczajny, 

kierownik katedry
• dr Małgorzata Król, asystent 
• dr Stanisław Waszczak, adiunkt 
• dr Alicja Winnicka ‑Wejs, adiunkt 
• mgr Agnieszka Giszterowicz, asystent 

Katedra została utworzona w 2006 roku. Połączyła 
pracowników Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej, 
których zainteresowania oscylowały i nadal oscylują 
wokół problematyki gospodarowania kapitałem ludzkim 
oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Kierująca katedrą 
prof. dr hab. Anna Lipka wcześniej pracowała w Insty‑
tucie Organizacji i Zarządzania, w Zakładzie Ekonomiki 
Pracy.

Obecnie w katedrze realizowane są projekty doty‑
czące kreatywnych zespołów – dokładniej: zespołów ba‑
dawczych, zespołów performatywnej kreatywności oraz 
zespołów wdrażających projekty (w tym – o charakterze 
eksperymentalnym) w obszarze HR. Od prawie dziesięciu 
lat podejmowane są też okresowo zagadnienia z nur‑
tu zarządzania jakością i wartością kapitału ludzkiego 
organizacji oraz ryzyka personalnego (np. ryzyka postaw 
temporalnych, ryzyka lojalnościowego, ryzyka motywacji 
autotelicznej, problemów metodycznych wartościowania 
kapitału ludzkiego, strat na wartości kapitału ludzkiego 
spowodowanych ryzykiem). Ponadto realizowane są 
prace dotyczące kreatywności i rutyny w działalności 
personalnej, luki kreatywności, kosztów jakości gospo‑
darowania kapitałem ludzkim, a także innowacji w zarzą‑
dzaniu (np. organizacja rezylientna, employee relationship 
management, organizacja inteligentna, organizacja 
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kreatywna, zarządzanie zorientowane na zdarzenia kry‑
tyczne w życiu pracowników).

Od kilkunastu lat katedra oferuje specjalność gospo‑
darowanie kapitałem ludzkim. W ofercie katedry znaj‑
dują się także dwa kierunki studiów podyplomowych: 
zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego orga‑
nizacji oraz projekty w obszarze HR. Ponadto prowadzo‑
ne są zajęcia z zarządzania organizacjami, psychologii 
w zarządzaniu oraz – od niedawna – zajęcia praktyczne 
z prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy ka‑
tedry opracowali sylabusy do zajęć w języku angielskim 
i niemieckim (m.in. z zakresu zarządzania generacjami 
pracowników).

Organizacja konferencji na temat zarządzania warto‑
ścią kapitału ludzkiego organizacji oraz z zakresu kosz‑
tów jakości i ryzyka personalnego sprzyjała nawiązaniu 
współpracy katedry nie tylko z ośrodkami krajowymi, ale 
i zagranicznymi – Uniwersytetem Technicznym w Dreź‑
nie oraz Uniwersytetem w Saarbrücken. Z kolei przy 
realizacji projektu dotyczącego lojalności pracowniczej 
i employee relationship management podjęto współpracę 
z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. W ra‑
mach realizacji projektów naukowych i dydaktycznych 
nawiązywane są relacje z absolwentami  – praktykami 
specjalności gospodarowanie kapitałem ludzkim, a także 
z ekspertami publikującymi na łamach czasopisma „Per‑
sonel i Zarządzanie“. Katedra utrzymuje stały kontakt 
z ośrodkami w Polsce zajmującymi się podobną proble‑
matyką, m.in. z Katedrą Rozwoju Kapitału Ludzkiego 
w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie nawiązywana jest 
współpraca z Narodowym Centrum Kultury.
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Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

Zespół:
• prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz ‑Wronka,  

profesor zwyczajny, kierownik katedry
• dr hab. Dariusz Kubok, profesor nadzwyczajny 
• dr hab. Izabela Marzec, adiunkt 
• ks. dr hab. Grzegorz Polok, profesor nadzwyczajny 
• dr Anna Adamus ‑Matuszyńska, starszy  

wykładowca 
• dr Michał Kapias, adiunkt 
• dr Paweł Kocoń, asystent 
• dr Piotr Tworek, asystent 
• mgr Karolina Szymaniec ‑Mlicka, asystent 

Byli pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju kate‑
dry lub jej historycznych poprzedników:

• prof. dr hab. Henryk Przybylski 

• prof. dr hab. Czesław Głombik
• prof. dr hab. Alfred Sulik

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych po‑
wstała w 2008 roku, po połączeniu Katedry Zarządzania 
Publicznego, utworzonej w 2006 roku, z Katedrą Nauk 
Humanistycznych. Historia Katedry Nauk Humanistycz‑
nych sięga roku 1979, kiedy to na ówczesnym Wydziale 
Handlu, Transportu i Usług utworzono Instytut Nauk 
Społecznych.

Podstawowymi zagadnieniami badawczymi katedry 
są problemy zarządzania w organizacjach publicznych 
i społecznych, a przede wszystkim kwestie: efektywności, 
przywództwa, kultury organizacyjnej, budowania relacji 
z otoczeniem (public relations), społecznej odpowiedzial‑
ności organizacji, jak również organizacji i funkcjono‑
wania systemów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
administracji publicznej, edukacji. Przedmiotem badań są 
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także: funkcjonowanie partnerstw publiczno ‑społecznych, 
wpływ partycypacji na rozwój koprodukcji i kokreacji, 
koncepcje i teorie filozoficzne, zagadnienia związane 
z dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, zatrud‑
nialność pracowników, polityka informacyjna oraz 
zarządzanie ryzkiem w sektorze publicznym, prywatnym 
i społecznym.

Po połączeniu katedr, wychodząc naprzeciw potrze‑
bom rynku pracy, pracownicy opracowali koncepcję 
kształcenia na kierunku gospodarka i zarządzanie pu‑
bliczne, przygotowującym kadry do pracy w sektorze pu‑
blicznym. Współpracowali także przy tworzeniu założeń 
programowych dla kierunku finansowanie i zarządzanie 
w ochronie zdrowia. Katedra odpowiada za realizację 
wspomnianego kierunku gospodarka i zarządzanie pu‑
bliczne, w ramach którego proponowane są następujące 
specjalności – na studiach pierwszego stopnia: public 
relations w organizacjach, zarządzanie ryzykiem w or‑
ganizacjach, zarządzanie w organizacjach publicznych 
i społecznych, zarządzanie zasobami w administracji 
publicznej; na studiach drugiego stopnia: public relations 
w organizacjach, strategie społecznej odpowiedzialności, 
zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, zarządzanie 
strategiczne w organizacjach non ‑profit. Pracownicy 
katedry w ramach innych kierunków prowadzonych na 
Wydziale Ekonomii oraz innych wydziałach realizują 
przedmioty obejmujące ich specjalizacje naukowe, m.in. 
socjologię, politologię, filozofię, etykę czy zarządzanie 
w sektorach nienastawionych na zysk. Katedra prowa‑
dzi także studia podyplomowe poświęcone problemom 
zarządzania publicznego oraz psychologii menedżerskiej.

Członkowie zespołu katedralnego aktywnie uczestni‑
czą w wielu przedsięwzięciach realizowanych w otocze‑
niu uczelni – zarówno w regionie, jak i w kraju. Są człon‑
kami różnorodnych organizacji branżowych, eksperckich 
i think ‑tanków. Wśród wielu podmiotów, z którymi 
współpracują, należy wskazać następujące: Polskie To‑

warzystwo Komunikacji Społecznej, Polskie Towarzystwo 
Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, 
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach. 
Pełnią funkcje doradcze i realizują ekspertyzy na rzecz 
ministerstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
W wymiarze międzynarodowym katedra współpracuje 
z Korporacją Spółdzielczą Mondragón w Kraju Basków, 
Uniwersytetem w Mondragón i Uniwersytetem w Hajfie. 
Przedstawiciele katedry działają w International Rese‑
arch Society for Public Management oraz International 
Public Management Network.

Projekty kierowane przez pracowników katedry, reali‑
zowane w ostatnich dziesięciu latach, finansowane ze 
źródeł zewnętrznych:

• Koncepcja efektywności sieci w zarządzaniu 
publicznym. Studium na przykładzie partnerstw 
lokalnych, kierownik: dr Agata Austen

• Uwarunkowania organizacyjne rozwoju 
zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym, 
kierownik: dr Izabela Marzec

• Wpływ orientacji strategicznej organizacji na 
efektywność jej funkcjonowania na przykładzie 
publicznych podmiotów leczniczych, kierownik:  
mgr Karolina Szymaniec

Cykliczne wydarzenia organizowane przez katedrę:
• Konferencje „PR FORUM. Sztuka skutecznej 

komunikacji w teorii i praktyce”
• Konferencje naukowe „Technologie wiedzy 

w zarządzaniu publicznym” 
• Konferencje naukowe na temat etyki pracy, 

odpowiedzialności społecznej, rodziny i mediów 
w perspektywie społeczno ‑pastoralnej
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Dr hab. Ewa Zeman ‑Miszewska, prof. UE
Jeszcze nie tak dawno byliśmy studentami zdającymi 
egzaminy, młodymi asystentami, którzy drżeli przed 
pierwszymi prowadzonymi przez siebie ćwiczeniami. 
Żyjemy podobnie jak studenci poddawani rozmaitym 
sprawdzianom związanym z pracami promocyjnymi, 
artykułami, nowymi przedmiotami. Bycie przez wiele lat 
wśród młodzieży sprawia, że nie myślimy o ich upływie. 
I... nagle pojawia się rocznica i oczekiwanie, bym jak ten 
„najstarszy góral” opowiedziała o historii wydziału. 

Pojawiają się refleksje o wykorzystanych i zmarnotra‑
wionych szansach i czasie, a także wspomnienia osób 
i zdarzeń. Wydział zmieniał się niedostrzegalnie z roku 
na rok. Zmiany obejmowały profil i jego nazwę. Dość 
trudno jest mi dzisiaj rozdzielić – choć będę się starała – 
wspomnienia z Wydziału Ekonomii i z Wydziału Zarzą‑
dzania, na którym znalazłam się po reorganizacji uczelni 
w latach dziewięćdziesiątych.

W latach siedemdziesiątych wydział był niewielki, 
znaliśmy się wszyscy. Dzisiaj byłoby to niemożliwe. „Kon‑
kurencyjny” wówczas Wydział Przemysłu był znacznie 
większy, miał uprawnienia do prowadzenia przewodów 
doktorskich i nadawania stopnia doktora habilitowa‑
nego. My musieliśmy otwierać przewody doktorskie na 
innych uczelniach, bo specjalizowaliśmy się w problema‑

tyce uniemożliwiającej ich otwieranie na macierzystej 
uczelni. Bardzo ważnym momentem w historii wydziału 
było uzyskanie prawa do doktoryzowania. Staliśmy się 
wówczas poważną jednostką. Przybywało doktorów 
wypromowanych na naszym wydziale. Pierwszym z nich 
był Andrzej Woźnica (zrezygnował z pracy na uczelni dla 
kariery w biznesie), drugim wypromowanym doktorem 
byłam ja sama, a nieco później pracujący do dzisiaj na 
naszej uczelni profesorowie Krystyna Śliwińska, a na‑
stępnie Andrzej Bajdak, a także wielu innych. Kolejnym 
ważnym krokiem dla rozwoju wydziału było przybycie 
profesorów dodających mu splendoru. Wzmocniła nas 
kadra wrocławska. Do mojego Instytutu Obrotu Towaro‑
wego przybyli profesorowie: Eugeniusz Michalski, Teodor 
i Józefa Kramerowie, a nieco później Teresa i Leszek Ża‑
bińscy oraz Janusz i Mira Olearnikowie. Coraz poważniej‑
sze osiągnięcia miał także Instytut Transportu. Wydział 
zaczął się liczyć w skali Polski. 

W tym czasie każdy z nas miał chwile wzruszeń, 
tych osobistych, związanych z kolejnymi promocjami 
i nagrodami, ale i z naszymi wychowankami. Lubiłam 
ich i dlatego przeżywałam i dobre, i złe chwile, związa‑
ne z ich perypetiami życiowymi i wyborami. Dobre to 
kolejne ogólnopolskie nagrody moich seminarzystów; 
nakłonienie do pisania pracy magisterskiej studentki, 

Wspomnienia
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która chciała przerwać studia; to tuba z laurką z wzru‑
szającym tekstem od seminarzystów, kosz kwiatów jak 
dla primabaleriny, darowane mi własnoręcznie wykona‑
ne obrazy. Była też bezradność i wielki smutek związany 
z gwałtownymi skutkami ciężkiej choroby seminarzystki; 
dramatycznymi losami mojego ulubionego mądrego 
i zwariowanego seminarzysty „chochlika”, do którego 
bałam się zadzwonić po kolejnej operacji; śmiercią jed‑
nego z małżonków – pary moich seminarzystów – trzy 
miesiące po obronie pracy magisterskiej. 

Czy można z perspektywy lat przekazać jakąś mą‑
drość życiową? Nie sądzę. Na szczęście nie cierpię na 
przerost ego (a w każdym razie tak mi się wydaje). Życie 
się zmienia, a wszelkie prognozy z natury swej są ułom‑
ne. Porady mają z kolei to do siebie, że odnoszą się do 
konkretnych doświadczeń, konkretnych osób o konkret‑
nej konstrukcji psychicznej, zachodzących w nieporów‑
nywalnych warunkach. Chodzi mi po głowie tylko tekst 
Agnieszki Osieckiej „Nie daj mi Boże, broń Boże skoszto‑
wać tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trawa, 
póki życie trwa” – czego wszystkim życzę.

Prof. dr hab. Ewa Kieżel
Pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Kato‑
wicach, po ukończeniu studiów w WSE w Poznaniu, roz‑
poczęłam tuż po obronie pracy magisterskiej, pierwsze‑
go lipca 1970 roku. Po miesięcznych wakacjach w domu 
rodzinnym na Lubelszczyźnie przyjechałam do Katowic, 
trafiłam na uczelnię. Zostałam zatrudniona w charakte‑
rze asystenta stażysty na nowo utworzonym Wydziale 
Handlu, Transportu i Usług, w Instytucie Obrotu Towa‑
rowego, w Zakładzie Ekonomiki Konsumpcji. Zakładem 
kierował prof. Andrzej Hodoly (dojeżdżał z Warszawy na 
2–3 dni do Katowic). W Zakładzie pracował doc. Józef 
Wątorski (kierownik zakładu od 1974 roku). W później‑
szych latach do zespołu dołączyły mgr Róża Milic i mgr 
Zofia Kędzior. Znalazłam się w zupełnie nowym, niezna‑

nym środowisku. Tuż po ukończeniu studiów przyjęcie 
nowej roli – pracownika naukowo ‑dydaktycznego – było 
trudne. Tym, co mnie ogromnie pozytywnie zaskoczy‑
ło, była wielka życzliwość ludzi – koleżanek i kolegów 
z Instytutu, którzy nieco wcześniej rozpoczęli pracę, już 
swobodnie rozwiązywali swoje problemy związane z za‑
trudnieniem, bytowe itp. Ich pomoc pomogła przetrwać 
trudny czas. Zamieszkałam w akademiku na ul. Francisz‑
kańskiej, jak wiemy, oddalonym od uczelni. Warunki były 
trudne. 

Pozytywne nastawienie do tego miejsca, do pracy, 
jaką miałam wykonywać, kształtowały stosunki między‑
ludzkie, chęć pomocy, dobroć, życzliwość, duża kultura 
zarówno koleżanek i kolegów, jak i władz wydziału, 
instytutu i zakładu. To w szczególności mój szef – prof. 
Andrzej Hodoly – człowiek o ogromnej wiedzy, kulturze 
osobistej, osobistym uroku, uczył mnie, jak wykonywać 
ten zawód, co jest ważne w pracy i w życiu. Ukształto‑
wał mnie jako młodego naukowca, dydaktyka. Zawsze, 
mimo wielu zajęć po przyjeździe do Katowic, miał czas 
na rozmowy ze mną. Do dzisiaj przechowuję listy pisane 
z wyjazdów zagranicznych, wakacji, w których wiele 
mądrych rad i wskazówek zawartych jest w pięknie prze‑
kazanych treściach, jakby mimo głównego wątku. 

Zanim rozpoczęłam pracę ze studentami, odbyłam 
staż naukowy w Instytucie Handlu Wewnętrznego 
w Warszawie (lipiec–wrzesień 1970), w którym pracował 
prof. Hodoly. Tam studiowałam literaturę, uczestni‑
czyłam w spotkaniach naukowych, tam rozmawiałam 
z szefem o moich zainteresowaniach badawczych, które 
powoli się zarysowywały. Po powrocie do Katowic 
rozpoczęłam pracę dydaktyczną, uczestnicząc najpierw 
w seminariach magisterskich, wykładach prowadzonych 
przez prof. Hodolego i doc. Józefa Wątorskiego. Były 
to bardzo ważne lekcje, pozwoliły przygotować się do 
samodzielnego prowadzenia zajęć. Na początku było 
to trudne, stresujące, wymagało bardzo starannego 
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przygotowania się. Niezwykle cenne, ważne dla mnie 
było przyjęcie przez prof. Hodolego roli opiekuna mojej 
przyszłej pracy doktorskiej. Niestety, jego śmierć w 1974 
roku zmieniła sytuację. 

Chcę podkreślić także silne więzi, przyjacielskie, 
serdeczne, jakie kształtowały się między koleżankami 
i kolegami, ale też wspaniały stosunek przełożonych do 
swoich pracowników. To byli wspaniali opiekunowie, 
nauczyciele. Ta życzliwość, chęć pomocy cechowała 
też władze wydziału, instytutu. Chcę podkreślić zatem 
szczególne znaczenie postaw, zachowań pracowników 
samodzielnych, opiekunów naukowych dla kształtowania 
młodych kadr. Ich relacje z młodymi pracownikami, czas 
im poświęcony, życzliwość zawsze przekładają się na to, 
jakich pracowników ukształtują. 

Należy podkreślić ogromne znaczenie – dla rozwo‑
ju wydziału, rozwoju młodych kadr, rozwoju badań 
naukowych – przejścia z Wrocławia do naszej uczelni, na 
ówczesny Wydział Handlu, Transportu i Usług, państwa 
profesorów Józefy i Teodora Kramerów, a następnie prof. 
Leszka Żabińskiego. Pod ich opieką naukową powsta‑
wały doktoraty, habilitacje, realizowane były znaczące 
projekty badawcze. Ważne były systematycznie odby‑
wające się spotkania naukowe pracowników Instytutu 
Obrotu Towarowego.

Chcę podkreślić raz jeszcze ogromne znaczenie 
dla rozwoju naukowego młodych pracowników – ich 
przygotowania do pracy ze studentami, ukształtowania 
ich stosunku do studentów, ale też do spraw uczelni – 
bezpośrednich kontaktów z przełożonymi, opiekunami 
naukowymi, władzami wydziału itd. Rozwojowe dysku‑
sje, spotkania naukowe i o innym charakterze, w tym 
przyjacielskie przy kawie, są prawdziwymi wartościami. 
Przekazujemy młodym swoje wartości, uczymy, pobu‑
dzamy do myślenia.

Dzisiaj Wydział Ekonomii szczyci się ogromnymi 
osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi. Posiada pełne 

uprawnienia akademickie. Ja otwierałam i kończyłam 
przewód doktorski na Wydziale Gospodarki Narodowej 
w WSE we Wrocławiu. Z kolei postępowanie habilitacyj‑
ne przeprowadzone zostało w Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu.

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz ‑Wronka
W dniach jubileuszu Wydziału Ekonomii warto wspo‑
mnieć o inicjatywie wyższych studiów zawodowych, 
które na tym wydziale były prowadzone. W 1992 roku, 
w wyniku starań prof. Lucyny Frąckiewicz, przy ówcze‑
snej Akademii Ekonomicznej w Katowicach powstała 
– w podległości organizacyjnej do Wydziału Ekonomii 
– Górnośląska Szkoła Polityki Socjalnej, która po wejściu 
w życie wtedy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, 
umożliwiającej prowadzenie studiów dwustopniowych, 
została uchwałą senatu z 15 lutego 1993 roku prze‑
kształcona w trzyletnie wyższe studia zawodowe dzien‑
ne i zaoczne na kierunku ekonomia ze specjalnościami: 
polityka społeczna oraz (nieco później) ubezpieczenia 
społeczne. Były to jedne z pierwszych w ramach szkół 
publicznych studia, które kończyły się uzyskaniem tytułu 
licencjata. Początkowo studia zaoczne były przeznaczo‑
ne dla pracowników Wojewódzkiego Zespołu Opiekuna 
Społecznego. Następnie, już jako rektor urzędujący w la‑
tach 1993–1996, prof. Lucyna Frąckiewicz doprowadziła 
do podpisania umów dotyczących kształcenia kadr dla 
instytucji ubezpieczenia społecznego, czyli ZUS i KRUS. 
Powołano również pełnomocnika rektora ds. wyższych 
studiów zawodowych w zakresie polityki społecznej. Tę 
rolę miałam przyjemność pełnić w kadencjach rektor‑
skich prof. Lucyny Frąckiewicz oraz prof. Jana Wojtyły.

Rozwinięciem powyższej inicjatywy były działania po‑
dejmowane przez prof. Frąckiewicz w kierunku urucho‑
mienia Międzynarodowej Śląskiej Szkoły Ubezpieczeń 
we współpracy z CNESSS – Centre National d’Etudes 
Supérieures de Sécurité Sociale w Saint ‑Étienne. CNESSS 
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– obecnie École nationale supérieure de Sécurité sociale 
– jest elitarną szkołą wyższą o profilu zawodowym. Jej 
specjalnością jest kształcenie średnich i wyższych kadr 
dla systemu ubezpieczeń społecznych we Francji. Sta‑
rania prof. Frąckiewicz o utworzenie nowej jakościowo 
ścieżki kształcenia zostały wsparte środkami finansowy‑
mi z projektu europejskiego JEP.

Działania podejmowane w strukturach Wydziału 
Ekonomii w związku z aktywnością na polu polityki 
społecznej i ubezpieczeń społecznych stały się jednym 
z przyszłych fundamentów pozwalających na utworzenie 
w uczelni nowej jednostki: Wydziału Finansów i Ubez‑
pieczeń.

Jadwiga Ścisłowicz
Z Wydziałem Ekonomii związana jestem od 1979 roku. 
Funkcję kierownika dziekanatu objęłam po pani Marcie 
Wojaczek, która była pierwszym kierownikiem nowo 
powstałego w 1968 roku wydziału. Każdy dzień pracy, 
najpierw jako pracownika dziekanatu, a potem jego kie‑
rownika, przynosił ciekawe wydarzenia i sprawy. Zawsze 
ważne były przygotowania do kolejnych obron dok‑
torskich, a później kolokwiów habilitacyjnych. Z jednej 
strony trzeba było wspierać zestresowanego doktoranta 
czy habilitanta, a z drugiej dbać o poprawność procedur, 
ale – przede wszystkim – o życzliwą atmosferę, ważną 
zarówno dla komisji, jak i osób przystępujących do tych 
trudnych egzaminów. Wysiłek podczas tych wydarzeń 
na szczęście w większości przynosił nam wszystkim 
ogromną satysfakcję. 

Jednak – podsumowując moje lata pracy dla wydziału 
– najważniejsza była dla mnie atmosfera wzajemnego 
zaufania, jaka panowała między władzami wydziału 
a pracownikami. Ufność, poszanowanie i przyjazne rela‑
cje – to wartości, które budowały klimat pracy. 

W mojej pracy było także wiele wzruszeń. Szczęśliwie 
zakończone obrony czy przewody habilitacyjne, śluby, 

narodziny dzieci, małe rodzinne szczęścia, o których 
przecież także się rozmawiało z pracownikami – zawsze 
dostarczały miłych doznań. Jednak to, co w szczególny 
sposób mnie wzruszało, to nieporadność niektórych 
studentów w trakcie załatwiania swoich spraw w dzie‑
kanacie. Uczelnia była dla nich instytucją o wysokim 
autorytecie, co sprawiało, że z obawą zgłaszali problemy, 
z którymi przychodzili do dziekanatu. Dla mnie ostatecz‑
nie ogromną satysfakcją był fakt, że mogłam im pomóc 
w rozwiązywaniu mniejszych czy większych problemów.

Praca na uczelni to przede wszystkim kontakt z czło‑
wiekiem: rozmowy, dyskusje, tłumaczenie procedur, 
przekonywanie, a czasem drobne spory – to natural‑
ne elementy związane z pracą w dziekanacie. Moim 
zdaniem zawsze warto z wyrozumiałością i życzliwością 
podchodzić do drugiej osoby, a starsi koledzy i koleżanki 
powinni być autorytetami dla młodej kadry. Chciała‑
bym, aby kolejne pokolenia pracowników i studentów 
pamiętały, jak ważne są: doświadczenie, wiedza oraz 
tolerancja. 

Chcę także przypomnieć jedną historię, która oddaje 
atmosferę, w jakiej studiowano i pracowano dawniej. Na 
korytarzu w budynku A student podchodzi do profesora 
Józefa Szaflarskiego (w tym czasie pełniącego funkcję 
rektora) i pyta: „Panie magistrze, czy mogę przyjść do 
pana na egzamin?”. Na to pan profesor z życzliwym 
uśmiechem odpowiada, podając mu rękę: „Oczywiście, 
ale mów mi Józek”. Ta anegdota jest pewnym symbo‑
lem relacji: nauczyciele – studenci, jakie chcę zachować 
w swej pamięci. 

Zofia Gajda ‑Zandecka 
Pracowałam w naszej uczelni 45 lat, w tym 26 jako 
sekretarka wspierająca pracę nauczycieli akademickich 
w dzisiejszej Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk 
Społecznych, która na przestrzeni lat przechodziła 
przeobrażenia i miała różne nazwy. Najważniejszymi 
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dla mnie w mej długiej karierze zawodowej były zawsze 
przyjaźń między pracownikami i wzajemny szacunek, 
niezależnie od zajmowanej pozycji w strukturze organi‑
zacyjnej naszej uczelni. 

Wzruszeń dostarczały mi nade wszystko życzliwe 
kontakty z ludźmi, w tym bardzo bogate życie towarzy‑
skie, które było szczególnie charakterystyczne w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Pracownicy spotykali się po zajęciach w prywatnych 
domach czy kawiarniach i wspólnie celebrowali święta, 
urodziny, imieniny, narodziny kolejnych dzieci, śluby, 
a także i czasem smutne pożegnania. Takie wspomnie‑
nia chcę zachować w swej pamięci, bo dają mi radość 
i wzruszenie. 

Jednak ze szczególnym wzruszeniem wspominam 
profesor Lucynę Frąckiewicz, która była wspaniałym 
człowiekiem pomagającym każdemu, kogo spotkała na 
swej drodze. Gdy borykałam się z trudnościami po nagłej 
śmierci mego męża, to właśnie pani profesor – w tam‑
tym czasie rektor ówczesnej Akademii Ekonomicznej – 
wyciągnęła do mnie najbardziej pomocną dłoń. 

Moim zdaniem warto uczyć młode pokolenie szacun‑
ku do drugiej osoby oraz przekazywać mu ideę współ‑
pracy i wzajemnej pomocy. Sama, podczas długich lat 
swej pracy, spotkałam się z ogromną życzliwością ze 
strony kolegów i koleżanek, władz uczelni czy uznanych 
profesorskich autorytetów. 

Z rozrzewnieniem wspominam także zabawy, dowcipy 
czy koleżeńskie żarty. Na przykład bliskość piekarni 
sprawiała, że zaopatrywaliśmy się tam w pieczywo. 
Profesor Henryk Przybylski, wieloletni kierownik katedry, 
miał obowiązek zakupu bułeczek dla swej rodziny. Żona 
dzwoniła regularnie i mu o tym obowiązku przypomi‑
nała. Dlatego pracownicy żartowali sobie – w życzliwy 
sposób – z owych „świeżych bułeczek dla profesorowej”.
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Wykaz osób, którym został nadany tytuł profesora nauk 
ekonomicznych po przeprowadzeniu postępowania przez 
Radę Wydziału Ekonomii (dane na dzień 30 kwietnia 
2018 roku):

1. Prof. dr hab. Irena Hejduk, 24.02.1993.
2. Prof. dr hab. Janusz Olearnik, 24.02.1993.
3. Prof. dr hab. Urszula Zagóra ‑Jonszta, 14.12.1999.
4. Prof. dr hab. Dorota Kotlorz, 6.04.2001.
5. Prof. dr hab. Joanna Żabińska, 18.06.2001.
6. Prof. dr hab. Krystian Heffner, 20.08.2001.
7. Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek, 20.08.2001.
8. Prof. dr hab. Anna Lipka, 18.11.2002.
9. Prof. dr hab. Ewa Bojar, 30.06.2003.

10. Prof. dr hab. Stanisław Swadźba, 3.04.2009.
11. Prof. dr hab. Elżbieta Lorek, 7.10.2010.
12. Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, 24.04.2012.
13. Prof. dr hab. Krzysztof Malik, 17.01.2013.
14. Prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg, 17.07.2013.
15. Prof. dr hab. Florian Kuźnik, 26.06.2014.
16. Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz ‑Wronka, 

19.12.2014.

Profesury

Wykaz osób, którym Rada Wydziału Ekonomii Uniwer‑
sytetu Ekonomicznego w Katowicach nadała stopień 
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (dane  
na dzień 30 kwietnia 2018 roku):

1. Dr hab. Zofia Kędzior, 26.06.1992.
2. Dr hab. Stanisława Zamkowska, 20.11.1992.
3. Dr hab. Krystyna Śliwińska, 22.01.1993.
4. Dr hab. Grażyna Musiał, 12.01.1994.
5. Dr hab. Ewa Gorczycka, 27.04.1994.
6. Dr hab. Stanisław Swadźba, 10.06.1994.
7. Dr hab. Elżbieta Lorek, 17.11.1994.
8. Dr hab. Irena Jędrzejczyk , 21.06.1995.
9. Dr hab. Irena Pyka, 15.05.1996.

10. Dr hab. Anna Lipka, 24.10.1996.
11. Dr hab. Eugeniusz Sitek, 13.10.1997.
12. Dr hab. Maria Michałowska, 16.10.1997.
13. Dr hab. Gabriela Łukasik, 3.12.1998.
14. Dr hab. Barbara Kos, 25.02.1999.
15. Dr hab. Teresa Famulska, 22.04.1999.
16. Dr hab. Ludmiła Dziewięcka ‑Bokun, 9.03.2000.
17. Dr hab. Jacek Ruszkowski, 10.04.2000.
18. Dr hab. inż. Alina Lipińska ‑Słota, 18.01.2001.
19. Dr hab. Anna Kostur, 25.04.2002.
20. Dr hab. Agata Zagórowska, 13.06.2002.

Habilitacje
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21. Dr hab. Andrzej Rączaszek, 20.06.2002.
22. Dr hab. Robert Tomanek, 8.05.2003.
23. Dr hab. inż. Henryk Brandenburg, 20.03.2003.
24. Dr hab. Andrzej Piosik, 5.06.2003.
25. Dr hab. Mirosława Capiga, 26.09.2003.
26. Dr hab. Janina Harasim, 26.09.2003.
27. Dr hab. Krzysztof Malik, 29.09.2005.
28. Dr hab. Elżbieta Sojka, 26.11.2008.
29. Dr hab. Jacek Pietrucha, 17.12.2009.
30. Dr hab. Tadeusz Dyr, 21.10.2010.
31. Dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski, 30.09.2011.
32. Dr hab. Kazimierz Szczygielski, 24.11.2011.
33. Dr hab. Sigmund Barczyk, 19.01.2012.
34. Dr hab. Grzegorz Maciejewski, 22.03.2012.
35. Dr hab. Wiesław Koczur, 27.04.2012.
36. Dr hab. Bożena Kołaczek, 20.12.2012.
37. Dr hab. inż. Anna Skórska, 19.06.2013.
38. Dr hab. Barbara Danowska ‑Prokop, 10.10.2013.
39. Dr hab. Joanna Hawlena, 24.10.2013.
40. Dr hab. Maciej Stajniak, 21.11.2013.
41. Dr hab. Dorota Chudy ‑Hyski, 5.12.2013.
42. Dr hab. Adam Drobniak, 12.12.2013.
43. Dr hab. Izabela Ostoj, 3.07.2014.
44. Dr hab. Robert Wolny, 9.10.2014.
45. Dr hab. Małgorzata Dziembała, 4.12.2014.

46. Dr hab. Janusz Figura, 19.03.2015.
47. Dr hab. Agnieszka Przybylska ‑Mazur, 9.04.2015.
48. Dr hab. Aleksander Lipski, 14.05.2015.
49. Dr hab. Alicja Ganczarek ‑Gamrot, 28.05.2015.
50. Dr hab. Małgorzata Czornik, 26.11.2015.
51. Dr hab. Iwona Pawlas, 17.12.2015.
52. Dr hab. Brygida Solga, 3.03.2016.
53. Dr hab. Barbara Kucharska, 20.10.2016.
54. Dr hab. Anna Zachorowska ‑Mazurkiewicz, 

19.01.2017.
55. Dr hab. Izabela Marzec, 11.05.2017.
56. Dr hab. Małgorzata Rutkowska ‑Podołowska, 

11.05.2017.
57. Dr hab. Jakub Piecuch, 16.11.2017.
58. Dr hab. Beata Kolny, 23.11.2017.
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Wykaz osób, którym Rada obecnego Wydziału Ekono‑
mii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadała 
stopień doktora nauk ekonomicznych (dane na dzień 30 
kwietnia 2018 roku):

1. Dr Andrzej Woźnica, Kierunki rozwoju technicznego 
wyposażenia sklepów artykułów gospodarstwa 
domowego, 19.10.1979.

2. Dr Andrzej Czarnik, Optymalizacja przewozów 
realizowanych przez zakład transportu 
w przestrzennie rozproszonym przedsiębiorstwie 
przemysłowym, 18.04.1980.

3. Dr Jerzy Chrystowski, Współdziałanie uczestników 
rynku w regionie w warunkach centralnego 
kierowania gospodarką, 11.07.1980.

4. Dr Marian Mrowiec, Postęp techniczny i jego 
interakcja w przedsięwzięciach rozwojowych 
urządzeń zabezpieczenia ruchu w kolejnictwie, 
11.07.1980.

5. Dr Maria Michałowska, System informacji 
w organizacji i funkcjonowaniu stacji kolejowej, 
12.11.1980.

6. Dr Edward Dolny, Ekonomiczno ‑społeczne 
przesłanki modelowania dojazdów do pracy 

w przedsiębiorstwie przemysłowym Torunia, 
14.11.1980.

7. Dr Ewa Zeman, Podstawy prognozowania 
sieci handlu detalicznego w regionie 
wysokouprzemysłowionym (np. woj. katowickiego), 
12.11.1980.

8. Dr Krystyna Śliwińska ‑Kalabińska, Rynkowe 
podstawy rozwoju produkcji wyrobów 
garmażeryjnych (np. aglomeracji katowickiej), 
26.06.1981.

9. Dr Stefan Szymik, System współdziałania gałęzi 
transportu przy przewozach węgla z kopalń woj. 
katowickiego, 18.12.1981.

10. Dr Bogdan Marszałkowski, Planowanie przewozów 
w zakładzie transportu samochodowego 
przestrzennie rozproszonego przedsiębiorstwa 
przemysłowego, 25.06.1982.

11. Dr Henryk Zawadzki, Modelowanie probabilistyczne 
opóźnień pociągów, 18.02.1983.

12. Dr Bogusława Banasik, Spółdzielczość pracy 
w sferze funkcjonowania rynku lokalnego, 
25.11.1983.

13. Dr Zbigniew Kwaśnik, Podstawy określania podaży 
na potrzeby rynku lokalnego, 25.11.1983.

Doktoraty
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14. Dr Zofia Kędzior, Wzory konsumpcji dóbr trwałego 
użytku w miejskich gospodarstwach domowych (na 
przykładzie GOP), 16.12.1983.

15. Dr Krystyna Wilk, Funkcje spółdzielczości handlowej 
w gospodarce socjalistycznej (na przykładzie woj. 
katowickiego), 24.02.1984.

16. Dr Barbara Mikołajczyk, Zatrudnienie jako czynnik 
rozwoju usług (na przykładzie przedsiębiorstw 
usługowych woj. katowickiego), 14.12.1984.

17. Dr Ilona Kulas, Podmioty pośredniczące 
w przemieszczaniu osób we współdziałaniu 
transportu z otoczeniem w regionie 
wielkoprzemysłowym, 19.02.1985.

18. Dr Stanisława Rulak, System bankowo ‑kredytowy 
w procesie sterowania rynkiem w gospodarce 
socjalistycznej, 6.07.1985.

19. Dr Oswald Wieszałka, System dystrybucji warzyw 
i owoców w aglomeracjach uprzemysłowionych na 
przykładzie woj. katowickiego, 25.03.1986.

20. Dr Teresa Żabińska, Podstawy programowania 
rozwoju usług w sferze turystyki, 10.10.1986.

21. Dr Edward Kwiatkowski, Organizacyjne 
uwarunkowania decyzji operatywnych 
w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, 
10.10.1986.

22. Dr Krzysztof Wilgus, Funkcjonowanie rynku usług 
turystycznych na przykładzie regionu Beskidu 
Śląskiego, 3.07.1987.

23. Dr Renata Przybysz, Proces dystrybucji dóbr 
trwałego użytku (na przykładzie rynku mebli), 
9.10.1987.

24. Dr Romana Antonowicz, Modelowanie 
niepublicznych przewozów obligatoryjnych, 
9.10.1987.

25. Dr Marcin Winiarski, Strategia rynkowa 
przedsiębiorstwa, 11.03.1988.

26. Dr Jacek Szołtysek, Metody modelowania 
gospodarki taborem do przewozu węgla, 16.12.1988.

27. Dr Andrzej Bajdak, Infrastrukturalne 
uwarunkowania konsumpcji zbiorowej w Polsce – 
aspekt regionalny, 17.03.1989.

28. Dr Kornelia Karcz, Międzynarodowe porównania 
konsumpcji – metody, zastosowania, 17.03.1989.

29. Dr Piotr Juda, Współdziałanie kolejowych 
podsystemów przewozów i utrzymania 
infrastruktury w ekonomicznym wykorzystaniu drogi, 
17.03.1989.

30. Dr Andrzej Limański, Segment młodych małżeństw – 
stan posiadania w zakresie wybranych dóbr trwałego 
użytku (w świetle wywiadów kwestionariuszowych), 
19.05.1989.

31. Dr Artur Mazurkiewicz, Racjonalizacja 
wykorzystania zasobów przyrodniczych i ich ochrona 
w ujęciu systemowych, 17.11.1989.

32. Dr Janusz Dzikowski, Strategia rynkowa 
przedsiębiorstwa handlowego w warunkach reformy 
gospodarczej (analiza empiryczna), 19.01.1990.

33. Dr Barbara Kos, System ekonomiczny publicznej 
pasażerskiej komunikacji miejskiej, 16.03.1990.

34. Dr Jan Zajic, Metoda wyznaczania granicznych 
kosztów ochrony środowiska, 6.04.1990

35. Dr Marian Ber, Systemy i polityka cen w procesach 
funkcjonowania rynku towarów konsumpcyjnych (na 
przykładzie gospodarki narodowej), 18.05.1990.

36. Dr Abdullah Madallah Shwawra, Rola wspólnego 
rynku arabskiego w umocnieniu integracji krajów 
arabskich, 18.05.1990.

37. Dr Piotr Koćwin, System komunikacji pasażerskiej 
a struktura funkcjonalno ‑przestrzenna regionu. 
Studium na przykładzie woj. katowickiego, 
22.06.1990.

38. Dr Grażyna Nakielna ‑Stańczak, Wzory 
spędzania czasu wolnego przez ludność regionu 



68

wielkoprzemysłowego (na przykładzie woj. 
katowickiego), 22.06.1990.

39. Dr Adam Drab, Modele behawioralne w badaniach 
rynkowych, 18.01.1991.

40. Dr Jarosław Witkowski, Restrukturyzacja gospodarki 
narodowej a zmiany w funkcjonowaniu systemu 
transportu lądowego w kraju, 20.12.1991.

41. Dr Mariola Szymura ‑Tyc, Struktura podmiotowa 
rynku – determinanty i wpływ na funkcjonowanie 
gospodarki opartej na własności prywatnej 
i państwowej, 26.06.1992.

42. Dr Grzegorz Dydkowski, Modelowanie 
funkcjonowania systemu publicznej pasażerskiej 
komunikacji zbiorowej, 9.10.1992.

43. Dr Zbigniew Twardowski, Modele organizacji pracy 
taboru autobusowego w komunikacji pasażerskiej, 
18.12.1992.

44. Dr Adil Dawood Salman, Marketing a problemy 
krajów rozwijających się (na przykładzie Iraku), 
22.01.1993.

45. Dr Krzysztof Malik, Ekologiczne uwarunkowania 
funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego 
w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności 
terytorialnej (na przykładzie Zakładów Azotowych 
„Kędzierzyn S.A.” w Kędzierzynie‑Koźlu), 24.06.1994.

46. Dr Marek Drzazga, Przemiany poziomu życia 
ludności Szwajcarii na tle rozwoju gospodarczego 
w latach 1950–1989, 24.07.1994.

47. Dr Barbara Kaczmarska, Światowe tendencje 
w ekologii a idea ekorozwoju, 6.10.1994.

48. Dr Joanna Filipczyk, Ponadnarodowe systemy 
transportowe w warunkach integracji europejskiej, 
19.01.1995.

49. Dr Robert Tomanek, Strategia zmian organizacji 
systemu publicznej komunikacji lokalnej na 
przykładzie GOP, 9.03.1995.

50. Dr Tadeusz Dyr, Mechanizmy kształtowania jakości 
usług w kolejowych pasażerskich przewozach 
dalekich, 18.05.1995.

51. Dr Adam Jarczok, Integracja transportu 
pasażerskiego w regionie, 18.01.1996.

52. Dr Marcjanna Augustyn, Rola państwa w rozwoju 
gospodarki turystycznej w wybranych krajach, 
23.05.1996.

53. Dr Grażyna Szustak, Ryzyko kredytowe 
w działalności banku komercyjnego, 27.06.1996.

54. Dr Izabela Krawczyk, Ekonomiczne uwarunkowania 
aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu 
w woj. częstochowskim, 20.09.1996.

55. Dr Barbara Danowska ‑Prokop, Główne partie 
i ugrupowania polityczne na Górnym Śląsku wobec 
podstawowych problemów ekonomicznych (1922–
1939), 12.12.1996.

56. Dr Jacek Pietrucha, Ilość pieniądza jako cel pośredni 
polityki pieniężnej, 12.12.1996.

57. Dr Wacław Kotliński, Społeczno ‑ekonomiczne 
uwarunkowania rozwoju turystyki w woj. 
rzeszowskim, 10.04.1997.

58. Dr Janusz Figura, Proces adaptacji usług 
spedycji międzynarodowej do warunków rynku 
transportowego, 10.04.1997.

59. Dr Katarzyna Adamek, Strategia finansowa 
uczestników holdingu jednym ze sposobów 
umocnienia jego pozycji rynkowej, 16.09.1997.

60. Dr Małgorzata Czornik, Promocja miasta na 
przykładzie Częstochowy i Katowic, 16.09.1997.

61. Dr Wojciech Marian Banasiewicz, Uwarunkowania 
ekonomiczne i społeczne procesów restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, 
16.09.1997.

62. Dr Michał Wilczek, Standard mieszkaniowy w Polsce 
na tle wybranych krajów i prognoza jego zmiany do 
2010 roku, 23.10.1997.
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63. Dr Elżbieta Zagórska, Rola czynnika ludzkiego 
w wykorzystaniu maszyn budowlanych w warunkach 
transformacji gospodarczej w Polsce w latach 
dziewięćdziesiątych, 23.10.1997.

64. Dr Andrzej Piosik, Implementacja ogólnych zasad 
budżetowania w przedsiębiorstwie, 11.12.1997.

65. Dr Magdalena Kozłowska, Kapitał zagraniczny i jego 
pozyskiwanie w Polsce, 2.04.1998.

66. Dr Grzegorz Węgrzyn, Własność a wolność w ujęciu 
wybranych kierunków myśli społeczno ‑ekonomicznej, 
25.06.1998.

67. Dr Barbara Jonczyk, Gospodarka finansowa 
ubezpieczycieli w aspekcie zabezpieczenia interesów 
ubezpieczonych, 25.06.1998.

68. Dr Andrzej Paliński, Efektywność procesu 
restrukturyzacji trudnych kredytów bankowych, 
24.09.1998.

69. Dr Izabela Ostoj, Bezrobocie jako przyczyna i skutek 
ubóstwa, 29.10.1998.

70. Dr Grzegorz Hayder, Znaczenie kredytów 
dewizowych dla rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw (na przykładzie Polsko‑
 ‑Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości), 
29.10.1998.

71. Dr Iwona Pawlas, Konkurencyjność polskiej 
gospodarki w aspekcie integracji Polski z UE, 
26.11.1998.

72. Dr Henryk Dźwigoł, Układowa metoda 
kształtowania stosunków pracy 
w przedsiębiorstwach górnictwa węgla kamiennego, 
17.12.1998.

73. Dr Christoph Rass, Redukcja nadwyżek zdolności 
wytwórczych uwarunkowanych kryzysem 
strukturalnym poprzez kartel (Studium przypadku 
na przykładzie kartelu mat ze stali zbrojeniowej 
w Republice Federalnej Niemiec), 17.12.1998.

74. Dr Monika Łada ‑Cieślak, Modele budżetowania 
zysku operacyjnego w przedsiębiorstwie 
przemysłowym, 20.05.1999.

75. Dr Tomasz Zieliński, Zapotrzebowanie na 
zagregowaną miarę kondycji banku, 30.06.1999.
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Polski za lata 2000–2009, 28.06.2012.

215. Dr Monika Dyduch, Nieklasyczne metody oceny 
inwestycji ustrukturyzowanych z uwzględnieniem 
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a innowacyjność gospodarki w perspektywie 
europejskiej, 21.09.2017.

263. Dr Wojciech Pietrowski, Efektywność finansowych 
instrumentów polityki regionalnej na przykładzie 
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w aspekcie zachowań nabywczych konsumentów, 
21.12.2017.

267. Dr Maciej Pichura, Analityczne metody oceny 
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