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Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce jesienny numer „Portalu” 
opisujący ważne wydarzenia z życia uczelni od wio-
sennych wyborów nowego kierownictwa. To trzynasty 
numer pisma, nie poddajemy się jednak katastrofi -
zmowi, wizji kryzysu gospodarczego, czy końca świata 
związanego z przebiegunowaniem Ziemi – po prostu 
robimy swoje, odnotowując rytm wydarzeń naszego 
akademickiego życia. 
Rozpoczął się kolejny, już 66 rok akademicki na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kampus 
uczelni zapełnili studenci gotowi do nowych wyzwań. 
My zaś cieszymy się sukcesami naszych pracowni-
ków, w szczególności wyróżnieniem tytułem doktora 
honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie dla prof. Krzysztofa Jajugi. Profesorowi Jajudze 
poświęcamy znaczący fragment tego numeru pisma. 
Chwalimy się także nowymi obiektami uczelni odda-
nymi uroczyście w dniu inauguracji roku akademic-
kiego: budynkiem Centrum Kształcenia Ustawicznego 
oraz nową biblioteką i czytelnią na jeleniogórskim Wy-
dziale. Omawiamy projakościowy kierunek studiów, 
zapowiadamy utworzenie nowego Programu MBA. 
Naprawdę – są powody do radości. Optymizm rodzi 
także pamięć dobrych wydarzeń. Takimi z pewnością 
były jubileusz prof. Jana Rymarczyka i kolejny zjazd 
absolwentów WSH,WSE,AE i UE. Nie zabrakło w nu-
merze relacji z zagranicznych podróży zawodowych. 
Zachęcamy także do nauki języków obcych. Nie uchy-
laliśmy się przed polemikami i refl eksją. Mamy nadzie-
ję, że ta różnorodność tematów ucieszy Państwa, tak 
jak nasze oczy cieszy wielobarwna polska jesień. 
Życzymy miłej lektury i do zobaczenia w zimowym 
numerze, który na pewno nie będzie ostatnim w hi-
storii świata.
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Gości przybyłych na uroczystość przywitał w murach 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie JM Rektor 
prof. dr hab. Roman Niestrój. Promotorem doktoratu 
honoris causa był prof. dr hab. Józef Pociecha. Wygła-
szając laudację z podziwem podkreślał szybkość kariery 
naukowej Krzysztofa Jajugi. W czerwcu 1992 r., w wie-
ku 36 lat Krzysztof Jajuga – jako jeden z najmłodszych 
naukowców w historii nauk ekonomicznych w Polsce – 
otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W swej 
laudacji mówca podkreślił: Profesor Krzysztof Jajuga jest 
oddanym przyjacielem naszej uczelni. Dla pracowników 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sporządził re-
cenzje 10 prac doktorskich, 11 recenzji w przewodach 
habilitacyjnych oraz wiele recenzji dla Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów. Profesor Jajuga zawsze służy pomocą 
w recenzowaniu. Wystąpienie prof. Józef Pociecha za-
kończył słowami:

Szanowny Panie Profesorze, Drogi Przyjacielu!
Szczerze gratulujemy Ci dotychczasowych osiągnięć na-
ukowych. Podziwiamy Twoją pracowitość, aktywność na-
ukową, organizacyjną i dydaktyczną. Dziękujemy za życz-
liwość względem naszej uczelni.
W uznaniu zasług dla rozwoju metod klasyfi kacji i ana-
lizy danych, w szczególności dotyczących procesów fi -
nansowych, oraz za wkład w rozwój kadr naukowych 
na polskich uczelniach ekonomicznych proszę przyjąć 
największe wyróżnienie, jakie przyznaje Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie – tytuł doktora honoris causa.
Po wystąpieniach nastąpiła uroczysta promocja.
Recenzentami dorobku naukowego Profesora byli 
prof. dr hab. Andrzej Barczak i prof. dr hab. Waldemar 
Frąckowiak.
Sylwetkę prof. Krzysztofa Jajugi przybliżył zebranym 
dziekan Wydziału Zarządzania UEK – prof. Paweł Lula.
Pierwszą osobą, która złożyła gratulacje Uhonorowa-
nemu był prof. Bogusław Fiedor, rektor Uniwersytetu 

Profesor Krzysztof Jajuga 
doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
12 marca 2012 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjął decyzję o przyznaniu 
Profesorowi Krzysztofowi Jajudze tytułu doktora honoris causa w uznaniu Jego osiągnięć naukowych 
w dziedzinie metod klasyfikacji i analizy danych, w szczególności dotyczących procesów finansowych 
oraz za wkład w rozwój kadr naukowych na polskich uczelniach ekonomicznych. Uroczystość nadania 
zaszczytnego tytułu Profesorowi Krzysztofowi Jajudze odbyła się 28 czerwca 2012 roku w Krakowie.
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Ekonomicznego we Wrocławiu. Powiedział m.in.: 
Chciałbym podzielić się dwiema refl eksjami. Pierwsza, 
dotyczy osoby prof. Krzysztofa Jajugi. Odczuwam wiel-
ką satysfakcję z faktu, że zaszczytne odznaczenie trafi ło 
w ręce jednego z najwybitniejszych, najzacniejszych, 
najsympatyczniejszych profesorów i kolegów w kierowa-
nej przeze mnie uczelni. Druga refl eksja dotyczy bliskiej 
i wielowymiarowej współpracy, które nasze uczelnie pro-
wadzą nie tylko na forum ekonomicznym. Dziękuję Ci 
Drogi Krzysztofi e, że swoimi osiągnięciami, tak wspaniale 
przyczyniasz się do wzmacniania – na ekonomiczno-nau-
kowej mapie Polski – pozycji i wizerunku Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Podczas uroczystości odczytano listy gratulacyjne nade-
słane, m.in. przez prof. Barbarę Kudrycką, minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego i prof. Tadeusza Kaczorka, prze-
wodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Po wystąpieniach Profesor Krzysztof Jajuga powiedział: 
Dzień ten jest dla mnie szczególny. Tytuł doktora honoris 
causa jest najwyższą godnością, jaką może otrzymać pro-

fesor. Jest to dla mnie szczególnie ważne i miłe, że god-
ność tę nadaje szczególnie mi bliska uczelnia, z którą 
współpracuję od ponad 30 lat. Prawie dokładnie dzisiaj 
mija 20 lat, od momentu kiedy prezydent Lech Wałęsa 
wręczył mi nominację profesorską.
Profesor Krzysztof Jajuga dziękował recenzentom, rek-
torom, osobom przybyłym na uroczystość. Dziękował 
również swoim mistrzom naukowym – prof. Stanisła-
wie Bartosiewicz i prof. Marii Cieślak. Szczególne słowa 
podziękowania skierował w stronę rodziny, a przede 
wszystkim żony Teresy. Następnie prof. Krzysztof Jajuga 
stwierdziwszy, że obowiązkiem, a zarazem przyjemno-
ścią każdego nauczyciela akademickiego jest wykładanie 
przystąpił do swojego wykładu pt. Modele matematycz-
ne na rynkach fi nansowych – kamień milowy czy narzę-
dzie destrukcji?
Po wykładzie współpracownicy i przyjaciele długo gra-
tulowali Profesorowi Jajudze – doktorowi honoris causa 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z recenzji prof. Andrzeja Stanisława Barczaka
„Profesor Krzysztof Jajuga jest wybitnym naukowcem z wielkim dynamizmem, co przejawia się w ważnych wyni-
kach badań oraz pracach w środowisku naukowym. Łączenie pasji badawczej z talentem i wielką pracowitością 
czyni Profesora Krzysztofa Jajugę uczonym, który jest liderem polskiego środowiska statystyków i ekonometryków.”

„Profesor Krzysztof Jajuga jest pionierem w polskim piśmiennictwie naukowym w zakresie zastosowań bardzo za-
awansowanych metod matematyczno-statystycznych w fi nansach.”

„Olbrzymia wiedza o procesach fi nansowych, wysublimowanych metodach badawczych czyni z Profesora nauczy-
ciela dla wszystkich, którzy tego chcą. Wielka empatia jaką posiada wobec wszystkich badaczy, doktorantów, stu-
dentów oraz zainteresowanych jest powodem ogromnego autorytetu, jakim cieszy się w środowisku polskich staty-
styków i ekonometryków, a także nowoczesnych fi nansów i ekonomistów.”

„Można powiedzieć, że Profesor Jajuga to instytucja. Autor ogromnej ilości publikacji, promotor doktorów i habili-
tantów, organizator życia naukowego, wychowawca rzesz studentów.”

„Szczęśliwi ci, którzy mieli okazję spotkać Profesora na swojej drodze. (...) Kontakty z Profesorem Krzysztofem Jajugą 
są zawsze owocne i przyczyniają się do postępu w nauce.”

Z recenzji prof. Waldemara Frąckowiaka
„W bogatym całokształcie dorobku Profesora Krzysztofa Jajugi przebija się jego globalny wymiar w myśleniu, od-
działywaniu owoców uprawianej refl eksji naukowej i kreowanych zmian w organizacji nauki, a zarazem lokalność 
pożytków czerpanych przez najbliższą Mu społeczność i zastosowań jego idei, projektów i inicjatyw.”

„Prześledzenie głównych nurtów działalności Profesora Krzysztofa Jajugi i Jego bogatych dokonań prowadzi do kon-
kluzji, że mamy do czynienia z jednostką ponadprzeciętną, wybitnym ekonomistą w ilościowych naukach ekono-
micznych, w tym w nauce fi nansów.”

„Profesor Krzysztof Jajuga jest naukowcem kompletnym. Spaja w sobie najlepsze cechy uczonego, nauczyciela i ani-
matora społecznej praktyki naukowej. Jego kreatywne działania rozwijane w wielu kierunkach odznaczają się har-
monią i wzajemnym przenikaniem, co na zasadzie efektów synergii pozwala Mu tworzyć rzeczy ważkie, trwałe, 
o znacznej doniosłości.”
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Profesor zw. dr hab. Krzysztof Jajuga jest wybitnym 
członkiem wrocławskiej szkoły metod ilościowych, zbudo-
wanej dzięki wieloletniej pracy naukowej i organizacyjnej 
prof. Zdzisława Hellwiga (także uhonorowanego tytułem 
doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie) i prof. Stanisławy Bartosiewicz, która była promoto-
rem Jego pracy doktorskiej.
Zainteresowania naukowe profesora obejmują dwa ob-
szary dotyczące: statystycznej i ekonometrycznej analizy 
danych wielowymiarowych oraz mechanizmów funkcjo-
nowania rynków fi nansowych i analizy ryzyka fi nanso-
wego z zastosowaniem modeli matematycznych.
Droga naukowa prof. Krzysztofa Jajugi jest ściśle zwią-
zana z naszą uczelnią. Tu, w 1979 r. ukończył studia 
na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka 
i rozpoczął pracę w Instytucie Zarządzania Finansa-
mi w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania 
Ryzykiem na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Tu, 
piastował liczne stanowiska: w latach 1990-1996 był 
kierownikiem Katedry Ekonometrii, w okresie 1996-
2006 – kierownikiem Katedry Inwestycji Finansowych 
i Ubezpieczeń, obecnie jest kierownikiem Katedry In-
westycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem (od 2006 
roku) oraz dyrektorem Instytutu Zarządzania Finansami 
(od 1999 roku). W latach 1993-1999 pełnił funkcję pro-
rektora ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą.
W 1982 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk eko-
nomicznych (praca pt. Metody analizy wielowymiaro-
wej w ilościowych badaniach przestrzennych), w 1987 
uzyskał stopień doktora habilitowanego. W czerwcu 
1992 r., w wieku 36 lat otrzymał tytuł profesora nauk 
ekonomicznych.

Powszechnie znana jest międzynarodowa aktywność na-
ukowo-badawcza Uhonorowanego. Profesor Krzysztof 
Jajuga przebywał kilkakrotnie na stażach zagranicznych; 
w ramach stypendium Fulbrighta przebywał w Stanford 
University, Department of Statistics (w latach 1981-
1982). Profesor współpracuje z wieloma uczelniami 
w kraju i za ganicą. Kilkakrotnie w charakterze profesora 
wizytującego wykładał w: Swarthmore College, Swarth-
more, Pennsylvania (1988), Stanford University, Depart-
ment of Statistics (1988), Temple University, School of 
Business and Management, Philadelphia, Pennsylvania 
(1990), University of Richmond, Business School, Rich-
mond, Virginia (1997).
Jest twórcą i kierownikiem programów edukacyjnych: 
Bachelor Studies in Finance i Master Studies in Finan-
ce. Profesor jest współtwórcą i redaktorem naczelnym 
pisma anglojęzycznego „Agrumenta Oeconomica” (wy-
dawanego w Wydawnictwie naszej uczelni), które jako 
pierwsze czasopismo z zakresu nauk ekonomicznych 
odnotowywane zostało na liście fi ladelfi jskiej.
Profesor aktywnie działa w stowarzyszeniach nauko-
wych: Komitecie Statystyki i Ekonometrii PAN, Komite-
cie Nauk o Finansach PAN, Komitecie Nauk Ekonomicz-
nych PAN, Radzie Sekcji Klasyfi kacji i Analizy Danych 
PTS (SKAD), jest członkiem Prezydium i przewodniczą-
cym Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów, prezesem Zarządu CFA Society of Po-
land. Był czterokrotnie odznaczony Nagrodą Ministra, 
otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyż 
Kawalerski Odrodzenia Polski. W 2012 r. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie nadał Profesorowi Krzysztofo-
wi Jajudze tytuł doktora honoris causa.
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Modelowanie matematyczne oraz rynek fi nansowy 
– to dwa obszary zainteresowań naukowych Pana 
Profesora. Zachęca Pan do zbliżenia teorii i praktyki. 
O tym właśnie chciałabym porozmawiać.
Modele matematyczne na rynkach fi nansowych – ka-
mień milowy czy narzędzie destrukcji? Tak zatytułował 
Pan swój wykład wygłoszony na uroczystości nadania 
Panu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie. Czy to była prowokacja?
Rozwój narzędzi matematycznych stosowanych do opi-
su rynków fi nansowych nastąpił w ostatnim pięćdziesię-
cioleciu. Ale intensyfi kacja ich wykorzystania przypada 
na okres ostatnich dwudziestu kilku lat. W mojej ocenie 
to dobry kierunek rozwoju nauki – to takie kamienie mi-
lowe w ekonomii. Warto przypomnieć, że kilka Nagród 
Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznano 
właśnie twórcom modeli fi nansowych o matematycz-
nym podłożu. Okazało się dość szybko, że każdy model 
ma swoje ograniczenia w zastosowaniu i może stać się 
narzędziem prowadzącym do strat. Wiele modeli two-
rzono dla normalnych warunków funkcjonowania ryn-
ku. Kiedy na tym rynku zaistniały ekstremalne sytuacje, 
szoki o dużej skali – to nie sprawdziły się modele kla-
syczne. Fachowcy o tym wiedzą, a jednak wygodnictwo, 
czy też brak profesjonalizmu, przeszkodziło w stosowa-
niu modeli właściwych w okresach kryzysu. Należy pa-
miętać np. o teorii wartości ekstremalnych, która może 
być w takich sytuacjach stosowana. Trzeba mieć na uwa-
dze, że wydarzenia, których prawdopodobieństwo jest 
bardzo małe, np. tsunami, atak na World Trade Center 
– kiedy już się wydarzą, powodują wielkie straty. Podob-
na uwaga dotyczy wydarzeń ekstremalnych na rynkach 
fi nansowych.

Dlaczego mówimy o boomie teorii rynków fi nanso-
wych w ostatnich pięćdziesięciu latach?
Mówię tu głównie o zjawiskach występujących na świa-
towych rynkach. Polska przed 1990 r. była pustynią 
fi nansową. Obecnie jesteśmy mocno związani ze zja-
wiskami światowymi i wiele narzędzi matematycznych 
stosowanych na światowych rynkach możemy wykorzy-
stywać. Jednak musimy pamiętać o podstawowym wa-
runku – trzeba rozumieć, w jakim obszarze działają takie 
modele. Jeśli ich nie rozumiemy, to mamy dwie drogi: 
albo je dogłębnie poznać, albo ich nie stosować.

Mówi Pan Profesor o braku profesjonalizmu, braku 
zrozumienia tematu rynków fi nansowych. Jak zwy-
kli ludzie, myślący o emeryturze, szukający sposo-
bów, by pomnożyć z trudem uzbierane oszczędności, 
mogą stać się świadomymi uczestnikami rynku fi nan-
sowego? Pan Profesor mówił, że duża część aktywów, 
którymi się obraca na rynkach fi nansowych, jest wła-
snością gospodarstw domowych.
To prawda. Wszelkie zawirowania najmocniej uderza-
ją w gospodarstwa domowe, czyli w podatników (tych 
od PIT). Tak jest wszędzie, w Polsce, w Stanach Zjed-
noczonych, na świecie. To właśnie najuboższe gospo-
darstwa i klasa średnia – budująca biznes – tracą naj-
więcej w sytuacjach kryzysowych. Bogaci dadzą sobie 
radę. Brak reform emerytalnych, nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie, pociągnie za sobą konsekwencje dla 
gospodarstw domowych. Będziemy musieli płacić więk-
sze składki, a i tak będziemy mieli mniejsze emerytury.

Czy ma Pan Profesor propozycje zintensyfi kowania 
edukacji ekonomicznej „dla ludu”? Jaka powinna 
być rola uczelni ekonomicznych w popularyzacji tej 
wiedzy?
Osoby zawodowo niezwiązane z działalnością fi nanso-
wą możemy na kilkugodzinnych kursach nauczyć pod-
stawowych pojęć. Jednak duża część społeczeństwa 
z różnych powodów nie chce się uczyć, gdyż uważa, 
że zna się i na medycynie, i na polityce, i na ekonomii. 
Po prostu wiedza ekonomiczna dla wielu nie jest „sexy”, 
nie jest interesująca. Ludzie nie chcą czytać długich arty-
kułów, napisanych niełatwym językiem. Media także nie 
są zainteresowane prezentowaniem tej tematyki, gdyż 
łatwiej zrobić audycję, gdy ktoś straci fortunę, gdy wy-
buchnie afera.

Ależ Panie Profesorze, ekonomia jest sexy, jest cieka-
wa. Ile to już pokoleń bawi się, grając w „Monopoly”, 
emocjonuje się, inwestując w działki, hotele i stacje 
benzynowe. Każdy chciałby być inwestorem...
No właśnie, ludzie lubią grać. Dlatego nasza giełda tak-
że przypomina kasyno. Ludzie podejmują decyzje bez 
analizy, emocjonalnie, jest w tych działaniach dużo z ha-
zardu.
Mam nadzieję, że kolejne pokolenie młodych będzie 
bardziej świadome ekonomicznie. Myślę, że w szkołach 

Ekonomii
uczmy się od kołyski

rozmowa z profesorem Krzysztofem Jajugą
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powinien być wprowadzony nowy przedmiot pod nazwą 
fi nanse osobiste. Młodzi ludzie, w wieku 20 lat powinni 
już umieć budować swój plan fi nansowy. Podczas zajęć 
tłumaczę studentom, że muszą myśleć przyszłościowo 
nawet teraz, mając 20 lat. Po studiach – praca przez 40 
lat, a potem kolejne 30 lat życia na emeryturze. Kto sfi -
nansuje im emeryturę? Z pewnością nie ZUS. Dlatego 
muszą się nauczyć planowania swojej przyszłości pod 
kątem zabezpieczenia fi nansowego. Aby to zrobić sa-
memu, trzeba mieć wiedzę na ten temat.

Czy przedstawiciele nauki mogą mieć wpływ na de-
cyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej? Czy możliwe 
jest wspólne budowanie nowych programów naucza-
nia?
Będziemy się starać. Bardzo chciałbym, aby tak się 
stało, gdyż programy edukacji na różnych poziomach 
nie są spójne. Będą podejmowane próby rozszerzenia 
edukacji fi nansowej. Sam jestem tego propagatorem. 
Uważam, że to może być duża wartość dodana. Ale 
podkreślam – starsze pokolenie nie jest zainteresowane 
pogłębianiem wiedzy ekonomicznej. Interesuje się nią 
w momencie, gdy dochodzi do straty – pada Amber-
Gold, pieniądze ulokowane gdzie indziej nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów. Moja propozycja: przy podej-
mowaniu decyzji o własnych fi nansach proszę radzić się 
niezależnych specjalistów.

Wspomina Pan Profesor przykład upadku AmberGold. 
Kto zawinił? Czy nieświadomi zasad ekonomicznych 
mali „inwestorzy”?
Ewidentnie wina jest po stronie tego oszusta. KNF podał 
informację. Być może ta informacja o niewiarygodności 
AmberGold mogła być bardziej upowszechniona, nie 
tylko na stronach KNF-u. Ale niezależnie od tego, na-
leży zawsze zachować ostrożność przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych. Niestety, dość szybko zapomina-
my o podobnych przypadkach, np. o Bezpiecznej Kasie 
Oszczędności, „banku” Lecha Grobelnego, który obie-
cywał wysokie oprocentowanie. Wyjeżdżając za granicę 
w czerwcu 1990 r., nie pozostawił nikomu pełnomoc-
nictw do prowadzenia tego przedsiębiorstwa. Zaginął 
bez wieści na wiele miesięcy. Chcąc odzyskać swoje 
pieniądze, ludzie przypuścili szturm na BKO. W tym pa-
rabanku ulokowało swoje oszczędności ok. 11 tys. Po-
laków (szacowano je przed denominacją na 25-26 mld 
starych złotych). Syndyk wypłacił wierzycielom ok. 7 mld 
starych zł, nie pokrywając nawet połowy sumy ulokowa-
nych przez nich środków. Jeszcze raz przestrzegam – im 
bardziej atrakcyjna oferta, tym powinniśmy być bardziej 
ostrożni. Nie ma wysokiego zwrotu bez wysokiego ry-
zyka.
Zachęcam, aby bardzo ostrożnie, sceptycznie reagować 
na reklamy fi nansowe (a być może w ogóle nie reago-
wać). Nie mówię o reklamach renomowanych instytucji 
fi nansowych – jednak zawsze należy wnikliwie czytać 

wszystkie punkty umowy. Dzisiaj tak jest – reklama nie 
o wszystkich niuansach nas informuje. Dlatego, jeśli ktoś 
nam przedstawia bardzo atrakcyjną ofertę, to trzeba 
się zastanowić, dla kogo naprawdę jest ona atrakcyjna. 
Obietnice tanich pożyczek, wysokich oprocentowań 
są bez pokrycia. Takie oferty są atrakcyjne dla tych, któ-
rzy je oferują, a nie dla klientów. Musimy się nauczyć 
liczyć, szacować, planować. Bez matematyki nie ma pla-
nów fi nansowych. Ale budowanie nowej świadomości 
ekonomicznej to jest oczywiście długi proces.

Jaka powinna być rola państwa w przypadku takich 
instytucji jak AmberGold?
Nie można oczekiwać, że państwo będzie uświadamiać 
obywateli w kwestii wyboru sposobu oszczędzania. Pod-
kreślę raz jeszcze – reklama fi nansowa nie jest do koń-
ca wiarygodna. Przy podejmowaniu decyzji o swo-
ich oszczędnościach trzeba „drążyć” temat, poczytać 
na różnych stronach w Internecie opinie, komentarze, 
diagnozy i analizy. Jest kilka rzetelnych portali z informa-
cjami o rynku, ale oczywiście trzeba mieć podstawową 
wiedzę, znać sens pojęć: co to jest zwrot, jak się mierzy 
ryzyko. To dość skomplikowana wiedza, dlatego tylko 
niewielka część zainteresowanych rozumie zjawiska za-
chodzące na rynkach fi nansowych. Niestety, cała dekada 
pomniejszania wagi matematyki (wycofanie tego przed-
mioty z matury) spowodowała, że kultura matematycz-
na w Polsce wyraźnie podupadła. Na szczęście matema-
tyka wróciła na swoje miejsce, ale całe jedno pokolenie 
ma defi cyt wiedzy matematycznej. Dlatego zaintereso-
wanych lokowaniem oszczędności zachęcam do pora-
dy u doradcy fi nansowego, ale niezależnego (czyli nie 
sprzedawcy produktów danej instytucji fi nansowej).

Podczas wykładu zwrócił Pan Profesor uwagę na brak 
etyki zawodowej u osób mylnie nazywanych doradca-
mi fi nansowymi, gdyż są to w rzeczywistości sprze-
dawcy pewnych produktów fi nansowych. Ich celem 
jest zdobycie prowizji za sprzedaż oferty, a nie dobro 
klienta.
Aby zostać zawodowym doradcą inwestycyjnym, trze-
ba zdobyć licencję (np. licencję doradcy inwestycyjne-
go lub jeszcze lepiej słynny certyfi kat CFA – Chartered 
Financial Analyst). Również doradca fi nansowy powi-
nien się legitymować międzynarodowym certyfi katem. 
Dotychczas rzeczywiście mieliśmy kontakt z sprzedawcą 
produktów banku. Natomiast doradca fi nansowy powi-
nien być niezależny, niepowiązany z żadnym bankiem 
czy zakładem ubezpieczeń. Taki doradca powinien zbu-
dować plan fi nansowy, analizując profi l klienta, ustalając 
jego cele: czy to ma być inwestycja w dom, emeryturę, 
dzieci. Na podstawie terminów realizacji powinien do-
pasować inwestycje, a następnie aktualizować plan fi -
nansowy. Tego typu analizy uczymy na studiach, to nie 
jest trudne.
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W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pracowni-
cy naszej uczelni przygotowali wydarzenie pt. „Mo-
delowanie kursów walutowych, czyli jak bezpiecznie 
inwestować na rynku Forex”. Młodzież jest zaintere-
sowana tego typu działaniami i giełdą. Jak Pan sądzi 
– dlaczego?
Młodzi mają wolny czas, a Forex wymaga czasu. To praw-
da – potencjalnie w krótkim okresie można zarobić, gdyż 
Forex jest prosty w obsłudze, ale nie jest wcale taki łatwy 
w analizie. Ja jestem zwolennikiem narzędzi długotermi-
nowych. Jednak większość ludzi traci na Foreksie.

Jak Unia Europejska chroni swych obywateli przed 
praktykami parabanków?
Parabanki są instytucjami podobnymi do banków: oferu-
ją depozyty, udzielają np. kredytów, które są tu pożycz-
kami, nie podlegają jednak prawu bankowemu. Kasy 
SKOK też są parabankami. W Stanach Zjednoczonych 
istniały S&L (Savings and Loan Association), czyli stowa-
rzyszenia oszczędnościowo-pożyczkowe. Wiele z nich 
upadło pod koniec lat osiemdziesiątych, gdyż nie były 
profesjonalnie zarządzane. Dlatego regulacje prawne 
są potrzebne, żeby stworzyć warunki do bezpiecznego 
działania. Przeregulowanie jest jednak niedobre.
Istnieją dyrektywy unij-
ne, do których stopnio-
wo się dostosowujemy, 
czasem z pewnym opóź-
nieniem. Jedna z dy-
rektyw (MIFID), mówi, 
że instytucja fi nansowa 
typu bank, ma obowią-
zek sprawdzenia, czy dany produkt odpowiada profi lowi 
klienta. Powinna więc podczas rozmowy z klientem po-
informować go o ryzyku. U nas takich procedur jeszcze 
powszechnie nie wprowadzono. Na przykład jeśli osoba 
na 5 lat przed emeryturą chce zainwestować w produkt 
strukturyzowany, który nie ma gwarancji kapitałowej, 
to w mojej opinii decyduje się na produkt niewłaściwy 
(chyba że decyzja dotyczy zaledwie 5% jej portfela).
Myśląc o inwestowaniu, musimy brać pod uwagę dwa 
czynniki: infl ację i wzrost cen usług medycznych. Po-
winniśmy być świadomi, że po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego, dzięki lepszym warunkom życia i rozwijającej 
się medycynie, będziemy żyć jeszcze średnio 20-30 lat. 
Koszty specjalistycznego leczenia będą niemałe. Nie na-
leży oczekiwać, że te potrzeby zaspokoi państwo. Po-
dobna uwaga dotyczy ZUS. Naszego systemu repartycyj-
nego nie da się na razie zastąpić systemem kapitałowym. 
Chociaż istnieją na świecie – np. w Norwegii – tzw. So-
vereign Wealth Funds, gdzie z funduszy państwowych 
płaci się emerytury, a same fundusze są zarządzane pro-
fesjonalnie na rynkach fi nansowych. Przede wszystkim 
są inwestowane.

Czy uważa Pan, że nasz rząd wspiera giełdę?
Czy nasz rząd lubi giełdę? Trzeba by doprecyzować py-
tanie – który rząd? Nasza giełda funkcjonuje ponad 20 
lat. Rynek kapitałowy zaczął się formować w 1989 roku. 
Wtedy rządzący bardzo przychylnie odnosili się do bu-
dowania giełdowej infrastruktury. Przedstawiciele ekipy 
rządzącej sprzyjali budowie bezpiecznego i w miarę 
dobrze uregulowanego rynku akcji. Powoli i ostrożnie 
wprowadzano nowinki. Przez lata toczyła się dyskusja, 
dlaczego tak długo wprowadzano instrumenty pochod-
ne, a ja uważam, że to były właściwe decyzje. Trud-
no ocenić, czy kolejne rządy lubiły giełdę. W 2001 r. 
wprowadzono podatek od zysków kapitałowych, który 
dotyczy nie tylko giełdy. Czy może zostać zmniejszony, 
zlikwidowany? Obawiam się, że nie. To są tylko przed-
wyborcze obietnice. Realna restrukturyzacja systemu 
podatkowego będzie możliwa, jeśli poprawi się sytuacja 
fi nansowa budżetu państwa. Ale kiedy to nastąpi?

Dużo uwagi w swoim wykładzie poświecił Pan Profe-
sor roli mediów w kształtowaniu kultury fi nansowej.
Uważam, że to bardzo ważne zagadnienie zarówno 
na polskim, jak i na światowym podwórku. Media, od lat 
dziewięćdziesiątych, są zainteresowane kreowaniem 

trendów. Reklamodaw-
cy, a szczególnie rekla-
modawcy fi nansowi, 
są bardzo dobrym klien-
tem, z którego media 
nie zrezygnują. Przekaz 
idzie więc w świat. Oso-
by, zwłaszcza starsze, 

mają zaufanie do ekspertów występujących w telewizji. 
Rynek medialny musi się zmienić, gdyż młode pokole-
nie nie szuka już informacji w telewizji, ale na portalach 
w Internecie. Nie jestem specem od futurystycznych wi-
zji, chociaż nie tak dawno poproszono mnie o prognozę 
tego, jaka będzie bankowość za 20 lat. Przypomniałem 
wtedy sobie rok 1990 i pomyślałem, że w minionych 20 
latach nastąpiły ogromne, nieprzewidywalne wcześniej 
zmiany. Niezwykle trudno więc przewidzieć, co będzie 
w 2030 roku. Świat będzie inny, powstanie jakaś mobil-
na aplikacja do zarządzania fi nansami, a może będziemy 
mieli wszczepiony jakiś chip? W mojej prognostycznej 
ocenie: jeśli sektor fi nansowy się nie zreformuje, nie sku-
pi się na potrzebach indywidualnego klienta – to może 
tracić w przyszłości. Ciągle jeszcze dominuje rynek pro-
duktu i producenta, a nie konsumenta. Ale to musi się 
zmienić, gdyż końcowym odbiorcą jest gospodarstwo 
domowe. Bardzo duża część bogactwa jest zgroma-
dzona właśnie w gospodarstwach domowych. Mówimy 
tu oczywiście o pewnej średniej światowej. Obserwu-
jemy też pogłębianie się różnic między najbogatszymi 
a pozostałą częścią społeczeństwa. Takie zjawisko może 

Przyczyną kryzysów fi nansowych są głównie:
szkodliwe systemy motywacyjne,• 
brak pokory i pamięci,• 
wiara w krótkoterminowe trendy,• 
zachowania stadne, kreowane przez media.• 
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być niebezpieczne, gdyż może doprowadzić do niepo-
kojów społecznych.

Wykład Pana Profesora porusza temat związków eko-
nomii z innymi naukami, m.in. psychologią. Mówił 
Pan:  „Nauka o fi nansach, oprócz tradycyjnie stoso-
wanych narzędzi pochodzących z matematyki, eko-
nomii, zarządzania i psychologii, uwzględniać będzie 
takie dyscypliny, jak: socjologia, biologia, kulturo-
znawstwo (rynki fi nansowe są globalne, ale też obda-
rzone specyfi ką lokalną – choćby przykład fi nansów 
islamskich) ”.
Oczywiście ekonomia nie funkcjonuje bez innych nauk: 
matematyki (narzędzi matematycznych, które pozwalają 
wyliczyć pewne scenariusze), socjologii, nowych tech-
nologii. Trzeba przewidywać, szukać rozwiązań, np. gdy 
zdarzy się atak na system fi nansowy w cyberprzestrzeni 
– to zupełnie realne zagrożenie, a szkody będą nieobli-
czalne. Tych aspektów jest naprawdę bardzo wiele.

W co więc inwestować, Panie Profesorze? W co inwe-
stować? Jak żyć?
Zachęcam do powrotu do moralnych wartości, do roz-
sądnej oceny informacji, pamięci porażek, pokory, oraz 
świadomości, że rynki fi nansowe są obarczone ryzykiem. 
Trzeba podejmować decyzje świadomie, z określoną 
wiedzą. Bo tylko wtedy nie damy się oszukać. Jestem 
przeciwnikiem myślenia krótkoterminowego i fi lozofi i 
„tu i teraz”. Spokojną, bezpieczną przyszłość budujmy, 
inwestując długoterminowo. Oczywiście, ktoś powie: 
w długim okresie wszyscy odejdziemy z tego świata 
(tak zresztą mówił klasyk). To prawda, ale na świecie 
pozostaną nasze dzieci i wnuki, o których powinniśmy 
myśleć. 

Dziękuję za rozmowę
Tamara Chorążyczewska

Zapraszamy do lektury wykładu Profesora Krzysztofa 
Jajugi zamieszczonego na stronie internetowej naszego 
pisma

Zdjęcie Tamara Chorążyczewska
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Program inauguracji kolejnego roku akademickiego 
obejmował uroczystość ofi cjalnego przekazania do 
użytku nowego obiektu, który otrzymał nazwę Centrum 
Kształcenia Ustawicznego. Przybyłych gości w holu bu-
dynku powitał JM Rektor prof. Andrzej Gospodarowicz. 
Następnie głos zabrali prof. Bogusław Fiedor, rektor na-
szej uczelni w latach 2005-2012 (pomysłodawca pro-
jektu unowocześnienia i podniesienia organizacyjnego 
poziomu kształcenia na studiach niestacjonarnych i po-
dyplomowych, pod jego kierownictwem realizowany 
był cały cykl budowy) oraz kanclerz Edward Bratek. Były 
serdeczne podziękowania dla prof. Witolda Jurka, wice-
ministra resortu nauki i szkolnictwa, za wsparcie dla tej 
inwestycji uzyskane od Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Rektor prof. Bogusław Fiedor i kanclerz 
Edward Bratek z uznaniem mówili także o współpracy 
z wykonawcą obiektu − przedsiębiorstwem Skanska, 
znakomicie wywiązującym się z terminów zapisanych w 
umowie. Były także słowa podziękowania kierowane do 
pracowników pionu technicznego uczelni, z wielkim za-
angażowaniem uczestniczących w całym procesie budo-
wy i wyposażania CKU. Podczas ofi cjalnych przemówień 
wystąpili również Piotr Wesołowski, dyrektor Oddziału 
Budownictwa Ogólnego Skanska SA we Wrocławiu, i 
Piotr Renke, projektant tego okazałego budynku. Dzię-
kując za możliwość uczestniczenia w realizacji tej inwe-
stycji, podkreślali, że przekazaniu obiektu do eksploata-
cji towarzyszy radość i satysfakcja zawodowa. 
Po przecięciu wstęgi odbył się spacer po pięknym, no-
woczesnym budynku mieszczącym 22 sale dydaktyczne 
oraz nową aulę, w której miały miejsce główne uroczy-
stości inauguracji.
Rok 2012 jest rokiem zmiany władz Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Rozpoczynający rządy JM 
Rektor prof. Andrzej Gospodarowicz wygłosił przemó-
wienie inauguracyjne, w którym precyzyjnie wypunk-
tował zadania czekające uczelnię, szanse i zagrożenia. 
JM Rektor podkreślał, że uczelnia ekonomiczna, chcąc 
osiągnąć założone cele strategiczne, musi adaptować się 
do otoczenia, obecnie tak szybko się zmieniającego. Ko-
nieczna jest modernizacja planów i programów studiów 
na kierunkach już istniejących, niezbędne jest tworzenie 

INAUGURACJE 2012
3 października 2012 roku we Wrocławiu uroczyście zainaugurowaliśmy 66. rok akademicki na naszej 
uczelni. Inaugurację poprzedziła uroczystość otwarcia najnowszego budynku Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu – Centrum Kształcenia Ustawicznego, usytuowanego przy ulicy Kamiennej. 
Inauguracji oraz otwarciu nowego obiektu towarzyszyła wystawa pt. „Powróćmy jak za dawnych lat 
w zaczarowany studiów świat...”, przygotowana przez Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego z okazji 
Zjazdu Absolwentów i 65-lecia uczelni. 

JM Rektor prof. Andrzej Gospodarowicz i dyrektor Skanska SA Piotr 
Wesołowski, oraz Bolesław Mydłowski (w środku)

Wstęgę przecinają: wicekanclerz Andrzej Idzikowski, projektant obiek-
tu Piotr Renke, prof. Bogusław Fiedor, dyrektor Piotr Wesołowski, 
prof. Witold Jurek i kanclerz Edward Bratek

Goście uroczystości

Otwarcie Centrum 
Kszta łcenia Ustawicznego
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− w ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą − no-
wych kierunków. Ważne jest dalsze rozszerzanie współ-
pracy z przedsiębiorstwami w zakresie badań naukowych 
i działalności eksperckiej oraz ściślejsze współdziałanie 
z władzami wojewódzkimi, a także z władzami samo-
rządowymi powiatów i gmin Dolnego Śląska. Nowym 
pomysłem jest utworzenie Centrum Samorządowego, 
mającego być zapleczem naukowym dla samorządów. 
Ponieważ wśród pracowników naukowych jest grupa 
osób, która zajmuje się tą problematyką, warto wyko-
rzystać ten naukowy potencjał. Profesor Gospodarowicz 
podkreślał także konieczność pogłębiania współpracy z 
uczelniami Wrocławia − ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym daje możliwość (art. 31) tworzenia między 
uczelniami, na podstawie umowy, wspólnych centrów 
naukowych oraz jednostek międzyuczelnianych i jedno-
stek wspólnych. Kończąc inauguracyjne wystąpienie, JM 
Rektor życzył całej społeczności studenckiej znakomi-
tych wyników w nauce, radości z tego tytułu oraz odpo-
wiedzialnego uczestnictwa w życiu studenckim i innych 
formach aktywności. Wszystkim pracownikom uczelni: 
profesorom i nauczycielom akademickim, pracownikom 

biblioteki i służb informacyjnych, administracji i obsługi 
życzył sukcesów zawodowych i radości z ich osiągania.
Prorektor ds. nauki prof. Wanda Kopertyńska odczytała 
list minister Barbary Kudryckiej.
Chwilą ciszy uczczono pamięć osób, które w minionym 
roku akademickim odeszły na zawsze. 
Następnie prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Bo-
gusław Fiedor przedstawił sprawozdanie podsumowują-
ce miniony rok akademicki. 
Podczas uroczystości uhonorowano medalem Zasłużony 
dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr. 
hab. Witolda Jurka, wieloletniego współpracownika na-
ukowego i przyjaciela naszej uczelni i prof. Jana Sadlaka 
(absolwenta 1968 r.) nagrodą Kryształowy Alumnus – za 
całokształt dokonań życiowych. Natomiast Beata Pawło-
wicz, Dolnośląska Kurator Oświaty, wręczyła Medale 
Komisji Edukacji Narodowej przyznane pracownikom 
uczelni: prof. dr hab. Małgorzacie Gablecie, prof. dr. hab. 
Walentemu Ostasiewiczowi i dr. Mariuszowi Kotarbie.
Tradycyjnie już prorektor ds. dydaktyki – w tym roku po 
raz pierwszy w nowej roli prof. Edmund Cibis – odebrał 
ślubowanie od kandydatów na studentów. Aktu hono-

Profesor Jan Sadlak uhonorowany nagrodą Kryształowy 
Alumnus 

Profesor Witold Jurek uhonorowany medalem 
Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
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rowej immatrykulacji dokonał JM Rektor prof. Andrzej 
Gospodarowicz. W czasie uroczystości miłe chwile prze-
żywali również najlepsi absolwenci studiów pierwszego 
i drugiego stopnia. Dyplomy uznania za najlepszą śred-
nią ocen otrzymali: mgr Anna Czech (ZIiF), mgr Beata 
Dominiak (ZEiT), mgr Bożena Gabriela Kunz (NE), mgr 
inż. Ewelina Joanna Olech (IE) oraz absolwenci studiów 
pierwszego stopnia Barbara Machocka-Lis (NE), inż. 
Anna Rokitnicka (IE), Marek Stępień (ZIiF) i Marcelina 
Szklarek (ZEiT).
Uczestnicy uroczystości wysłuchali wystąpień prezesa 
Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE, AE i UE prof. 
Andrzeja Kalety oraz przedstawicielki Samorządu Stu-
dentów Agnieszki Beck.

Wykład inauguracyjny pt. „Akademickie szkolnictwo 
ekonomiczne w Polsce: stan obecny i perspektywy” wy-
głoszony przez prof. Witolda Jurka, zawierający wiele 
pytań o przyszłość kształcenia ekonomicznego, rozpo-
czął kolejny rok akademicki.
Oprawę muzyczną przygotował chór Ars Cantandi pod 
dyrekcją Anny Grabowskiej-Borys.

* * *
Zapewne każdy z uczestników uroczystości zastanawiał 
się jaki będzie 66 rok akademicki – dla niego, dla uczelni? 
Redakcja Portala będzie starała się uczestniczyć w wyda-
rzeniach, które Państwo zorganizujecie – będziemy zobo-
wiązani za współpracę.

Zgodnie z wieloletnią tradycją w uroczystości inaugu-
racji uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa 
uczelni. Po raz pierwszy uroczystość inauguracji popro-
wadził prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w kadencji 
2012-2016. Rektorowi towarzyszyli: prof. zw. dr hab. 
Bogusław Fiedor, prorektor ds. współpracy z zagranicą, 
prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prorektor ds. dydaktyki, 
dr hab. Ryszard Brol, prof. UE, prorektor ds. promocji i 
rozwoju uczelni oraz dr hab. Marek Łyszczak, prof. UE, 
dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, dr hab. Janusz 
Łyko, prof. UE, dziekan Wydziału Zarządzania, Informa-

tyki i Finansów, kwestorzy mgr Krzysztof Małys i mgr Te-
resa Trocewicz-Białek.
Po ofi cjalnych powitaniach wystąpił rektor prof. Andrzej 
Gospodarowicz, prezentując opinię na temat wyzwań 
czekających społeczność akademicką w najbliższych la-
tach. Podziękował pracownikom Wydziału EZiT – zaan-
gażowanym w przygotowanie projektu nowych działań 
organizacyjnych i merytorycznych, mających zaktuali-
zować profi l edukacyjny, dostosowując go do potrzeb 
zgłaszanych przez samorządy regionu. Następnie dzie-
kan prof. Marek Walesiak podsumował osiągnięcia 
i sukcesy pracowników w minionym roku akademickim. 

Aktu immatrykulacji dokonali rektor prof. Andrzej Gspodarowicz 
i prorektor prof. Edmund Cibis

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: prof. Małgorzata Gableta, 
prof. Walenty Ostasiewicz i dr Mariusz Kotarba

Inauguracja na Wydziale 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
28 września 2012 roku Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki po raz 44. zainaugurował rok 
akademicki w Jeleniej Górze. Przybyłych na uroczystość powitał dziekan Wydziału prof. dr hab. 
Marek Walesiak. Wśród gości byli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych regionu, 
przedstawiciele środowisk akademickich, w tym uczelni zagranicznych, przedstawiciele pracodawców 
z firm i instytucji współpracujących z uczelnią i zatrudniających naszych absolwentów oraz przedsta-
wiciele szkół ponadpodstawowych. Licznie przybyli pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci 
i absolwenci. 
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Dziekan przypomniał, że od 8 marca 2012 roku wydział 
funkcjonuje pod nazwą Wydział Ekonomii, Zarządzania i 
Turystyki, odzwierciedlającą dyscypliny naukowe i nurty 
dydaktyczne realizowane przez kadrę wydziału. Profesor 
Marek Walesiak poinformował o programie restruktury-
zacji i rozwoju wydziału, o planach edukacyjnych zwią-
zanych z przygotowaniem nowego kierunku kształcenia, 
uwzględniającego sygnalizowane już od pewnego czasu 
potrzeby regionu, aby kształcić kadry m.in. dla turystyki. 
Pierwszych studentów na nowy kierunek wydział planuje 
przyjąć już w następnym roku akademickim. Natomiast w 
bieżącym roku wydział rozpoczyna kształcenie na stacjo-
narnych studiach doktoranckich (od roku akademickiego 
2007/2008 wydział prowadzi niestacjonarne studia dok-
toranckie z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia i kształci na nich obecnie 64 doktorantów). 
Dziekan, dziękując pracownikom za trud włożony w pra-
cę naukową, dydaktyczną i administracyjną, przypomniał, 
że 100 pracowników naukowych zatrudnionych na wy-
dziale opublikowało 390 pozycji naukowych i realizowało 
11 projektów badawczych fi nansowanych przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Po wystąpieniach władz uczelni odbyły się promocje na 
stopień doktora i doktora habilitowanego. Tytuły dokto-
ra habilitacyjnego uzyskali dr Elżbieta Sobczak i dr Marek 
Szajt, a aktu promocji doktorskiej mgr. Tomasza Kołakow-
skiego dokonał promotor prof. dr hab. Lech Kurowski. 
Następnie odbyło się pasowanie nowo przyjętych studen-
tów.
Kolejnym uroczystym punktem programu było odczytanie 
listy osób, którym rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
przyznał nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne oraz za wzo-
rową pracę w Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
Zwieńczeniem uroczystości był akademicki wykład inau-
guracyjny pt. „Cywilizacja zadłużenia”, wygłoszony przez 
prof. dr. hab. Eugeniusza Gatnara z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Za sprawą prof. Gatnara Wydział 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki „wzbogacił się” o pięć 
milionów złotych. Dziekan wydziału otrzymał z rąk prof. 
Gatnara banknot o takim nominale (wydany przez Men-
nicę Polską w latach dziewięćdziesiątych − przed deno-
minacją złotówki). Niestety, banknot nie jest już środkiem 
płatniczym w naszym kraju i ma tylko wartość historycz-
no-numizmatyczną,. 
Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie nowej Czy-
telni Ogólnej. Przecięcia wstęgi dokonali profesorowie An-
drzej Gospodarowicz, Bogusław Fiedor i Marek Walesiak 
oraz kierownik biblioteki kustosz mgr Elżbieta Piotrowska.
Nowa czytelnia powstała w miejscu dwóch sal dydaktycz-
nych oraz dawnej siedziby Katedry Mikroekonomii i Ka-
tedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej. Prace rozpoczęły 
się pod koniec stycznia, a zakończyły w sierpniu bieżące-
go roku. Wyposażono 50 stanowisk czytelniczych. 

Zdjęcia Justyna Adamczuk
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Z całej Polski przybyli wieloletni współpracownicy i 
uczniowie Profesora Jana Rymarczyka. Uczestnicy uro-
czystości z uznaniem i podziwem wyrażali się o nie-
przemijającej aktywności zawodowej Profesora jako 
naukowca, nauczyciela akademickiego i działacza na 
obywatelskiej i społecznej niwie. Wszyscy dziękowali za 
merytoryczną opiekę i inspirowanie naukowych tema-
tów, za umiejętność tworzenia i rozwijania przyjaciel-
skich kontaktów z całym środowiskiem akademickim, za 
życzliwość w stosunku do młodych pracowników nauki, 

za dar zjednywania sobie współpracowników. Zebrani 
składali życzenia wielu następnych lat w dobrym zdro-
wiu i wspaniałej kondycji, satysfakcji z osiąganych suk-
cesów oraz równowagi w działaniach na rzecz nauki i 
życia osobistego. 
Rektor uczelni prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor przed-
stawił charakterystykę twórczej postawy i kariery zawo-
dowej Jubilata (zamieszczamy poniżej tekst wystąpienia, 
zostało ono opublikowane w książce pt. „Globalizacja 
i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga jubile-
uszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana 
Rymarczyka” wydanej przez Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.)
Profesor zwyczajny dr hab. Jan Rymarczyk należy do 
grona najbardziej znanych ekonomistów polskich zaj-
mujących się problematyką międzynarodowej współ-
pracy gospodarczej. 
Działalność naukowo-badawczą prof. Jana Rymarczyka 
można podzielić na dwa okresy: okres zajmowania się 
problematyką z pogranicza historii gospodarczej i eko-
nomii międzynarodowej i okres poświęcony międzyna-
rodowym stosunkom gospodarczym, a w szczególności 
handlowi zagranicznemu i bezpośrednim inwestycjom 
zagranicz nym.
Dorobek prof. Jana Rymarczyka obejmuje łącznie około 
300 pozycji, w tym wiele książek, których jest redakto-

Ju b i l e u s z  naukowy 

 Profesora Jana Rymarczyka

W dniach 14-15 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt.„Handel i inwestycje w semi-glo-
balnym otoczeniu” organizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i 
Koło Naukowe Handlu Zagranicznego „Cargo”. 
Podczas konferencji odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu czterdziestopięcioletniej pracy nauko-
wo-dydaktycznej prof. dr. hab. Jana Rymarczyka. 

Kwiaty dla Jubilata od rektora prof. Bogusława Fiedora
Gratulacje składają prof. Elżbieta Gołembska i prof. Maciej Szymański 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
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rem, autorem i współautorem. Wiele książek napisanych 
przez Profesora zostało opublikowanych w znanym, re-
nomowanym wydawnictwie ogólnopolskim – Polskim 
Wydawnictwie Ekonomicznym, znacząca część prac to 
publikacje w językach obcych (angielski, niemiecki); spo-
śród nich niektóre zostały wydane za granicą, wiele ar-
tykułów opublikowano w renomowanych czasopismach 
krajowych (np. w „Gospodarce Planowej”, „Gospodar-
ce Narodowej”, „Handlu Zagranicznym”, „Stosunkach 
Międzynarodowych”, „Ekonomiście”).
Profesor Jan Rymarczyk zasługuje z pewnością na mia-
no klasyka literatury polskiej z zakresu biznesu między-

narodowego, co stwierdzają wybitni przedstawiciele tej 
dyscypliny nauki, m.in. prof. M. Gorynia z Uniwersytetu 
Ekonomiczne go w Poznaniu, prof. M. Nowakowski ze 
Szkoły Głównej Handlowej w Warsza wie. Do książek Pro-
fesora sięgały i sięgają nadal tysiące studentów w całym 
kraju. Na uwagę zasługuje przede wszystkim podręcznik 
„Handel zagraniczny. Organi zacja i technika”, którego 
jest redaktorem i współautorem. Do tej pory ukazało się 
pięć jego wydań (PWE, Warszawa 1996, 1997, 2002, 
2006, 2012). Jest to znakomity, ogólnopolski podręcz-
nik, wykorzystywany we wszystkich znaczących publicz-
nych i prywatnych uczelniach ekonomicznych, a także 
w innych szkołach kształcących studentów w dziedzinie 
międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Ważną rolę w kształceniu kadr dla biznesu międzynaro-
dowego w skali ogól nopolskiej odgrywają również prace 
Profesora traktujące o internacjonalizacji i globalizacji 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza książka „Internacjonalizacja 
i globalizacja przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2004). 
Stanowi ona istotny wkład w rozwój badań nad interna-
cjonalizacją i globalizacją przedsiębiorstw, ujmuje kom-
pleksowo problemy, na jakie napotyka przedsiębiorstwo 
na drodze do umiędzynarodowienia, i systematyzuje 
je. Posiada także istotne walory utylitarne – może być 
wy korzystana przez praktyków, zwłaszcza że problemy 

Profesor Bohdan Jeliński z życzeniami w imieniu pracowników 
Uniwersytetu Gdańskiego

Mirosław Posłuszny, prezes Zrzeszenia Handlu i Usług we Wrocławiu Gratulacje w imieniu środowiska ekonomistów krakowskich składają 
prof. Irena Pietrzyk i prof. Edward Molendowski
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ogólne są świetnie egzemplifi kowane studiami przypad-
ku. Ceniony w świecie nauki jest podręcznik, którego 
redaktorem i współautorem jest Profesor: „Międzyna-
rodowe stosunki gospodar cze” (dwukrotnie wydawany 
przez PWE). Ostatnia ważna książka to „Biznes mię-
dzynarodowy” (zaakceptowana do publikacji również 
przez PWE).
Profesor Jan Rymarczyk posiada także imponujące osią-
gnięcia w dziedzinie kształcenia młodej kadry nauko-
wej. Wypromował łącznie około 1500 magistrów i był 
promotorem 28 prac doktorskich (w tym 2 napisanych 
przez obcokrajow ców). Na uwagę zasługuje duża ak-
tywność prof. Jana Rymarczyka w zakresie re cenzowania 
prac naukowych, w tym habilitacyjnych i doktorskich. 
Podkreślenia wymaga wkład prof. Jana Rymarczyka w 
organizację Katedry Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych i kierunku studiów międzynarodowe 
stosunki gospodarcze oraz kierowanie Studium Podyplo-
mowym Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Eko-
nomicznym. Studium to ukończyło około 1500 osób w 
29 organizowanych do tej pory edycjach. W znacznym 
stopniu przyczyniło się ono do podniesienia kwalifi kacji 
zawodowych osób związanych z międzynarodowym ob-
rotem gospodarczym, na poziomie tak przedsiębiorstwa, 
jak i instytucji wspierają cych rozwój handlu zagranicz-
nego.
Należy wreszcie wskazać na działalność organizacyj-
ną prof. Jana Rymarczyka. W strukturze Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu pełnił funkcje kierow-
nika zakładu, kierownika katedry, opiekuna kierunku, 
prodziekana, wielokrotnie był członkiem Senatu, pełnił 
funkcje przewodniczącego komisji rekrutacyjnych, reda-
gował zeszyty naukowe, pełnił funkcje członka komisji 
wydawniczej, był opiekunem Koła Naukowego Handlu 
Zagranicznego. W ostatnim okresie prof. Jan Rymarczyk 
był przewodniczącym Ogólnopolskiego Zespołu Komi-
sji Ekspertów ds. Akredytacji Kierunków Stosunki Mię-
dzynarodowe oraz komisarzem akredy tacyjnym Komisji 

Akredytacyjnej Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli 
Uczelni Niepaństwowych.
Na osobne podkreślenie zasługuje rola prof. Jana Rymar-
czyka jako osoby integrującej ogólnopolskie środowisko 
naukowe badaczy zajmujących się międzynarodowymi 
stosunkami gospodarczymi. Do integracji środowiska 
przyczyniają się organizowane przez niego we Wrocła-
wiu doroczne konferencje ogólnopolskie i międzynaro-
dowe. Na konferencję nadsyłane jest co roku około 100 
referatów z Polski i z zagranicy. Jest to jedna z najważ-
niejszych w Polsce cyklicznych konferencji naukowych 
poświęconych międzynarodowym stosunkom gospodar-
czym i handlowi zagranicznemu i zarazem jedyna, która 
w sposób systematyczny podejmuje kluczową dla współ-
czesnego świata relację globalizacja – regionalizacja w 
gospodarce światowej.
Profesor Jan Rymarczyk jest niezwykle aktywnym popu-
laryzatorem nauki. Tylko w ostatnich kilku latach udzielił 
on kilkudziesięciu wywiadów dla prasy, radia i telewi-
zji. Jest również uznanym społecznikiem. Przez dwie 
kadencje był radnym Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego, jego wiceprzewodniczącym i przewodniczącym 
kilku komisji, członkiem zespołu doradców Wojewody 
Dolnośląskiego, człon-
kiem Komitetu Steru-
jącego ds. Funduszy 
Europejskich i Komi-
tetu Sterującego ds. 
Regionalnej Strategii 
Innowacji, członkiem 
rad społecznych i fun-
dacji szpitali dolnoślą-
skich, członkiem Biura 
Zgromadzenia Regio-
nów w Brukseli (AER) 
oraz członkiem rad 
szeregu instytucji na-
ukowo-badawczych. 
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W codzienności lubię…
Lubię czytać – od dzieciństwa. 
Książka zawsze była ważna w moim 
życiu. Pamiętam, kiedy byłem mi-
nistrantem, za pieniądze zebra-
ne podczas kolędowania kupiłem 
wszystkie tytuły dostępne w sklepie, 
a były to bardzo różnorodne książki, 
np. 18 brumaire’a Ludwika Bona-
parte Karola Marksa czy Chów świń. 
Czytałem wszystko, co było dostęp-
ne w miejscowej bibliotece. Dzisiaj 
moją lekturą są głównie książki na-
ukowe, ale na czas wakacji szykuję 
sobie listę książek, które chciałbym 
wtedy przeczytać.
Najważniejsza książka przeczytana
Właśnie czytam autobiografi czną 
książkę Era zawirowań Alana Green-
spana, przewodniczącego Rady Gu-
bernatorów Systemu Rezerwy Fede-
ralnej Stanów Zjednoczonych (Fed) 
w latach 1987-2006. W książce tej 
autor opisuje światową gospodar-
kę, kulisy kryzysów ekonomicznych 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych, tłumaczy mechanizmy po-
dejmowania decyzji przez Fed i ich 
wpływ na gospodarkę światową, 
opowiada o giełdach, systemie ban-
kowym i rodzeniu się gospodarki 
globalnej. Podejmuje również pró-
bę zrozumienia natury tego nowego 
świata i analizy wielu zjawisk, które 
będą miały wpływ na nasze życie 
w nadchodzących latach. Polecam 
lekturę tej książki.
Najważniejsza książka napisana, 
do napisania
Mam satysfakcję jako autor, gdyż je-
stem obecnie w czołówce osób pu-
blikujących w Państwowym Wydaw-
nictwie Ekonomicznym. W ciągu 
krótkiego czasu ukazały się książki: 
pod moją redakcją naukową Handel 
zagraniczny. Organizacja i technika 
(to już 5. wydanie tego podręczni-
ka), Międzynarodowe stosunki go-
spodarcze przygotowana wspólnie 
z pracownikami Katedry Między-
narodowych Stosunków Gospo-
darczych, Internacjonalizacja i glo-
balizacja przedsiębiorstwa i Biznes 
międzynarodowy – to najważniejsza 
książka mojego życia, jest przezna-
czona dla studentów kierunków eko-
nomicznych w wyższych uczelniach 
różnego typu, a także dla praktyków 
gospodarczych zainteresowanych 
prezentowaną tematyką.

Szczęście to…
Dla mnie szczęśliwe są chwile spę-
dzone w miejscu mojego urodzenia, 
we wsi Bieńkówka w Beskidach. 
Uwielbiam piesze wędrówki, a tam 
w górach pięknych zakątków, cu-
downych widoków natury jest nie-
skończenie wiele. Każdego roku 
coś się zmienia w krajobrazie, więc 
co roku mam nowe powody do ra-
dości. Jestem także pasjonatem nar-
ciarstwa. Chciałoby się powiedzieć 
za Pawłem Orkiszem Góry moje, 
góry, jak moja kobita! Na złe i na do-
bre, na złe i na dobre, mojeście... 
i kwita!
Moim największym wrogiem jest…
Gdybym miał zdolność przewidywa-
nia konsekwencji przyszłych wyda-
rzeń, to kilkakrotnie podjąłbym inne 
decyzje. Jednak generalnie jestem 
zadowolony z moich wyborów ży-
ciowych i zawodowych. Ważna jest 
dla mnie praca naukowa, dużo sa-
tysfakcji daje mi praca nauczyciela 
akademickiego, gdyż lubię współ-
pracować z młodzieżą. Z większym 
lub mniejszym sukcesem realizowa-
łem też swoje pasje społeczne i po-
lityczne.
Myślę, że dzisiaj nie mam już wro-
gów, chociaż w przeszłości na swo-
jej drodze zarówno zawodowej, jak 
i politycznej spotkałem przeciwni-
ków. Byłem autorem pomysłu kształ-
cenia na kierunku międzynarodowe 
stosunki gospodarcze. Moja inicjaty-
wa początkowo napotkała niechęć 
części środowiska uczelnianego. 
Cieszę się, że nie zwątpiłem i kon-
sekwentnie realizowałem założenia 
projektu. Rzeczywistość pokazała, 
że tworząc nowy kierunek, trafi łem 
w potrzeby edukacyjne. Zaintere-
sowanie studiami na tym kierunku 
utrzymuje się bowiem od lat na po-
ziomie satysfakcjonującym naszą 
uczelnię. Kolejny krok to urucho-
mienie nowego programu studiów 
MBA w zakresie International Busi-
ness od lutego 2013 roku.
W przeszłości byłem zaangażowa-
ny w działalność polityczną. Jesz-
cze na studiach działałem w ZSP. 
Poświęciłem wiele czasu, działając 
w Sejmiku Dolnośląskim, m.in. jako 
przewodniczący Komisji Polityki 
Rozwoju Regionalnego i Gospodar-
ki, Komisji Małych i Średnich Przed-
siębiorstw oraz jako wiceprzewod-

niczący Sejmiku Dolnośląskiego. 
Kandydowałem do sejmu i senatu 
RP z ugrupowania, które w tym 
czasie nie miało dobrych notowań 
i nie osiągnąłem zamierzonego celu. 
Przez wiele lat polityka była dla mnie 
ważna. Ale obecnie już nie angażuję 
się w taką działalność, więc i wro-
gów mi ubyło.
Życiowe credo
Moim działaniom towarzyszy myśl 
sine ira et studio, czyli bez gniewu i 
bez upodobania, bezstronnie, obiek-
tywne. Angażując się w rozwiązywa-
nie problemu, zawsze starałem się 
zachowywać dystans, zwracając jed-
nocześnie uwagę na motywy postę-
powania innych osób. Bardzo cenię 
u ludzi pogodę ducha i poczucie hu-
moru. Lubię współpracować z oso-
bami obowiązkowymi, rzetelnymi, 
punktualnymi. Sam przestrzegam 
spełnienia swoich obietnic i zobo-
wiązań.

Dziękuję za…
Oczywiście dziękuję mojej Żonie 
Elwirze za wyrozumiałość i tworze-
nie mi przez lata warunków do pra-
cy naukowej i działalności politycz-
nej (mam świadomość, że często 
zaniedbywałem wtedy domowe 
obowiązki). Kiedy moja żona czasa-
mi „dąsała” się na mnie, że czegoś 
nie naprawiłem, ja wtedy żartowa-
łem, że mogę jej w formie wykładu 
przedstawić, jak trzeba to zrobić, ale 
praktyczne wykonanie zadania po-
zostawiam innym osobom.
Dziękuję również wszystkim Współ-
pracownikom, bez których zaangażo-
wania niemożliwa byłaby realizacja 
wielu projektów, a w szczególności 
tym osobom, które są ze mną prawie 
od początku, tj. Bogusi i Przemkowi 
Skulskim oraz Małgosi Domiter.

* * *
Od kilku już lat Profesor Jan Rymarczyk dzieli 
się swoimi naukowymi przemyśleniami na ła-
mach czasopisma „Portal”. Redakcja bardzo 
dziękuje Panu Profesorowi za niezwykle dla 
nas cenną współpracę i interesujące artykuły 
o charakterze popularyzatorskim.
Panu Profesorowi z okazji Jubileuszu życzymy 
wiele zdrowia, szczęścia, dalszych sukcesów 
naukowych i zawodowych oraz satysfakcji 
z uczniów, twórczo rozwijających badania 
naukowe i z zaangażowaniem pracujących 
dla podnoszenia poziomu jakości kształcenia.

Kilka refleksyjnych uwag Pana Profesora Janaa Rymarcczyka
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Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk eko-
nomicznych dr. hab. Markowi Prymonowi z Katedry 
Strategii i Metod Zarządzania
Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk rol-
niczych dr. hab. inż. Edmundowi Teodorowi Cibisowi 
z Katedry Inżynierii Bioprocesowej 

Stopień doktora habilitowanego uzyskali: 
dr Anna Ćwiąkała-Małys – rozprawa Pomiar efektywno-
ści kształcenia w publicznych szkołach akademickich
dr Katarzyna Kuziak (pierwsza doktor habilitowana 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie fi nanse) – rozprawa 
Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa: modele pomiaru i ich 
ryzyko

Doktoraty uzyskali
Wydział Nauk Ekonomicznych

mgr Ewa Gubernat – praca Pozarolnicze zabezpieczenie 
emerytalne a równoważenie systemu fi nansów publicz-
nych w Polsce w latach 2000-2010, promotor prof. zw. 
dr hab. Leszek Patrzałek 
mgr Katarzyna Witczyńska – praca Delokalizacja pro-
dukcji między Niemcami a Polską w procesie integracji 

europejskiej, promotor dr hab. Jarosław Kundera, prof. 
nadzw.
mgr Kinga Wasilewska – praca Współczesna polityka 
regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla rozwoju 
samorządu terytorialnego, promotor prof. dr hab. Stani-
sław Korenik 
mgr Agnieszka Połomska-Jasieniowska – praca Współ-
działanie gospodarcze małych przedsiębiorstw. Przed-
miot, formy, uwarunkowania, promotor prof. zw. dr hab. 
Henryk Jagoda
mgr Katarzyna Dymitrow – praca Czynniki rozwoju go-
spodarczego Indii w latach 1998-2008, promotor prof. 
zw. dr hab. Jerzy Rymarczyk 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
mgr inż. Gabriela Haraf – praca Badania porównawcze 
wartości odżywczych, właściwości fi zykochemicznych i 
cech sensorycznych mięśni gęsi pochodzących ze stad 
zachowawczych, promotor dr hab. inż. Janina Wołoszyn, 
prof. UE 
mgr inż. Halina Bartkiewicz – praca Czynniki warun-
kujące obrót ziemią rolniczą w województwie lubuskim, 
promotor prof. zw. dr hab. inż. dr hc Stanisław Urban

Powołania na prestiżowe stanowiska
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prorektor ds współpracy 
z zagranicą, został z wyboru przewodniczącym Komisji 
Ekonomicznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich (KRASP) oraz członkiem prezydium KRASP.
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Czę-
stochowy i Zielonej Góry powołało prof. Bogusława 
Fiedora na stanowisko honorowego przewodniczącego 
KRUWOCZ. Profesor Bogusław Fiedor kierował pracami 
Kolegium w latach 2010-2012.
Prof. dr hab. Romuald Jończy (pracownik Katedry 
Ekonomii i Badań nad Rozwojem) został mianowany 
ekspertem-członkiem kilkunastoosobowego Zespołu 
ds. rozwiązań w zakresie migracji i polityki migracyjnej 
powołanego przez Kancelarię Prezydenta RP i mające-
go działać przy tej Kancelarii. Celem zespołu jest opra-
cowanie spójnego pakietu działań w zakresie migracji 
i polityki migracyjnej.
Prof. dr hab. Leszek Patrzałek (pracownik Katedry Fi-
nansów) został powołany (z dniem 1 sierpnia 2012 r.) 
przez prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
Donalda Tuska na pozaetatowego członka Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

Doktor Wojciech Kazanecki – specjalista ds. projektów 
rozwojowych zatrudniony w Bibliotece Głównej – został 
powołany w skład Zespołu Młodych Naukowców przy 
Komitecie Prognoz „Polska 2020 Plus” Polskiej Akademii 
Nauk na kadencję 2011-2014.

Kolejne wyróżnienie dla autora książki
W konkursie o Nagrodę CARS 2012, zorganizowanym 
przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regula-
cyjnych (CARS) Uniwersytetu Warszawskiego, kapituła 
przyznała dr hab. Bożenie Borkowskiej, prof. UE wy-
różnienie za pracę pt. Regulacja monopolu naturalnego 
w teorii i praktyce. Książka Profesor Bożeny Borkowskiej 
jest już pozycją uznaną, gdyż w 2011 r. otrzymała Na-
grodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Awanse naukowe w dyscyplinie fi nanse
21 czerwca 2012 r. na Wydziale Zarządzania, Informa-
tyki i Finansów po raz pierwszy nadano tytuł doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie fi -
nanse. Pierwszą doktor habilitowaną w tej dyscyplinie 
jest Katarzyna Kuziak. Przypominamy też, że pierw-
szy doktorat w dyscyplinie fi nanse nadano Karolinie 
Daszyńskiej-Żygadło.

NOMINACJE NAUKOWE

NASZE SUKCESY
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Nagroda dla dyrygenta i chóru 
Anna Grabowska-Borys, dyrygent Chóru Ars Cantandi 
i kierownik chóru Opery Wrocławskiej, zdobyła wyróż-
nienie na VII Międzynarodowym Forum Chórów Aka-
demickich. Na konkursie, który odbywał się w dniach 
2-6 maja 2012 r. w Mińsku, akademicki chór Uniwersy-
tetu Ekonomicznego Ars Cantandi, którym kieruje Anna 
Grabowska-Borys, zdobył nagrodę za najlepszy występ 
w repertuarze muzyki współczesnej.

Narodowe Centrum Nauki sfi nansuje projekty 
badawcze
Sekcja Badań Naukowych i Ekspertyz Gospodarczych 
informuje, że 10 wniosków z projektami badawczymi 
przygotowanymi przez pracowników naszego Uniwersy-
tetu zostało zakwalifi kowanych do fi nansowania. Finan-
sowanie projektów badawczych złożonych w ramach 43 
konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki 
otrzymali: w projekcie OPUS II – prof. dr hab. Maria 
Wanda Kopertyńska, dr Piotr Bednarek, dr hab. Krystyna 
Moszkowicz, dr Grażyna Węgrzyn, dr Łukasz Łysik, dr 
inż. Paweł Rumniak i dr Bożena Ryszawska-Grzeszczak; 
PRELUDIUM II – mgr Paweł Raja; SONATA II – dr Izabela 
Michalska-Dudek i dr Łukasz Jurek.

Sukcesy studentów i promotorów 
☼ Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 
ogłosiło wyniki XVI Konkursu Prac Dyplomowych z dzie-
dziny informatyki ekonomicznej. Agnieszka Smółka 
za pracę magisterską „Prognozowanie rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w Polsce na tle krajów Unii 
Europejskiej z wykorzystaniem indeksu ID zajęła pierw-
sze miejsce. Promotorem pracy była dr hab. Jadwiga 
Sobieska-Karpińska, prof. UE. 
☼ Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce opublikowali wyniki konkursu na 
najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. Nagrodę 
pierwszego stopnia im. Jerzego Sablika otrzymała mgr 
Adrianna Żabińska za pracę magisterską pt. „Utrata 
wartości aktywów na przykładzie badanego podmio-
tu gospodarczego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. 
Mirosławy Kwiecień, prof. UE. Wyróżnienie przyznano 
mgr Barbarze Walkowiak za pracę magisterską pt.„Sys-
tem rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw: 
analiza porównawcza na przykładzie Polski i Wielkiej 
Brytanii”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka 
Adamiaka, prof. UE.

Sukcesy studentów i opiekunów naukowych
☼ W tegorocznej edycji konkursu PwC Business Case 
Project wzięło udział 16 osób z Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. W grupie tej mamy dwóch 
fi nalistów: Łukasza Grajdurę i Łukasza Kuszyńskiego. 
Konkurs jest ogólnopolskim projektem biznesowym, bę-
dącym symulacją pracy konsultantów zajmujących się 
doradztwem dla dużych fi rm i instytucji. Podczas 2 mie-

sięcy trwania projektu, który odbywa się w czasie rzeczy-
wistym, grupa studentów-członków grupy projektowej 
rozwiązywała problem biznesowy zawierający elementy 
optymalizacyjne, rachunkowe oraz podatkowe. Uczest-
nicy zespołu brali także udział w spotkaniach z manage-
rami, konsultantami oraz w video-konferencjach. 
☼ Studentki III roku programu Bachelor Studies in Fi-
nance: Marta Machlańska, Zofi a Siarkiewicz, Aneta 
Suterska i Joanna Szumska (jako zespół Business War-
riors) odniosły sukces, zajmując pierwsze miejsce w fi nale 
krajowym konkursu organizowanego przez Instytut CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants) Global 
Business Challenge. Nasze studentki w pokonanym polu 
zostawiły 32 drużyny z innych uczelni oraz zakwalifi ko-
wały się do fi nału światowego konkursu na Sri Lance. 
W fi nałowym etapie konkursu rozegranym w Colombo 
(Sri Lanka) studentki zakwalifi kowały się do grupy 6 naj-
lepszych drużyn. W fi nale światowego konkursu CIMA 
Global Business Challenge uczestniczyły 22 drużyny z 4 
kontynentów. Międzynarodowy skład sędziowski wery-
fi kował umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
z zakresu zarządzania i fi nansów. Funkcje mentora dru-
żyny pełnił dr Tomasz Słoński. Nieoceniony wkład w 
przygotowanie drużyny wniosły: Agnieszka Klejne (Fitz 
Roy) oraz dr Katarzyna Piórkowska.
☼ W fi nale konkursu „Praktyka inżynierii fi nansowej” 
organizowanego przez fi rmę Ernst and Young duży suk-
ces odniosła drużyna studentów programu Master Stu-
dies in Finance w składzie: Anna Spyrzyńska, Urszula 
Dziemidowicz, Krzysztof Kubiszewski, zajmując drugie 
miejsce. W fi nale znalazła się również drużyna studen-
tów programu Bachelor Studies in Finance w składzie: 
Marta Wietrzykowska, Natalia Ogórek, Michał Karol 
Nowak, Szymon Nowacki. 
☼ Studentka Katarzyna Stręk decyzją Kapituły V edycji 
konkursu podatkowego Tax’n’you 2012 odniosła suk-
ces w fi nałowym etapie konkursu, pokonując 23 osoby 
reprezentujące 11 uczelni wyższych z 8 miast. Konkurs 
podatkowy Tax’n’you jest jednym z największych wy-
darzeń tego typu na rynku skierowanych do osób mło-
dych zainteresowanych tematyką podatkową, prawną 
i rachunkową. 

Na stypendium do Ameryki 
Katarzyna Pławiak, studentka Wydziału Nauk Ekono-
micznych, została laureatką VIII edycji konkursu Student 
w USA – The Wasie Foundation z Minnesoty i Browa-
ru Namysłów sp. z o.o. Nagrodą główną w konkursie 
jest 4-letnie stypendium na Uniwersytecie Saint Mary’s 
w Minnesocie w USA. Organizatorzy pokrywają również 
całkowity koszt utrzymania podczas studiów oraz koszt 
przelotów do USA. Katarzyna Pławiak jest czwartą laure-
atką konkursu reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu. 
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Finanse i rachunkowość najlepszym kierunkiem
Kierunek fi nanse i rachunkowość prowadzony na Wy-
dziale Zarządzania, Informatyki i Finansów  otrzymał 
ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
W ślad za oceną, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przyznała kierunkowi tytuł Najlepszego kierunku 2012 
roku oraz dotację projakościową. W gronie 25 najlepiej 
ocenionych kierunków są tylko tylko trzy  kierunki eko-
nomiczne – na naszej uczelni (FiR), w Szkole Głównej 
Handlowej (FiR) i Akademii Leona Koźmińskiego (zarzą-
dzanie). Wśród wrocławskich uczelni benefi cjentami są 
Politechnika Wrocławska – 3 kierunki (budownictwo, 
elektronika i telekomunikacja oraz technologia chemicz-
na) i Uniwersytet Wrocławski 2 kierunki (informatyka, 
matematyka). Dotację wprowadzono w ramach reformy 
szkolnictwa wyższego, brano pod uwagę wyróżniające 
oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wskaźniki efek-
tywności naukowej.

MBA w zakresie International Business 
Wydział Nauk Ekonomicznych podpisał umowę z Uni-
wersytetem w Cagliari (Włochy) dotyczącą uruchomie-
nia MBA w zakresie International Business.  Inicjatorem 
utworzenia programu studiów MBA jest Katedra Mię-
dzynarodowych Stosunków Gospodarczych kierowana 
przez prof. dr. hab. Jana Rymarczyka. Koordynatorem 
Programu MBA International Business została dr hab. 
Małgorzata Domiter, prof. UE.

Program MBA w klasie profesjonalnej plus
Program Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA 
prowadzony nieprzerwanie od 1993 roku w formie Exe-
cutive MBA został zaliczony do klasy profesjonalnej 
plus w ratingu programów MBA w 2012 roku, przepro-
wadzanym co dwa lata przez Stowarzyszenie Edukacji 
Menedżerskiej FORUM. Tegoroczna ocena jest awansem 
w stosunku do poprzednich edycji ratingów z lat 2006, 
2008 i 2010. Dyrektorem Programu MBA (realizowa-
nego pod opieką Wydziału Zarządzania, Informatyki i 
Finansów) jest od samego początku dr hab. Ewa Kona-
rzewska-Gubała, prof. UE – inicjator jego utworzenia.

Forum Edukacji Biznesowej wyróżnione
Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu otrzymało wyróżnienie w krajowym 
etapie Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsię-
biorczości 2012 (ENPP). Europejskie Nagrody Promocji 
Przedsiębiorczości są formą uznania i wyróżnienia dla 
szczególnie cennych inicjatyw wspierających przedsię-
biorczość na poziomie lokalnym i regionalnym. W kon-
kursie ENPP co roku bierze udział ok. 350 instytucji. 
Ponad 50 zgłoszonych przez nie projektów trafi a do 
etapu fi nałowego. W konkursie mogą startować władze 
krajowe, regionalne i lokalne, a także partnerstwa pu-
bliczno-prywatne ze wszystkich państw członkowskich 
Unii Europejskiej, a także Chorwacji, Islandii, Norwegii, 
Serbii i Turcji. Uroczystość z udziałem wiceminister go-

spodarki Ilony Antoniszyn-Klik odbyła się 2 lipca 2012 r. 
w Ministerstwie Gospodarki. FEB uzyskało wyróżnienie 
w kategorii „Inwestowanie w umiejętności”. 

Rozszerzenie międzynarodowej współpracy 
Wydziału ZIiF
W dniach 21-22 czerwca 2012 r. gośćmi Wydziału 
Zarządzania, Informatyki i Finansów byli członkowie 
kierownictwa Bochum University of Applied Sciences 
– prorektor prof. dr Jürgen Bock i dziekan Wydziału 
Ekonomicznego prof. dr Eva Waller. Przybyli z roboczą 
wizytą, której celem było doprecyzowanie ostatecznych 
wzajemnych ustaleń dotyczących uczestnictwa Wydzia-
łu ZIiF w programie Double Degree. Jest to bardzo pożą-
dany przejaw intensyfi kacji współpracy międzynarodo-
wej – angażowania się Wydziału ZIiF w proces boloński 
i internacjonalizację kształcenia. Rozmowy zakończone 
ustaleniem treści porozumienia odbywały się pod auspi-
cjami dziekana Wydziału ZIiF prof. Józefa Dziechciarza. 
Partnerami rozmów z gośćmi byli: prof. Ewa Stańczyk-
Hugiet, dr Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska, prof. Andrzej 
Kardasz i prof. Mieczysław Owoc. Przygotowany projekt 
stworzy naszym studentom możliwość uzyskania dyplo-
mu partnerskiej uczelni wraz z dyplomem absolwenta 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału 
Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Sukces pracowników Działu Obsługi Projektów 
Rozwojowych
Pracownicy Działu Obsługi Projektów Rozwojowych 
pozyskali środki na realizację projektu Nowoczesny 
Uniwersytet w nowoczesnej Europie. Międzynarodowy 
transfer innowacji w zakresie kształcenia ustawicznego 
osób z dużym doświadczeniem zawodowym w sektorze 
publicznym (ang. „Modern University in modern Eu-
rope. International transfer of innovation in the fi eld of 
vocational education for people with extensive profes-
sional experience employed in public sector”) w ramach 
tegorocznego naboru wniosków w ramach programu 
Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Celem projektu 
jest wsparcie zarówno osób z dużym doświadczeniem 
zawodowym (powyżej 45 roku życia), jak i tych, które 
dopiero wchodzą na rynek pracy (poniżej 30 roku ży-
cia) dzięki opracowaniu kompendiów dobrych praktyk 
oraz ścieżek rozwoju zawodowego. Projekt realizowany 
będzie w międzynarodowym partnerstwie podmiotów z 
Czech, Bułgarii, Belgii, Grecji, Włoch, Finlandii oraz Wę-
gier, którego liderem będzie Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 
grudzień 2012 roku. Będziemy informować o kolejnych 
etapach realizacji projektu.

Kolejne projekty pn. Kuźnia Kadr otrzymały 
dofi nansowanie
Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ra-
mach działań Działu Obsługi Projektów Rozwojowych 
realizowane są projekty rozwojowe pod wspólną nazwą 
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Kuźnia Kadr. Kolejne dwa przedsięwzięcia projekt Kuźnia 
Kadr 5 i Kuźnia Kadr 6 otrzymały dofi nansowanie. Pro-
jekt Kuźnia Kadr 5 umożliwi wdrożenie nowoczesnego 
modelu zarządzania dla wzmocnienia rozwoju uczel-
ni. To innowacyjne przedsięwzięcie usprawni działanie 
i wprowadzi światowe standardy zarządzania. Projekt 
Kuźnia Kadr 6 ma za zadanie wzmocnienie i rozwój po-
tencjału dydaktycznego uczelni przez wprowadzenie in-
nowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie, przy-
czyni się do wzrostu i atrakcyjności oferty wrocławskiej 
uczelni, nawiązując do europejskiego trendu potrzeby 
kształcenia ustawicznego. Kuźnia Kadr 5 i Kuźnia Kadr 6 
ruszą już w 2013 r., projekty uzyskały dofi nansowanie 
(5 mln i 3,5 mln) w ramach konkursu w poddziałaniu 
4. 1. 1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kuźnia 
Kadr 5 i Kuźnia Kadr 6 to kolejne aplikacje Działu Obsłu-
gi Projektów Rozwojowych zakończone sukcesem. Do 
tej pory, na realizację wcześniejszych projektów, pozy-
skano z funduszy europejskich ponad 50 mln zł. 

Startuje unikatowy kierunek analityka gospodarcza
Projekt Analityka gospodarcza – odpowiedź na zapotrze-
bowanie rynku to kolejna aplikacja pracowników Działu 

Obsługi Projektów Rozwojowych, która znalazła uzna-
nie w oczach ekspertów.  Projekt zakwalifi kował się  do 
dofi nansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju konkursu na kierunki zama-
wiane. Władze Wydziału Zarządzania, Informatyki i Fi-
nansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 
odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pracodawców 
opracowały unikatowy kierunek analityka gospodarcza. 
W projekcie zaplanowano udział 56 osób. Założono re-
alizację pełnego cyklu studiów w naborze 2012/2013. 
Przyjęto, że kobiety będą stanowiły co najmniej 40% 
studentów. Dzięki uczestnictwu w projekcie studen-
ci otrzymają wsparcie pozwalające im na zwiększenie 
swojej konkurencyjności na rynku. Wsparcie fi nanso-
we w postaci stypendiów dla osób o wysokiej średniej 
ocen (50% studiujących) pozwoli częściowo zmniejszyć 
barierę fi nansową. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
umożliwią nadrobienie ewentualnych zaległości osobom 
kończącym różne szkoły ponadgimnazjalne.

W minionym roku akademickim 
odeszli od nas na zawsze:
Dr Mirosław Barcewicz
Prof. dr hab. Zygmunt Bartosik
Helena Blukacz
Helena Borycka
Halina Drażba
Stanisława Dutkiewicz
Lubomira Gandża
Łukasz Gąsiorek, student
Dr Tadeusz Gąska
Mgr Nina Giefert
Irena Herman-Banach
Mgr Witold Jamont
Alicja Kata
Stanisław Knysak
Weronika Nowosadko
Inż. Rudolf Piskozub
Dr Teresa Podhajska-Każmierczak
Dr Włodzimierz Sołtys
Prof. dr hab. Zofi a Talik
Czesław Turski
Karolina Zięba, studentka
4 października pożegnalismy 
dr. inż. Zbigniewa Jakubczyka

Odeszli
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Odszedł Ksiądz Profesor Waldemar Irek, JM Rektor 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 
wybitny uczony w dziedzinie nauk teologicznych, dzia-
łający na rzecz integracji wrocławskiego środowiska aka-
demickiego. Szlachetny Człowiek, Przyjaciel naszego 
Uniwersytetu.

Teresa Podhajska-Kaźmierczak urodziła się 21 paździer-
nika 1948 r. w Bydgoszczy. Szkołę podstawową ukoń-
czyła w 1962 r., a następnie Liceum Ogólnokształcące 
nr I w Wałbrzychu – w 1966 roku. W tym samym roku 
rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Che-
mii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ukończyła je w 1972 r. uzyskując dyplom magistra che-
mii. Bezpośrednio po studiach, a więc jeszcze w 1972 r., 
została zatrudniona w Zakładzie Chemii Nieorganicznej 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na stanowisku 
asystenta. Pod kierunkiem prof. dr. Józefa Beraka rozpo-
częła badania w ramach pracy doktorskiej, której celem 
była identyfi kacja fosforanów potasowo-magnezowych 
otrzymywanych w stopionych solach i ustalenie diagra-
mu fazowego układu MgO-K2O-P2O5. Wymienione 
wyżej związki stanowią ważne składniki nawozów fos-
forowych, gdyż zawierają magnez i potas przyswajalny 
przez rośliny i korzystny dla ich wegetacji. 
Badania naukowe prowadzone od 1972 r. zostały 
uwieńczone obroną pracy doktorskiej pt. „Równowa-
gi fazowe w układzie MgO-K2O-P2O5”˝. Promotorem 
pracy był prof. dr Józef Berak, recenzentami zaś: prof. 
dr Janusz Terpiłowski i prof. dr hab. Kazimierz Łukasze-
wicz. Obrona pracy doktorskiej w 1980 r. przed Radą 
Naukową Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego 
i Spożywczego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 

zakończyła się nadaniem Teresie Podhajskiej-Kaźmier-
czak stopnia doktora nauk technicznych i powołaniem 
na stanowisko adiunkta. Celem badań w ramach pracy 
habilitacyjnej było zidentyfi kowanie związków tworzą-
cych się w reakcji fosforanów magnezu z tlenkiem sodu, 
zbadanie ich fi zykochemicznych właściwości, a też usta-
lenie zależności fazowych występujących w fazie stałej 
i ciekłej oraz opracowanie diagramu fazowego układu 
tlenkowego MgO-Na2O5 – P2O5.
Wyniki badań naukowych uzyskiwane w całym czasie 
zatrudnienia dr Teresa Podhajska-Kaźmierczak publiko-
wała w czasopismach o randze międzynarodowej, bądź 
krajowej. Prezentowała też na naukowych konferencjach 
i sympozjach krajowych i międzynarodowych. W 2008 r. 
przedstawiła całokształt wyników stanowiących materiał 
do przygotowywanej pracy habilitacyjnej na seminarium 
zorganizowanym przez Radę Naukową Gliwickiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
W ramach obowiązków dydaktycznych dr Teresa Pod-
hajska-Kaźmierczak prowadziła wykłady z chemii ogól-
nej i nieorganicznej na I roku studiów niestacjonarnych, 
ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z tego przedmio-
tu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a też 
ćwiczenia laboratoryjne z chemii fi zycznej na obu ww 
rodzajów studiów. 
Dr Teresa Podhajska-Kaźmierczak pełniła szereg funkcji 
wychowawczych i organizacyjnych. Wielokrotnie była 
egzaminatorem z chemii w komisjach rekrutacyjnych, 
opiekunem różnych lat studiów oraz różnych grup stu-
denckich, współpracowała z Ośrodkiem Koordynacji 
Praktyk Robotniczych. Wielokrotnie była wybierana na 
członka Rady Wydziału Inżynieryjnego-Ekonomicznego.
W latach 2008-2012 była członkiem Senatu naszej uczel-
ni. Dr Teresa-Podhajska Kaźmierczak aktywnie udzielała 
się w pracach na rzecz Katedry Chemii Nieorganicznej: 
uczestniczyła w przygotowywaniu cyklicznych konferen-
cji na temat roli związków fosforowych w chemii, rol-

Waldemar Irek
1957-2012

Teresa Podhajska-Każmierczak
1948-2012

Odeszli
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nictwie, medycynie i ochronie środowiska; przez szereg 
lat była opiekunem katedralnego studenckiego laborato-
rium chemii ogólnej i analitycznej, nadzorując prawidło-
wość przebiegu ćwiczeń i odpowiadając za zaopatrzenie 
w odczynniki chemiczne oraz szkło laboratoryjne.
W uznaniu osiągnięć na polu naukowym i dydaktycznym 
dr Teresa Podhajska-Kaźmierczak wielokrotnie otrzymy-
wała nagrody JM Rektora naszej uczelni.
Dr Teresa Podhajska-Kaźmierczak przeszła na emerytu-
rę 30 czerwca 2012 r., po czterdziestu latach aktywnej 

pracy naukowo-dydaktycznej nie było Jej jednak dane 
cieszyć się wraz z najbliższymi zasłużoną emeryturą. Po-
żegnaliśmy ją na zawsze 21 lipca.
W naszej pamięci – pamięci pracowników Katedry 
Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynieryjno-Ekono-
micznego – pozostanie na zawsze jako osoba niezwykle 
obowiązkowa, wrażliwa, taktowna, skromna, jako wspa-
niały pedagog, wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń 
studentów.

Zawsze z dobrym słowem
Nasza Koleżanka Nina Giefert 35 lat swojego życia zwią-
zała z naszą uczelnią; studiowała na Wydziale Inżynie-
ryjno-Ekonomicznym Przemysłu Spożywczego w latach 
sześćdziesiątych, od 1973 r., aż do emerytury pracowała 
kolejno: w Zakładach Naukowo-Badawczych w Pracow-
ni Środków Trwałych, następnie w Pracowni Projekto-
wania Systemów Informatycznych przy Katedrze Orga-
nizacji i Zastosowań Informatyki kierowanej przez prof. 
Jacka Ochmana oraz w Biurze Rektora – jako specjalista 
ds. organizacji. Przez trzy dekady zajmowała się projek-
towaniem i wdrażaniem zintegowanych informatycz-
nych systemów rachunkowości w modułach ewidencji 
środków trwałych, gospodarki materiałowej, sprzedaży 
i fakturowania. Aktywnie włączała się do realizowania 
prac badawczych Katedry oraz współpracowała na pod-
stawie umów z przedsiębiorstwami i instytucjami takimi 
jak Elwro, Huta Katowice, KGHM.
Zaprezentowane suche fakty biografi czne nie pokazują 
jednak natury Niny Giefert, jej charakteru i uzdolnień. 
Fundamentalnymi kryteriami oceny wartości człowie-
ka są takie kategorie jak szlachetność, dobroć i bezin-
teresowność. Wszystkie te dobre cechy i wiele innych 
Nina posiadała. Była osobą uczynną, mądrą, życzliwą, 
silnie zaangażowaną w działanie na rzecz innych. Za-
wsze można było liczyć na jej pomoc i dobre słowo. Bez 
chwili zawahania poświęcała swój czas, twórczo wspie-
rała każdy projekt. W pracy i w życiu była obowiązkowa 

i rzetelna, mądra i dociekliwa. Miała wiele zaintereso-
wań i pasji, którymi potrafi ła się dzielić. Każdy, kto miał 
przyjemność zetknąć się z Niną, otrzymał od niej, co 
najmniej jeden okazjonalny wiersz, trafnie interpretujący 
cechy osobowości obdarowanego. Nina miała bowiem 
dar obserwacji rzeczywistości i umiejętność pisania o lu-
dziach w sposób serdeczny, uczuciowy. Jej optymizm, 
intelektualny potencjał i wnikliwość szukania niestandar-
dowych rozwiązań dla pojawiających się problemów, dał 
siłę do pełnej aktywności, także w okresie choroby. Kon-
tynuowała turystykę pieszą, uczestniczyła w wykładach i 
różnych szkoleniach, dużo czytała. Aktywna i gotowa do 
dzielenia się dobrą energią była do chwili odejścia. 
Odpoczywaj w spokoju nasza Przyjaciółko, nam żywym 
będzie smutno bez Ciebie, bez Twoich dobrych słów.

Nina Giefert
Siła słowa
Dobrego słowa jak deszczu każdy pragnie,
Dramat, gdy słowa takiego zabraknie.
Czym lek dla ciała, tym słowa dla ducha,
Potrzebni są sobie ci co mówią
I co umieją słuchać.
Słowa życzliwe budują mosty między nami,
Za takie słowa wdzięcznością odpłacamy. 
Za życzliwe słowa płacić nie musisz, 
Ale, za żadne pieniądze też ich nie kupisz.
Ciepłe słowa są jak kromka chleba
Takiego chleba do życia potrzeba.
Często dobrego słowa w życiu nam brakuje, 
Takiego, które łączy i które buduje. 
Życzliwe, serdeczne słowa dobrem skutkują, 
Nieżyczliwe – zawsze więzi ludzkie psują.
Słowa to leki, które moc dają,
Dobre – leczą smutki,
Złe – bardziej w bezradności pogrążają. 
A kiedy słowa do innych kierujesz,
Zważ, jaką bronią sterujesz.
Dlatego, nie żałuj nikomu słowa życzliwego
A zdobędziesz sprzymierzeńca i przyjaciela pewnego.

Nina Giefert
1943-2012
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O rozmowę na temat konferencji poprosiliśmy prof. 
zw. dr. hab. Jana Skalika, kierownika Katedry Projek-
towania Systemów Zarządzania, organizatora cyklicz-
nych konferencji pn. „Zmiana warunkiem sukcesu”.

Panie Profesorze, od kilkunastu już lat, naukowcy z 
całej Polski oraz praktycy zarządzania spotykają się na 
naszej uczelni, aby wspólnie podyskutować. Jaki był 
przewodni temat XIV edycji konferencji?
Ostatnia z konferencji, zgodnie z tytułem, była poświę-
cona problematyce przełamywania barier rozwoju i 
wzrostu przedsiębiorstw. Dotychczasowy wysoki poziom 
merytoryczny poprzednich konferencji i duża aktualność 
proponowanej problematyki także wzbudziła ogromne 
zainteresowanie zarówno teoretyków reprezentujących 
czołowe ośrodki akademickie, jak i praktyków zarządza-
nia. Miło było nam – organizatorom – usłyszeć słowa 
prof. zw. dr. hab. Bogdana Nogalskiego, przewodniczą-
cego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, o 
znaczącym wkładzie konferencji organizowanych pod 
hasłem „Zmiana warunkiem sukcesu”, m.in. służących 

wzbogaceniu wiedzy z zakresu zarządzania współcze-
snymi organizacjami oraz o wpływie podejmowanych 
tematów na rozwój nauk o zarządzaniu, a także o inspi-
rującej roli dla wyznaczania nowych kierunków badań. 
W sesji inauguracyjnej wystąpienia miało pięciu prele-
gentów. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Adam Stabryła 
Model wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem 
z uwzględnieniem wskaźników wykonalności, prof. dr 
hab. Rafał Krupski Turbulencja otoczenia w badaniach 
empirycznych, prof. dr hab. Adela Barabasz Osobowość 
organizacji a dynamika jej rozwoju, prof. dr hab. Ewa 
Stańczyk-Hugiet Relacyjne modele wzrostu oraz prof. 
dr hab. Jerzy Niemczyk Mechanizmy rozwoju i wzrostu 
z perspektywy ujęcia zasobowego. Wygłoszone referaty 
stały się inspiracją ożywionej dyskusji, w której podkre-
ślano konieczność stosowania strategicznego podejścia 
do identyfi kacji i przełamywania barier wzrostu i rozwo-
ju przedsiębiorstw. 
Na konferencję nadesłano ponad 100 referatów. Szko-
da, że tylko niektóre z nich mogły być zaprezentowa-
ne podczas dwóch sesji tematycznych. W ramach sesji 

Konferencje naukowe
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Zmiana warunkiem sukcesu – przełamywanie barier rozwoju 
i wzrostu przedsiębiorstw”

Mirosław Barcewicz ukończył Wydział Gospodarki Na-
rodowej w 1972 roku. Po studiach pracował w Instytucie 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych, 
a następnie (od 1978 r). w Instytucie Organizacji i Zarzą-
dzania, początkowo w Zakładzie Organizacji Produkcji, 
a po zmianie nazwy w Katedrze Zarządzania Produkcją 

i Pracą. W 1982 r. obronił pracę doktorską. Od 2002 r. 
pracował na stanowisku starszy wykładowca. Był cenio-
nym pedagogiem, przyjacielem młodzieży akademic-
kiej i niezwykle lubianym kolegą i współpracownikiem. 
Prowadził zajęcia na studiach dziennych, zaocznych 
i podyplomowych. Był współautorem książek: „Moty-
wowanie w przedsiębiorstwie” (1998), „Zarządzanie 
pracą” (1999), „Zarządzanie i sterowanie produkcją oraz 
innowacyjność wyrobów” (1999), „Podstawy zarządza-
nia operacyjnego” (2005), „Podstawy zarządzania ope-
racyjnego” – wyd. II (2011). Otrzymał w konkursie na 
najlepszą książkę wyróżnienie na X Krajowych Targach 
Książki Akademickiej ATENA 2003 za książkę pod red. 
E. Konarzewskiej-Gubały pt. „Zarządzanie przez jakość” 
– której był współautorem. Wypromował wielu licencja-
tów i magistrów.
Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 25 sierpnia 2012 r. 

Mirosław Barcewicz
1948-2012
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Czynniki rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw wygłoszono 
osiem referatów, w których ujawniono nowe możliwości 
przełamywania barier wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, 
tkwiące w wykorzystaniu ich potencjału dostosowaw-
czego oraz rozwiązaniach strukturalnych. Ciekawe pro-
pozycje eliminacji wspomnianych barier zostały zapre-
zentowane w treści siedmiu referatów wygłoszonych w 
ramach sesji Sukcesy i porażki w przełamywaniu barier 
rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. W większości z nich 
ujawnione zostały wyniki badań empirycznych dotyczą-
cych eliminacji barier wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw 
dotkniętych zjawiskami kryzysowymi. W ostatnim dniu 
konferencji odbył się panel dyskusyjny Wyzwania dla 
teorii zarządzania w dobie turbulencji. W czasie jego 
trwania określono kluczowe obszary badawcze i aktu-
alne problemy zarządzania przedsiębiorstwami, które 
powinny stać się obiektem zainteresowania teoretyków 
i inspiracją do poszukiwań nowych rozwiązań umożli-
wiających wzrost i rozwój organizacji gospodarczych w 
warunkach spodziewanych zagrożeń zewnętrznych.

Dużym wyróżnieniem dla organizatorów konferencji 
jest udział w niej znanych naukowców reprezentują-
cych nauki o zarządzaniu. Kto uczestniczył w tego-
rocznej konferencji?

W obradach konferencji uczestniczyło 110 osób. Trudno 
wymienić wszystkich gości, ale bardzo sobie cenię udział 
profesorów: Mariusza Bratnickiego (UE w Katowicach), 
Małgorzaty Czerskiej i Bogdana Nogalskiego (UG), Szy-
mona Cyferta i Kazimierza Krzakiewicza (UE w Pozna-
niu), Mariana Hopeja i Zbigniewa Malarę (Politechnika 
Wrocławska), Rafała Krupskiego (Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Annę Michno 
(Politechnika Śląska), Adama Stabryłę (UE w Krakowie), 
Janinę Stankiewicz (UZ), Andrzeja Szplita (Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz Huberta Witcza-
ka (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Pozna-
niu). Wspólne długie dyskusje, bezpośrednia wymiana 
poglądów, możliwość konfrontacji różnych koncepcji 
są dla mnie niezwykle inspirujące – myślę, że także dla 
innych uczestników konferencji. Również liczna obec-
ność młodej kadry naukowej, dynamizująco wpływała 
na przebieg dyskusji. Praktyków zarządzania reprezen-
towali przedstawiciele następujących fi rm: Telefonia 
Dialog SA, Remondis Bydgoszcz sp. z o.o., Lodestone 
Management Consultans sp.z o.o., Centrum Innowacji 
ProLearning. W konferencji aktywnie uczestniczyli także 
profesorowie naszej uczelni: Zbigniew Antczak, Adela 
Barabasz, Henryk Jagoda, Jerzy Niemczyk, Kazimierz 
Perechuda, Ewa Stańczyk-Hugiet 

Przed nami organizacja jubileuszowej XV konferencji na-
ukowej z cyklu Zmiana warunkiem sukcesu. Tegoroczna 
konferencja dotyka problematyki współczesnych tren-
dów i przeobrażeń metod i praktyk zarządzania. Obsza-
ry tematyczne zostały podzielona na pięć bloków:

Instrumenty zarządzania w kontekście rozwoju i do-1. 
skonalenia organizacji
Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania 2. 
sukcesu menedżera 
Modele i metody kształtowania oraz implementacji 3. 
strategii przedsiębiorstwa 
Trendy w procesach transformacji i odnowy przedsię-4. 
biorstw 
Nowe wyzwania z perspektywy sieciowości i złożono-5. 
ści organizacyjnej przedsiębiorstw

Zapraszamy w dniach 2-4 grudnia 2012 roku. 

Na zdjęciu profesorowie: Józef Dziechciarz, Jarosław Witkowski, Jan 
Skalik i Bogdan Nogalski
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Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Qualiteam”, 
powstałe w 2002 r., jest najdłużej działającym kołem 
naukowym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. 
Skupia osoby zainteresowane problematyką zarzą-
dzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania 
jakością. Opiekunem naukowym jest dr inż. Wiesław 
Ładoński.
Członkowie koła w trakcie minionych 10 lat zrealizowali 
wiele wartościowych projektów, mieli możliwość pozna-
nia systemów zarządzania jakością w fi rmach: Cargill 
Polska sp. z o. o., Volvo, Akwawit Polmos SA, Porsche 
w Lipsku, a także w zakładach Fiata i Browarium w Ty-
chach. Ważną częścią działalności naukowej koła jest 
organizacja konferencji. Zorganizowano m.in. konferen-
cje: „Kultura picia wina w Polsce”, „Czekolada”, „Sekre-
ty piwa, produkcja, jakość, różnorodność”.

Nowym pomysłem KNZJ „Qualiteam” są „Dni jako-
ści” – pierwsza edycja odbyła się w 2011 r. dotyczyła 
współczesnych systemów zarządzania jakością. W roku 
2012 zorganizowano kolejne „Dni jakości” z motywem 
przewodnim: „Jakość żywności, leków i kosmetyków”. 
Członkowie KNZJ „Qualiteam” opracowali własną Księgę 
jakości, dzięki której działalność koła jest uporządkowa-
na i zorientowana na ciągłe doskonalenie.
Sukcesy dziesięcioletniej działalności KNZJ „Qualiteam” 
warto uczcić. 8 listopada 2012 r. odbędą się obchody ju-
bileuszowe Koła Naukowego Zarządzania Jakością „Qu-
aliteam”. Podczas tego wydarzenia spotkają się ze sobą 
członkowie koła (obecni i byli), władze uczelni, a tak-
że przedstawiciele fi rm, z którymi Qualiteam nawiązał 
czynną współpracę. Mamy nadzieję, że podsumowanie 
dotychczasowej pracy koła stanie się inspiracją do no-
wych pomysłów, które z sukcesem będą wdrażane w ko-
lejnych latach działalności KNZJ „Qualiteam”.

W dniach 27-29 marca KNZJ „Qualiteam” przygotowa-
ło II edycję konferencji z cyklu „Dni jakości”. Motywem 
przewodnim była jakość żywności, leków i kosmetyków. 
Skąd taki właśnie temat? Został on wybrany na podstawie 
ankiet, które przeprowadziliśmy wśród studentów na-
szej uczelni. Podczas „Dni jakości” licznie zgromadzeni 
uczestnicy wysłuchali wykładów przygotowanych zarów-
no przez pracowników naszej uczelni, jak i przedstawi-
cieli świata biznesu. Odbyły się także warsztaty na temat 
nowoczesnych metod doskonalenia problemów jako-
ściowych oraz technik negocjacji. Zwieńczeniem kon-
ferencji był konkurs, podczas którego nagrodą był bez-
płatny udział w szkoleniu na Audytora Wewnętrznego 
Systemów Zarządzania Jakością według ISO. 

Andrzej Chałupniak 

X-lecie Koła Naukowego Zarządzania Jakością „Qualiteam”

II edycja konferencji 
„Dni Jakości – jakość żywności, leków i kosmetyków” 
27-29 marca 2012

Organizatorzy „Dni Jakości” – Koło Naukowe Zarządzania Jakością 
„Qualiteam”

I dzień konferencji – na pierwszym planie opiekun KNZJ „Qualiteam” 
dr inż. Wiesław Ładoński oraz prodziekan Wydziału Inżynieryjno-
-Ekonomicznego UE, dr hab. inż. Irena Szczygieł, prof. UE

Wykład dr inż. Małgorzaty Kosiorowskiej z Katedry Analizy Jakości 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu



27

KO
N

FE
R

EN
C

JE

Portal  nr 2/3 (13) 2012

Sara Kilian 

Zapowiedź konferencji „Czas wina”
8 listopada 2012 r.

„Czas wina” to II edycja 
konferencji poświęcona 
tematyce wina, która 
odbędzie się 8 listopa-
da 2012 r. na terenie 
Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocła-
wiu. 

Celem konferencji jest 
poszerzenie wiedzy na temat kultury picia wina w Pol-
sce oraz zwrócenie uwagi na coraz prężniej rozwijają-
cy się rynek winiarski w naszym kraju ze szczególnym 
uwzględnieniem Dolnego Śląska. Wydarzenie opierać 
się będzie na ciekawych wykładach związanych z sze-
roko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi tematu kon-

ferencji. Przewidywane są także interesujące warsztaty 
z możliwością zdobycia praktycznej wiedzy. Podczas 
konferencji „Czas wina” organizatorzy planują przepro-
wadzenie konkursu z niekonwencjonalnymi nagroda-
mi. Tego dnia, jako prelegenci, zaprezentują się osoby 
ze środowiska naukowego specjalizujący się w tematyce 
konferencji. Ciekawe wykłady przedstawią także prakty-
cy – osoby bezpośrednio związane z uprawą winorośli 
i produkcją wina w naszym regionie. Na konferencji po-
ruszony zostanie również aspekt fi nansowy, a dokładniej 
– inwestycja w wino.
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa oraz 
śledzenia informacji o konferencji na stronie: www.face-
book.com/CzasWina.

Konferencja pt. „Handel i inwestycje 
w semi-globalnym otoczeniu”
14-15 maja, Wrocław

W dniach 14-15 maja odbyła się Międzynarodo-
wa Konferencja pt. „Handel i inwestycje w semi-
globalnym otoczeniu” organizowana przez Kate-
drę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

i Koło Naukowe Handlu Zagranicznego „Cargo”. 
Referaty konferencyjne opublikowano w książce pt. 
„Globalizacja i regionalizacja w gospodarce świato-
wej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy na-
ukowej Profesora Jana Rymarczyka” wydanej przez 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, Wrocław 2012.

W dziale „Personalia” zamieściliśmy fotorelację z kon-
ferencji, podczas której uczestnicy świętowali jubileusz 
czterdziestopięcioletniej pracy naukowo-dydaktycznej 
prof. dr. hab. Jana Rymarczyka.

Po konferencji zapytaliśmy prof. Jana Rymarczyka 
o współczesne trendy w działalności przedsiębiorstw.

Procesy globalizacji zlikwidowały lub istotnie ograni-
czyły wiele barier międzynarodowej działalności go-
spodarczej. Jakie nowe, nieznane wcześniej, możliwo-
ści realizacji biznesu międzynarodowego pojawiły się 
dla małych i średnich przedsiębiorstw?
Procesy globalizacji wpłynęły znacząco na zmiany 
w gospodarce w sferze instytucjonalnej, organizacyjnej 
i technicznej. Rosnące umiędzynarodowienie przedsię-
biorstw i konieczność dostosowania działalności do wy-
magań zarówno globalnych, jak i lokalnych spowodo-
wały zmiany strategii ich działania, a w związku z tym 
również ich strategii organizacji. Oprócz stopniowego, 
sekwencyjnego rozwoju różnych form umiędzynarodo-
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wienia i cech struktur organizacyjnych wystąpiło zjawi-
sko podejmowania działalności globalnej bezpośrednio 
po powstaniu przedsiębiorstwa lub w niedługim czasie 
od jego powstania. W ostatnim czasie często ta działal-
ność oparta jest na strukturach wirtualnych.

Proszę o wyjaśnienie pojęcia „struktura wirtualna” 
w odniesieniu do przedsiębiorstw.
Wśród zajmujących się problemem przedsiębiorstw wir-
tualnych nie ma zgodności co do ich defi nicji. Wydaje 
się, że określenie wirtualnego przedsiębiorstwa jako 
„opartej na wysokorozwiniętych, informacyjnych i ko-
munikacyjnych technologiach sieci powiązań podmio-
tów gospodarczych, których celem jest czasowe wspól-
ne występowanie na rynku”, oddaje główne cechy tego 
zjawiska. Bardziej szczegółowe określenie wirtualnego 
przedsiębiorstwa wskazuje, że jest to1:

sieć prawnie i gospodarczo samodzielnych przedsię-• 
biorstw;
czasowa forma współpracy zorientowana na projekt;• 
połączenie kluczowych kompetencji uczestników;• 
istnienie intensywnych dwu- i wielostronnych po-• 
wiązań;
organizacja, w której centralne funkcje zarządzania • 
nie występują w formie zinstytucjonalizowanej, a lo-
kalizacja uczestników nie odgrywa żadnej roli;
sieć oparta na intensywnym zastosowaniu nowo-• 
czesnych technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych;
współpraca, w której kontrakty zostały zastąpione • 
przez luźne umowy oparte na wzajemnym zaufaniu;

1  S. Albers, J Wolf (Hrsg.), Management Virtueller Unternehmen. Deut-
scher Universität – Verlag. Wiesbaden 2003, s. 8: U. Krystek, E. Zur 
(Hrsg.), Handbuch Internationalisierung. Springer Verlag. Berlin, Hei-
delberg 2002, s. 863-867.

organizacja, w której uczestniczące przedsiębiorstwa • 
jednolicie występują na zewnątrz;
organizacja zorientowana na indywidualizację pro-• 
duktów i wysoką orientację na klienta.

Wymienione tu cechy struktur wirtualnych w istotny 
sposób odpowiadają specyfi ce organizacji i działalności 
właśnie małych i średnich przedsiębiorstw posiadają-
cych już pewne doświadczenie w sieciowej współpracy 
z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym szczegól-
nie zagranicznymi.

W jaki sposób funkcjonują przedsiębiorstwa wir-
tualne?
W procesie powstania przedsiębiorstwa wirtualnego 
można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy to współpraca grup 
przedsiębiorstw związana z realizacją ich „normalnej” 
działalności. Grupa ta obejmuje sieć dostawców, produ-
centów, podwykonawców, odbiorców, różne instytucje 
otoczenia biznesu itd.
Jest ona względnie stabilna, tzn. fl uktuacja uczestniczą-
cych w nich podmiotów jest niewielka i nieograniczona 
w czasie. Natomiast drugi etap to utworzenie z tej sieci 
wirtualnego przedsiębiorstwa, którego celem jest realiza-
cja określonego projektu, tj. wytworzenie produktu lub 
usługi i ich sprzedaż. Projektowany charakter powiąza-
nia decyduje o jego czasowym ograniczeniu2. Ma ono 
jednak charakter otwarty, to znaczy, że ciągle mogą być 
włączane do niego nowe przedsiębiorstwa, jeśli ich klu-
czowe kompetencje będą sprzyjały zwiększeniu warto-
ści wytwarzanego produktu dla klienta. Uczestnictwo 
w przedsiębiorstwie wirtualnym nie oznacza rezygna-
cji z dotychczasowej działalności, ale wejście w nowe 
intensywne powiązania oparte na wymianie świadczeń 

2  S. Albers, I. Wolf (Hrsg.), wyd. cyt., s. 9-11; E. Scherm, S. Süss, 
Internationales Management. Verlag Franz Vehlen. München 2001, 
s. 216-219.
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Przedsiębiorstwo wirtualne 1

Przedsiębiorstwo wirtualne 2

Etapy powstawania przedsiębiorstw 
wirtualnych

Źródło: S. Albers, J Wolf (Hrsg.), 
Management Virtueller Unterneh-
men. Deutscher Universität – Ver-
lag. Wiesbaden 2003, s. 9.
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lub ich odpłatnym świadczeniu na rzecz innych part-
nerów sieci. Te świadczenia realizowane są na pod-
stawie normalnych kontaktów handlowych, natomiast 
tym, co je wyróżnia, jest fakt, że współpraca w ramach 
przedsiębiorstwa wirtualnego następuje bez wiążących 
umów.

W takich kontaktach „bez specjalnych regulacji” nie-
zbędne jest zaufanie. Czy to możliwe we współcze-
snym świecie?
Przedsięwzięcia bez wiążących umów prawnych efek-
tywnie można realizować, jeśli ma się zaufanie, że part-
ner będzie przestrzegał niepisanych zasad gry i będzie 
się powstrzymywał od działań oportunistycznych, tzn. 
realizacji własnych korzyści kosztem innych.
Jest to jedna z ważnych przewag przedsiębiorstwa wirtu-
alnego zapewniająca mu dużą elastyczność, zmniejsze-
nie kosztów i skuteczność działania. Większość przedsię-
biorstw wirtualnych nie ma żadnego instytucjonalnego 
kierownictwa. Współpraca bez instytucji koordynującej 
oparta tylko na samoorganizacji zapewne skończyłaby 
się chaosem. Dlatego jedno z przedsiębiorstw sieci − 
inicjator przedsięwzięcia, przejmuje funkcję strategicz-
nego kierownictwa3. Jeśli wszystkie inne funkcje prze-
każe ono do realizacji na zewnątrz i odgrywa tylko rolę 
brokera w stosunku do innych uczestników sieci, to jego 
przedsiębiorstwo określone jest jako wydrążona organi-
zacja (hallow organisation).
Przedsiębiorstwo wirtualne może mieć także formę 
spółki prawa handlowego. Management tej spółki ko-
ordynuje wtedy całość przedsięwzięcia, posługując się 
narzędziami, które nie są związane z hierarchicznym 
kierowaniem, bazuje na nowoczesnych technologiach 
informatycznych i komunikacyjnych, co zapewnia szyb-
ki i wysokiej jakości przepływ informacji w każdej fazie 
realizacji projektu. Formuła spółki prawa handlowego 
lub podmiotu kierującego zapewnia jednolite występo-
wanie uczestników przedsiębiorstwa wirtualnego na ze-
wnątrz.

Jakie czynniki miały wpływ na pojawienie się i rozwój 
wirtualnych przedsiębiorstw?
Przyczyny pojawienia się wirtualnych przedsiębiorstw 
należy łączyć z nasileniem się konkurencji, która przy-
jęła charakter globalny4. Rynki krajowe stają się coraz 
bardziej nasycone, zaostrza się na nich konkurencja, 
nadmierna podaż prowadzi do spadku cen, co zmusza 
do agresywnego poszukiwania nowych rynków za gra-
nicą. Jednocześnie rosną wymagania konsumentów, 
oczekują oni nowych produktów, zaspakajających le-
piej ich potrzeby, oraz świadczenia dodatkowych kom-
pleksowych usług. W celu sprostania tym wyzwaniom 
przedsiębiorstwa rozwijają nowe technologie produkcji, 

3  M. Kutschker, S. Schmid, Internationales Management. R. Oldenburg 
Verlag. München-Wien 2005, s. 534.
4  S. Albers, I. Wolf (Hrsg.), wyd. cyt., s. 11-17.

wprowadzają innowacje i łączą swoje kluczowe kompe-
tencje w formach, które uważają za najbardziej efektyw-
ne. Ogromne znaczenie mają tu elastyczność i szybkość 
działania, ponieważ cykl życia produktów ulega stałemu 
zmniejszaniu się i istnieje ryzyko wyprzedzenia przez 
konkurentów.
Powiązania sieciowe w skali globalnej stały się możliwe 
dzięki skokowemu rozwojowi technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych i zmniejszeniu kosztów prze-
pływu informacji, kapitału i dóbr.

Efekt synergii, efekt skali. Widzę tu duże podobień-
stwo do działalności klastrów…
Przedsiębiorstwa wirtualne można byłoby nazwać quasi-
klastrami. Od rzeczywistych klastrów odróżnia je brak 
lokalizacji – wspólnej przestrzeni występowania. Nato-
miast takie cechy, jak współpraca i konkurencja, prze-
kazywanie wiedzy i łączenie kluczowych kompetencji 
w celu realizacji określonego przedsięwzięcia, wysokie 
standardy przestrzegania przyjętych zasad i odformalizo-
wane stosunki oparte na zaufaniu i brak instytucji nad-
rzędnych, wysoce upodabniają je do klastra.
Korzyści tej formy organizacji biznesowej, podobnie 
jak i klastrów, wynikają ze wspomnianej już dużej ela-
styczności ich działania. Istnieje łatwość wejścia i wyj-
ścia z sieci i włączenia nowych partnerów, których 
kompetencje do realizacji określonego przedsięwzięcia 
są istotne. Połączenie kluczowych kompetencji umożli-
wia szybsze i wyższej jakości wykonanie zadania i przy-
nosi efekty synergii. Możliwy jest większy zakres dzia-
łania, co umożliwia osiągnięcie efektu skali zarówno 
wewnętrznego, tzn. pojawiającego się u poszczególnych 
partnerów, jak zewnętrznego, tj. odnoszącego się do ca-
łości przedsięwzięcia, skierowanego na rynek. Koszty 
działania są minimalizowane nie tylko w wyniku efektu 
skali, ale także dezinstytucjonalizacji projektu – braku 
organizacji nadrzędnej, biurokracji, formalnych umów 
oraz oparcia powiązań sieciowych na tanich i niezwykle 
efektywnych środkach przekazu i przetwarzania infor-
macji. Współpraca umożliwia podjęcie przedsięwzięć 
wymagających rozwiązań systemowych i przynoszących 
większe korzyści aniżeli występowanie w roli dostaw-
cy określonego komponentu. Zapewnia to opanowa-
nie większego spektrum rynku. Rośnie doświadczenie 
w zakresie współpracy i uczenia się poprzez kooperację 
(learning by cooperation). Ryzyko działania rozkłada się 
na większą liczbę partnerów. Wszystko to daje przedsię-
biorstwom wirtualnym przewagę w konkurencji z inny-
mi partnerami.

Nie ma więc zagrożeń związanych z wirtualizacją 
działalności przedsiębiorstw?
W przedsiębiorstwach wirtualnych krytycznym elemen-
tem jest właściwa koordynacja współpracy. Niewystar-
czająca lub nieprawidłowo zorganizowana koordynacja 
może w ogóle pozbawić korzyści wynikających z tej 
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koncepcji biznesu. Zagrożenia mogą wynikać z niewła-
ściwego podziału pracy, z niejasnego określenia obo-
wiązków poszczególnych partnerów i ich roli w sieci 
oraz odpowiedzialności za realizację zadań cząstkowych 
i całości przedsięwzięcia, przecenienia własnych możli-
wości, oporu pracowników, którzy mogą czuć się zagro-
żeni ze względu na rodzaj stawianych im zadań, nie-
prawidłowego rozliczania kosztów i zysków pomiędzy 
partnerów, oportunistycznego zachowania niektórych 
z nich oraz obaw przed niekontrolowanym wypływem 
know-how. Również czynniki techniczne, jak np. nie-
kompatybilne informacyjne i komunikacyjne technolo-
gie partnerów, mogą stanowić przeszkodę w osiąganiu 
zamierzonych efektów. Jeśli podmioty przedsiębiorstwa 
wirtualnego pochodzą z różnych krajów, to zagrożenia 
stają się bardziej kompleksowe, ponieważ pojawiają się 
różnice w systemach prawnych, podatkowych, cenowe, 
związane z kursami walut, kulturowe i językowe oraz 
dotyczące koordynacji i współpracy. Wysokiej jakości 
współpraca, oparta na zaufaniu i rzetelności partne-
rów, wsparta wysoką technologią informacyjną i komu-
nikacyjną, jak wspomniano, jest kluczowa dla sukcesu 
przedsięwzięcia. W poszczególnych krajach standardy 
etyki biznesu są różne i dla organizującego przedsiębior-
stwo wirtualne wyjście poza własny krąg kulturowy jest 
bardzo ryzykowne. W krajach rozwijających się może 
spotkać się z kolei z problemami niewystarczającego 
poziomu techniki, procesu wytwarzania i kwalifi kacji 
pracowników.

W jakich obszarach gospodarki najlepiej sprawdza się 
wirtualizacja działalności?
Jest możliwa w każdej sferze gospodarowania, w której 
przetwarzanie informacji i elektroniczne media odgry-
wają zasadniczą rolę. Wydaje się jednak, że tam, gdzie 

zindywidualizowane rozwiązania systemowe i ekonomia 
zakresu przeważają nad masową produkcją związaną 
z ekonomią skali i znacznymi kosztami transferu poszcze-
gólnych komponentów, ma ona większe zastosowanie. 
Do takich należą np. B+R, technologie informacyjne, 
konsulting i sprzedaż. Szczególnie może ona być przy-
datna dla MŚP. Ze względu na szczupłość ich material-
nych i niematerialnych zasobów połączenie kluczowych 
kompetencji może rozstrzygać o możliwości realizacji 
określonego przedsięwzięcia. W ten sposób mogą one 
efektywnie wykorzystywać swój potencjał, opanować 
wcześniej niedostępne nisze rynkowe, wzmocnić swoją 
pozycję w stosunku do klientów, lepiej dostosować swo-
ją ofertę do ich gustów i wzmocnić swoją pozycję kon-
kurencyjną. Ponieważ ze względu na swoje naturalne 
cechy, takie jak: nieskomplikowane struktury organizacji 
i zarządzania, proste kanały komunikacji, szybkość po-
dejmowania decyzji w związku z brakiem biurokratycz-
nych procedur, operatywność działania i mniejsza wraż-
liwość na zmiany koniunktury, są bardziej elastyczne, 
łatwiej niż duże przedsiębiorstwa mogą się dostosować 
do wirtualnych powiązań sieciowych.

Na jakich organizacyjnych zasadach mogą funkcjono-
wać przedsiębiorstwa wirtualne?
Duża swoboda kształtowania stosunków w obrębie 
przedsiębiorstwa wirtualnego powoduje duże zróżni-
cowanie ich form. Jeśli weźmie się pod uwagę rodzaj 
kooperacji, co wydaje się najważniejszym kryterium, 
to można wyróżnić ich trzy zasadnicze typy5.
Generalne przedsiębiorstwo wirtualne. W tym przy-
padku współpraca przedsiębiorstw ma charakter werty-
kalny. Podmioty są usytuowane na różnych szczeblach 
łańcucha tworzenia wartości. Każdy z podmiotów sieci 

5  Tamże, s. 18-23.

Typy przedsiębiorstw wirtualnych

Źródło: S. Albers, I. Wolf (Hrsg.). Ma-
nagement Virtueller Unternehmen. 
Deutscher Universitäts-Verlag. Wies-
baden 2003, s. 21.
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wykonuje przypadające na niego cząstkowe zadania. 
Ich integracją i komercjalizacją zajmuje się wiodące 
przedsiębiorstwo, które tylko na tym się koncentruje, 
a wszelkie inne funkcje przekazuje do realizacji na ze-
wnątrz. Współpraca jest jednokierunkowa, występuje 
tylko pomiędzy generalnym przedsiębiorstwem a każ-
dym z uczestników z osobna.
Następne dwa typy przedsiębiorstw wirtualnych oparte 
są na horyzontalnej współpracy podmiotów, co ozna-
cza, że podmioty znajdują się na tym samym szczeblu 
łańcucha tworzenia wartości.
Wirtualna sieć rozdzielcza. W tym przypadku kompeten-
cje podmiotów pokrywają się: ich działalność ma charak-
ter jednorodny, one ze sobą konkurują, ale jednocześnie 
współpracują. Wymiana świadczeń następuje pomiędzy 
nimi oraz między nimi a przedsiębiorstwem wiodącym. 
Celem współpracy jest uzupełnianie się ilościowo, obje-
cie swym zasięgiem większego obszaru rynku i poprzez 
to zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów. Tego 
rodzaju działania są typowe dla sfery logistyki, gdzie 
występują wirtualne powiązania pomiędzy przedsię-
biorstwami spedycyjnymi, nawzajem udostępniającymi 
sobie do wykorzystania personel i środki transportu.
Wirtualna sieć wspierająca. Tutaj celem wielostronnej 
współpracy jest przede wszystkim uzupełnianie się jako-
ściowe. Działalność podmiotów ma charakter różnorod-
ny i powoduje pokrywanie się kompetencji, a wzajemna 
konkurencja występuje w znacznie mniejszym zakresie 
niż przypadku drugim. Również struktury organizacyj-
ne są bardziej zdecentralizowane. Sieć wykorzystywana 
jest przede wszystkim jako rezerwa kompetencji, któ-
re są uruchamiane, jeśli to jest konieczne do realizacji 
określonego projektu. Przykłady można znaleźć m.in. 
w sferze konsultingu. Działające w zorganizowanych 
wirtualnych sieciach fi rmy wymieniają specjalistyczne 
usługi związane z ich kluczowymi kompetencjami, które 
są integrowane przez wiodące przedsiębiorstwo.

Czy wewnątrz jednego przedsiębiorstwa możliwa jest 
wirtualna działalność?
W kontekście problemów wirtualnej współpracy pomię-
dzy różnymi partnerami, z różnych krajów wirtualizacja 
niektórych sfer działalności w obrębie jednego przedsię-
biorstwa międzynarodowego wydaje się bezpieczniejsza. 
Warunkiem jest jednak istnienie niezbędnych do reali-
zacji danego projektu kluczowych kompetencji poszcze-
gólnych jego jednostek (spółek córek) i połączenie ich 
sprawnymi systemami informatyczno-komunikacyjnymi. 
Utworzony wirtualny dział stanowi wtedy samodzielną 
jednostkę posiadającą określone zasoby materialne i ka-
drowe oraz zadania, których horyzont czasowy jest okre-
ślony, lub też mają charakter stały6.
Podporządkowanie pracowników jest tu podwójne. 
Podlegają kierownictwu realnego działu, w którym pra-

6  E. Scherm, S. Süss, wyd. cyt., s. 220-222.

cują, i kierownikowi działu wirtualnego, czyli oprócz 
normalnych zajęć wykonują wirtualne zadania wyma-
gające połączenia różnych kompetencji. Łączne wyko-
rzystanie ich przy uwzględnianiu specyfi cznych korzyści 
związanych z lokalizacją spółek córek w różnych krajach 
(np. miejscowego spill-over) pozwala lepiej wykorzysty-
wać potencjał ludzki, zwiększa innowacyjność projek-
tów, przyspiesza ich realizację, obniża koszty, daje efekty 
synergii i przezwycięża inercję i izolację poszczególnych 
jednostek.
Wirtualizacja wewnątrz przedsiębiorstwa usuwa wiele 
zagrożeń związanych z podobnymi rozwiązaniami po-
dejmowanymi pomiędzy przedsiębiorstwami, nie jest 
jednak bezproblemowa. Podwójne podporządkowanie 
pracowników może stwarzać konkurencyjne sytuacje 
i konfl ikty związane z podziałem kompetencji kierowni-
czych i czasu pracy pomiędzy obie działalności. Kulturo-
wy i przestrzenny dystans oraz konieczność formalizacji 
przepływających informacji i pozbawienie ich kontekstu 
zapewne nie pozostają bez wpływu na komunikację po-
między jednostkami wirtualnego działu.

Proszę o przykłady polskich przedsiębiorstw działają-
cych w wirtualnej sieci? Jak duża to skala?
Nie znam polskich przedsiębiorstw działających na mię-
dzynarodowym rynku, które pełnią funkcję strategiczne-
go kierownictwa. Zapewne są już polskie fi rmy starają-
ce się o taką formę aktywności. Niestety na globalnym 
rynku polski przedsiębiorca nie ma dobrych notowań, 
fi rmy polskie nie są postrzegane jako wiarygodne, w ran-
kingach oceny ryzyka współpracy wskaźnik ryzyka jest 
dla polskich fi rm bardzo niekorzystny. Dlatego tak po-
trzebne jest szerzenie wiedzy na temat nowych zjawisk 
gospodarczych. Polscy przedsiębiorcy – jeśli chcą działać 
w międzynarodowym środowisku – muszą się jeszcze 
wiele nauczyć, muszą zmienić swoje przyzwyczajenia, 
zmienić formy współpracy i nastawienie do partnerów.

Jaką przyszłość mają wirtualne przedsiębiorstwa?
Rozwój struktur wirtualnych dokonuje się skokowo – 
po okresie dynamicznego wzrostu następuje stagnacja. 
Paradoksalnie ostatni globalny kryzys fi nansowy nie słu-
ży rozwojowi struktur wirtualnych, a należałoby przy-
puszczać coś odwrotnego – ich ekspansję jako bardziej 
efektywnych od tradycyjnych struktur. Wydaje się jed-
nak, że decyduje tu spadek zaufania i pojawienie się 
różnego rodzaju obaw oraz wzrost pesymizmu wśród 
przedsiębiorców, co jest typowe dla okresów załamania 
gospodarczego. Jak wskazuje doświadczenie, po kryzy-
sie następuje rozkwit, po bessie – hossa, dlatego można 
oczekiwać tego samego w odniesieniu do struktur wirtu-
alnych w całości

Dziękuję za wypowiedź.
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IX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu 
Dylematy Polskiej Polityki Społeczno-Gospodarczej 
pt. „Ekonomiczne, prawne i samorządowe aspekty 
gospodarki przestrzennej” zorganizowały Katedra 
Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii, Za-
rządzania i Turystyki oraz Katedra Gospodarki Prze-
strzennej i Administracji Samorządowej Wydziału 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, a także Instytut Ekonomii i Admini-
stracji Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W skład Ko-
mitetu Organizacyjnego Konferencji weszli: dr Marian 
Kachniarz, dr Jerzy Ładysz, dr Urszula Markowska-
-Przybyła, dr Monika Stachowicz, mgr Joanna Rogal-
ska i mgr Ewa Starczewska.

Inauguracyjne wystąpienia mieli: prof. dr hab. Zbigniew 
Przybyła – kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej 
WEZiT UE we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. Stanisław 
Korenik – kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej 
i Administracji Samorządowej WNE UE we Wrocławiu 
oraz dr Anna Dybała – dyrektor ds. ogólnych Instytutu 
Ekonomii i Administracji UJK w Kielcach. 
Na konferencji dyskutowano w ramach następujących 
bloków tematycznych: 

polityka gospodarcza i społeczna na szczeblu krajo-• 
wym i regionalnym, 
zmiany polityki gospodarczej UE – integracja a de-• 
kompozycja,
rola kapitału społecznego, innowacyjności, konku-• 
rencyjności i kreatywności w rozwoju regionalnym,
środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodar-• 
czego,
samorząd terytorialny jako stymulator rozwoju regio-• 
nalnego i lokalnego,
współczesne wyzwania wobec administracji • 
publicznej,

fi nanse publiczne – aspekty prawne i ekonomiczne,• 
przekształcenia struktur funkcjonalno-przestrzen-• 
nych,
bieguny wzrostu i obszary peryferyjne, • 
kształtowanie się funkcji metropolitalnych, • 
problemy przedsiębiorstw w warunkach niestabilno-• 
ści otoczenia.

Sesje prowadzili profesorowie: prof. zw. dr hab. Krystian 
Heffner, prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik, prof. dr. 
hab. Zbigniew Przybyła, prof. dr hab. Krzysztof Malik, 
prof. dr hab. Valentina Pidlisnyuk oraz dr Anna Dybała 
i dr Marian Kachniarz. Dyskusję podsumowującą konfe-
rencję poprowadzili prof. Stanisław Korenik, prof. Zbi-
gniew Przybyła i dr Anna Dybała.
Celem konferencji była refl eksja nad uwarunkowaniami 
oraz konsekwencjami dynamicznych zmian we współ-
czesnej gospodarce. Tak zakreślony obszar zaintereso-
wań wymagał interdyscyplinarnej wiedzy i wymiany 

poglądów przedstawicieli wielu dyscyplin 
naukowych (w tym: ekonomii, zarządzania, 
prawa, fi nansów publicznych, geografi i i po-
litologii). Ideą konferencji była integracja tych 
środowisk naukowych wokół wspólnego fo-
rum wymiany myśli. Jej efektem będzie tom 
prac naukowych Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu

Zdjęcia: dr Zbigniew Piepiora

Zbigniew Piepiora

Ekonomiczne, prawne i samorządowe aspekty 
gospodarki przestrzennej 
14-16 maja 2012 r., Karpacz

Wystąpienie profesora Zbigniewa Przybyły
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Współorganizatorami konferencji oprócz Wydziału EZiT 
były uczelnie partnerskie zgrupowane w Akademickim 
Centrum Koordynacyjnym (ACC) z siedzibą w Libercu: 
Technická Univerzita v Liberci, Hochschule Zittau/Gör-
litz, Internationales Hochschulinstitut Zittau, Karkonoska 
Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Politech-
nika Wrocławska, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
w Jeleniej Górze.
Uczestników konferencji powitała dr Maja Jedlińska 
– prodziekan Wydziału EZiT, referat wprowadzający 
pt. „Marketing tools on the international art market” 
wygłosiła dr Yuliya Melnyk z Ternopil National Economic 
University.
Sesję studentów prowadził dr Marcin Pełka z Katedry 
Ekonometrii i Informatyki (Wydział EZiT), sesję prac 
doktorantów – dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska z Kate-
dry Mikroekonomii (Wydział EZiT).
Prezentowane prace oceniało międzynarodowe Jury 
w składzie: Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D. (FT 
TUL), PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc. M.A. (PF TUL), dr 
Agnieszka Sokołowska (Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu), dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska (UE we 
Wrocławiu), dr Józef Zaprucki (Karkonoska Państwowa 
Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), Dr Ing Ernst Richter 
(Hochschule Zittau/Görlitz). Recenzenci prac podkreslali 
wzrastający z roku na rok poziom merytoryczny przed-
stawianych referatów.
Najlepiej oceniono prace studentów z Technicznego 
Uniwersytetu w Libercu. Ich autorami byli:

Pavlĺna PYŠNA, Syntactic changes in written Eeglish • 
in the last 100 years – praca nagrodzona;
Karla Činčalová, An analysis of the impact of student • 
autonomy in an online environment on their critical 
reading performances – praca wyróżniona.

Wśród doktorantów najlepsi to:
Niels Seidel, Cooperation scripts for mutual assessment 
in e-lectures (International Graduate School Zittau) – 
praca nagrodzona;

Anke Vetter• , Standard und nonstandard Czech – 
a criticalanalysis of the polemics in Czech Bohemis-
tics since 2000 (Hochschule Zittau/Goerlitz) – praca 
wyróżniona;
Kacper Tomasz Mulawa, Culture of capitalism – • 
the spirit of protestant ethic of confucian values 
(Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu) – praca 
wyróżniona.

Nagrody i wyróżnienia wręczył dr Franciszek Adamczuk, 
autor tego tekstu. 
Wydawnicwto pokonferencyjne z referatami studentów 
i doktorantów (w części pierwszej zamiesczono refe-
raty nagrodzone) wydano dzięki środkom fi nansowym 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Sponsorami konferencji byli: Sparkasse Oberlausitz – 
Niederschlesien, Kurowski Group, HDI Gerling dyr. Woj-
ciech Topczewski i Jelenia Plast.
Kolejna VII Konferencja Młodych Naukowców ERN 
odbędzie się wiosną 2013 roku. Zapraszamy do udziału.

Słowa podziękowania kieruję do pracownika Działu In-
formacji i Rozwoju – Martyny Smogorzewskiej, odpowie-
dzialnej za organizację, przebieg formalny konferencji 
i skład techniczny wydawnictwa pokonferencyjnego, oraz 
do wszystkich osób, które przyczyniły się do pełnego po-
wodzenia VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Na-
ukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa.

Franciszek Adamczuk, 
pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

Franciszek Adamczuk

„Młodzi Naukowcy 2012” 
31 maja 2012 r. 

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu go-
ścił uczestników VI Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa. 
Obrady toczyły się w dwóch sesjach – studenckiej i doktoranckiej, referaty i obrady przygotowane były w ję-
zyku angielskim.

Było to 19 spotkanie studentów, a równocześnie 6 spotkanie doktorantów, głównie z uczelni wyższych Euro-
regionu Nysa. Wzięli w nim udział polscy, czescy, niemieccy i ukraińscy studenci i doktoranci oraz ich opie-
kunowie naukowi. Referaty na konferencję zgłosiło 20 osób, 17 otrzymało pozytywną recenzję, a tym samym 
możliwość wygłoszenia podczas obrad.
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Jak zbudować skuteczną markę w obszarze kultury? 
Jak kreować zaangażowanie odbiorców wykorzystując 
mechanikę gier? Jak wdrażać nowe technologie zarzą-
dzania wiedzą do polskich przedsiębiorstw? – to tylko 
niektóre tematy poruszone podczas tegorocznej Mię-
dzynarodowej Konferencji Plakatowej „Zarządzanie 
i Marketing” zorganizowanej przez pracowników Ka-
tedry Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu.

1 czerwca Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
gościł ponad 90 znamienitych przedstawicieli między-
narodowego świata nauki, biznesu i kultury oraz władz 
lokalnych. Gośćmi konferencji odbywającej się pod 
honorowym patronatem prof. dr hab. Anieli Styś, byli 
prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, JM Rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. zw. dr hab. Krysty-
na Mazurek-Łopacińska – dyrektor Instytutu Marketingu 
UE we Wrocławiu, mgr Anna Leniart – kierownik Działu 
Promocji Opery Wrocławskiej oraz mgr Sebastian Lo-
renc– radny Miasta Wrocławia.
Z uwagi na swój innowacyjny charakter konferencja po-
dzielona została na 3 części: sesję plenarną, otwartą pre-
zentację plakatów naukowych i wystawę przedstawio-
nych prac. W pierwszej części, po ofi cjalnym powitaniu 
gości przez organizatora konferencji – dr hab. Barbarę 
Iwankiewicz-Rak, prof. UE, i słowach uznania dla pomy-
słodawców i organizatorów konferencji, wygłoszonych 
przez rektora uczelni, odbyły się dwa wystąpienia do-

tyczące innowacji w dziedzinie zarządzania. Uczestnicy 
zapoznali się, m.in. z zasadami kreacji marki w obszarze 
kultury oraz dowiedzieli się więcej na temat najsilniej 
rozwijającego się obecnie trendu w ramach marketin-
gu – grywalizacji. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych 
uczelni wyższych z Ukrainy i Anglii (National Transport 
University, Kyiv; National Technical University of Ukra-
ine; Kyiv Polytechnic University, Kyiv National University 
of Trade and Economics, National Technical University of 
Ukraine, Aston University, Birmingham, UK), uczestnicy 
mieli możliwość wysłuchania prezentacji pracowników 
naukowych z tych uczelni (prezentacje przygotowano 
w tematycznych blokach: społeczeństwo i gospodarka, 
nowe kierunki adaptacji marketingu, innowacje w zarzą-
dzaniu). Odczyty odbywały się w języku angielskim.

Barbara Mróz-Gorgoń

Międzynarodowa Konferencja Plakatowa 
„Marketing i Zarządzanie 2012” 
1 czerwca 2012

Mile widziani sponsorzy konferencji
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W drugiej części konferencji zebrani w holu Dolnoślą-
skiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, 
mogli zapoznać się z przygotowaną wystawą plakatów 
prezentujących najnowsze badania z obszaru zarządza-
nia i marketingu. Autorzy pochodzący z uczelni wyż-
szych z Polski, a także Ukrainy i Wielkiej Brytanii, przed-
stawili swoje prace i odpowiadali na pytania. Była to też 
okazja do poza formalnej wymiany opinii i wyników ba-
dań realizowanych przez naukowców z różnych środo-
wisk, stanowiła też doskonałą okazję do nawiązywania 
nowych kontaktów i zapoczątkowywania pionierskich 
projektów badawczych.
W ostatniej fazie obrad dokonano podsumowania i za-
prezentowano kluczowe wnioski oraz rozstrzygnięto 
konkurs na najbardziej kreatywny plakat. Autorem naj-

lepszego plakatu, głosami publiczności i ekspertów, zo-
stała mgr Katarzyna Drecka.
Po zakończeniu ofi cjalnej części programu plakaty udo-
stępniono publiczności w holu Dolnośląskiego Centrum 
Informacji Naukowej i Ekonomiczne. Szacuje się, iż wy-
stawę zobaczyło ponad 400 osób.
Niezmiernie cieszy fakt, iż potrzebę rozwoju międzyna-
rodowych kontaktów naukowych oraz transferu wiedzy 
z zakresu zarządzania i marketingu dostrzegają coraz 
częściej polskie przedsiębiorstwa i instytucje. W imieniu 
organizatorów chcielibyśmy serdecznie podziękować fi r-
mie PZU SA Oddział we Wrocławiu, bez wsparcia której 
to naukowe wydarzenie nie miałoby tak znaczącej skali 
oddziaływania.

Podziękowania głównemu sponsorowi − PZU SA Oddział 
we Wrocławiu złożyła prof. Barbara Iwankiewicz-Rak

Nagrodzony plakat autorstwa Katarzyny Dreckiej
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18 czerwca w naszej uczelni swoje posiedzenie miał 
Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, 
którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Andrzej 
Gospodarowicz.

W tym dniu odbyła się także konferencja „d-fi nanse 
2012. Dydaktyka fi nansów w szkołach wyższych”. Pod-
czas konferencji dyskutowano m.in. na temat identyfi -
kacji wzajemnych związków pomiędzy nauką, dydak-
tyką i praktyką w obszarze fi nansów z punktu widzenia 
kształcenia studentów, wymieniano uwagi z zakresu 

wdrażania Krajowych Ram Kwalifi kacji i skutków przy-
jęcia tego podejścia dla realizowanych programów na-
uczania i zakresu merytorycznego przedmiotów fi nan-
sowych, dyskutowano o spójności, komplementarności 
oraz synergii kompetencyjnej pomiędzy przedmiotami 
prowadzonymi w ramach programów studiów kierun-
ków fi nansowych. Dodatkowym walorem konferencji 
była możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicie-
lami kadry dydaktycznej uczelni prowadzących kierunki 
fi nansowe.
strona konferencji: http://www.d-fi nanse.ue.wroc.pl/

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2012 r. na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyły 
się dwie międzynarodowe prestiżowe konferencje, 
których współorganizatorami byli pracownicy z In-
stytutu Informatyki Ekonomicznej UE we Wrocławiu 
(a w szczególności prof. Leszek Maciaszek, dr Artur 
Rot, dr Wiesława Gryncewicz i dr Radosław Rudek). 
Głównym sponsorem i współorganizatorem był Insty-
tut INSTICC (Institute for Systems and Technologies 
of Information, Control and Communication) z Portu-
galii (www.insticc.org). W konferencjach udział wzię-
ło około 250 naukowców i przedstawicieli różnych 
organizacji z 49 krajów z całego świata.

Celem konferencji ICEIS – International Conference on 
Enterprise Information Systems (www.iceis.org) była wy-
miana poglądów i integracja naukowców i praktyków 
zainteresowanych tematyką aplikacji i systemów infor-
matycznych w biznesie. W ramach konferencji ICEIS 
2012 odbyło się jednocześnie kilka sesji dotyczących 

różnych aspektów zastosowań technologii i systemów 
informatycznych w organizacjach, a także 5 warsztatów 
i kilka sesji specjalnych. We Wrocławiu odbyła się 14 
edycja tej konferencji, poprzednie odbyły się w różnych 
krajach europejskich, a także w USA i Chinach. Na ICE-
IS 2012 wpłynęło 299 artykułów naukowych, z których 
tylko 9% zostało zaakceptowanych w kategorii artyku-
łów głównych (full papers). Rozszerzone i poprawione 

Konferencja „d-fi nanse 2012. Dydaktyka fi nansów 
w szkołach wyższych”
18 czerwca 2012

Profesorowie: Joaquim Filipe, Leszek Maciaszek i Jarosław Witkowski 
podczas ofi cjalnego otwarcia konferencji

Artur Rot

Międzynarodowe konferencje ICEIS 2012 i ENASE 2012 
28 czerwca – 1 lipca 2012



37

KO
N

FE
R

EN
C

JE

Portal  nr 2/3 (13) 2012

wersje artykułów z tej kategorii zostaną opublikowane 
przez Springer w publikacji pokonferencyjnej w serii 
LNBIP (Lecture Notes in Business Information Processing). 
Dodatkowo, 25% artykułów zostało zaprezentowanych 
na konferencji jako short papers i 19% jako posters.
Konferencje ENASE – International Conference on Eva-
luation of Novel Approaches to Software Engineering 
(www.enase.org) są corocznym międzynarodowym 
forum dyskusji, wymiany doświadczeń i publikacji wy-
ników badań ekspertów branży IT w obszarze nowych 
metod stosowanych w inżynierii oprogramowania. Kon-
ferencja ENASE 2012 otrzymała 54 artykuły naukowe, 
z których 20% zostało zaakceptowanych w kategorii ar-
tykułów głównych (full papers). Artykuły te zostaną opu-
blikowane przez Springer w publikacji pokonferencyjnej 
w serii CCIS (Communications in Computer and Infor-
mation Science).
Obok licznych sesji naukowych, w trakcie obu konferen-
cji odbyły się także wykłady zaproszone znamienitych 
naukowców. Wykłady przedstawili:

prof. Schahram Dustdar (Vienna University of Tech-• 
nology, Austria), tytuł wykładu: Design by Units – 
A Novel Approach for Building Elastic Systems
prof. Dimitris Karagiannis (University of Vienna, Au-• 
stria) tytuł wykładu: Hybrid Modeling

prof. Steffen Staab (University of Koblenz-Landau, • 
Niemcy) tytuł wykładu: Managing Online Business 
Communities
prof. Pericles Loucopoulos (Loughborough Universi-• 
ty, Wielka Brytania) tytuł wykładu: Requirements En-
gineering: Panacea or Predicament?
prof. Yannis Manolopoulos (Aristotle University, Gre-• 
cja) tytuł wykładu: Trends in Blog Preservation

W ramach obu konferencji odbyła się też dyskusja pane-
lowa z udziałem trzech z wyżej wymienionych naukow-
ców (profesorowie Dustdar, Karagiannis, Loucopoulos). 
Panel ten, pod tytułem Service Economy and Service 
Science of Tomorrow, zorganizował i poprowadził prof. 
Leszek Maciaszek. Jest to jeden z priorytetowych tema-
tów badawczych Instytutu Informatyki Ekonomicznej. 
Najbliższą kolejną inicjatywą Instytutu w tej tematyce 
będzie Szkoła Letnia Service Science and Enterprise Mo-
deling (SSEM) (gościliśmy jej uczestników w murach na-
szej uczelni w dniach 10-21 września – przyp. red).
Niewątpliwą atrakcją dla uczestników konferencji był 
wyjazd do Zamku Książ, jego zwiedzanie, pokazy walk 
rycerskich i koncert największych przebojów polskiej 
i światowej muzyki fi lmowej.
Kolejna edycja obu konferencji odbędzie się w Angers, 
w zachodniej Francji w dniach 3–7 lipca 2013 roku. 
Pracownicy Instytutu Informatyki Ekonomicznej zostali 
zaproszeni przez INSTICC do wsparcia części meryto-
rycznej tych konferencji jako członkowie ich Komitetów 
Programowych (a prof. Leszek Maciaszek jest przewod-
niczącym Komitetu Programowego ENASE 2013 i współ-
przewodniczącym Komitetu Programowego ICEIS 2013). 
Więcej informacji o kolejnych edycjach konferencji zna-
leźć można na następujących stronach internetowych: 
www.iceis.org, www.enase.org.

Zdjęcia: Institute for Systems and Technologies of Information, 
Control and Communication 2012

Uczestnicy konferencji podczas jednej z sesji, sala 1E, budynek E, 
UE Wrocław

Profesorowie: Leszek Maciaszek, Joaquim Filipe, Olivier Camp i Slimane Hammoudi oraz dr Artur Rot (członkowie komitetu programowego obecnej 
i przyszłej edycji konferencji ICEIS)
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Konferencję Naukową „Problemy ekonomii, polityki 
ekonomicznej i fi nansów publicznych” zorganizowa-
ła Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (WEZiT) Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił prof. zw. dr hab. 
Jerzy Sokołowski, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki 
Ekonomicznej WEZiT.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w konferencji uczest-
niczyło ponad 200 przedstawicieli ze wszystkich liczą-
cych się ośrodków naukowych w Polsce, w tym ponad 
30 profesorów, zajmujących się w swej działalności pro-
blemami ekonomii, polityki ekonomicznej i fi nansów 
publicznych. Zorganizowana konferencja stanowiła sze-
rokie, naukowe forum dla wymiany poglądów, doświad-
czeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dy-
lematów tym kwestiom poświęconych, a w rezultacie 
przyczyniła się do rozwoju myśli ekonomicznej w tym 
zakresie.
Sesje prowadzili prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska (Uni-
wersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Urszula Zagóra-Jonsz-
ta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr 
hab. Grażyna Wolska (Uniwersytet Szczeciński). Dysku-
sja dotyczyła aktualnych problemów związanych m.in. 
kryzysem gospodarczym, polityką fi skalną i monetarną, 
zrównoważonym rozwojem i rynkiem pracy.
Podczas pierwszej sesji dyskutowano na temat równo-
wagi budżetu państwa,  polskiego systemu emerytalne-
go i utraty pracy w XXI wieku. Głos w dyskusji zabrali, 
m.in.: prof. dr hab. Janusz Kudła (Uniwersytet Warszaw-
ski), prof. dr hab. Feliks Grądalski (Szkoła Główna Hand-
lowa), dr Karolina Drela (Uniwersytet Szczeciński), 
dr Wojciech Nagiel (Uniwersytet w Białymstoku) 

i dr Aneta Tylman (Uniwersytet Łódzki). Druga sesja do-
tyczyła  kryzysu strefy euro oraz konkurencyjności eko-
nomicznej w rolnictwie. W debacie uczestniczyli, m.in.: 
prof. dr hab. Józef Zegar (Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Ba-
dawczy), prof. dr hab. Mariusz Zieliński (Politechnika Ślą-
ska), dr Paweł Piątkowski (Uniwersytet w Białymstoku), 
dr Jacek Tomkiewicz (Akademia Leona Kuźmińskiego). 
W czasie trzeciej sesji dyskutowano nad transgraniczno-
ścią regionów peryferyjnych, wpływem wahań cyklicz-
nych na zmiany realnego kursu walutowego w strefi e 
euro, metodami pomiaru stabilności wzrostu gospodar-
czego i zadłużeniem spółek komunalnych. Głos w dys-
kusji zabrali, m.in.: prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – poseł 
na Sejm RP, prof. dr hab. Andrzej Miszczuk (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jan 
Borowiec (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), 
dr Małgorzata Gajda-Kantorowska (Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie), dr Arkadiusz Babczuk (Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu).
Niewątpliwą atrakcją, w której mogli wziąć udział uczest-
nicy konferencji była wycieczka do Czeskiego Raju. 
W jej programie znalazły się: Božkowskie dolomitowe 
jaskinie, Pałac Sychrov, Vranov – Pantheon, Mala Skala 
i Miasto Turnov.
Efektem konferencji są recenzowane tomy Prac Nauko-
wych Uniwersytetu Ekonomicznego; „Ekonomia” oraz 
„Polityka ekonomiczna” i „Finanse publiczne”. Prace 
recenzowało 14 profesorów z różnych ośrodków nauko-
wych. Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną edy-
cję konferencji w przyszłym roku.

Zdjęcia: dr Zbigniew Piepiora

Zbigniew Piepiora

12 Edycja Konferencji Naukowej „Problemy ekonomii, polityki 
ekonomicznej i fi nansów publicznych”
3-5 września 2012 r., Karpacz
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