PL ISSN 1899-6965

PORTAL

3/4 (23)
2015

KWARTALNIK Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Radosnych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
w kręgu najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym,
spełnienia marzeń w 2016 roku
życzy rektor
prof. Andrzej Gospodarowicz

W nowym rządzie, powołanym w listopadzie
tego roku, urząd ministra nauki i szkolnictwa
wyższego objął Jarosław Gowin – dr nauk
politycznych, współtwórca i wieloletni rektor
Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera w Krakowie, wiceprezes Rady Ministrów RP.

Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego
Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge.
W latach 1989-1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995-2005 redaktora naczelnego miesięcznika „Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Jest autorem wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień.
W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której rektorem był do roku
2011. Od 2005 roku zasiadał w Senacie IV kadencji. Był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sejmie VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej był
m.in. w latach 2011-2013: ministrem sprawiedliwości, przewodniczącym Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej oraz
przewodniczącym nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP.
Jest także członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Zdjęcie i informacje ze strony www.nauka.gov.pl

Szanowni Państwo
Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. Autor tej sentencji Hermann Hesse – poeta
i eseista niemiecki o poglądach pacyfistycznych otrzymał literackiego Nobla w 1946 roku. Dziś, 70 lat
później, świat wydaje się zupełnie inny – zinformatyzowany, globalny. A jednak po niedawnych tragicznych
wydarzeniach w Paryżu, rosnącym napięciu w Europie,
największym exodusie od czasów ostatniej wojny światowej, nic nie jest tak bardzo potrzebne, jak myślenie
ze sceptycyzmem i działanie z optymizmem. Nasz
PORTAL stara się sumiennie pokazywać efekty działań
mądrych ludzi, z uczelni oraz jej otoczenia.
W czasie uroczystych inauguracji roku akademickiego
we Wrocławiu i Katowicach mieliśmy możliwość poznania dorobku prezesa KGHM Polska Miedź SA
dr. hab. Herberta Wirtha i prof. Bogusława Fiedora,
uhonorowanych najważniejszym akademickim
wyróżnieniem – doktoratem honoris causa.

W piśmie prezentujemy także naukowy portret tegorocznego noblisty w dziedzinie ekonomii oraz sylwetki
dwóch nowo mianowanych profesorów naszego
Uniwersytetu.
Pytanie o kondycję intelektualną oraz status uniwersytetów w życiu społeczno-gospodarczym powraca
regularnie – czytamy w artykule TOP 500 Innovators.
W obliczu dynamicznych zmian politycznych i społecznych pytanie to jest tym bardziej aktualne. Marzy nam
się przekształcenie naszej uczelni w uniwersytet trzeciej
generacji. W piśmie znajdą Państwo teksty o nowych
projektach badawczych i edukacyjnych, planach Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, relacjonujemy też konferencje i sięgamy wstecz, podsumowując
35 rocznicę NSZZ Solidarność.
Szanujmy mądrość i dobro. I pamiętajmy Nigdy nie było
dobrej wojny, ani złego pokoju (Beniamin Franklin)
Redakcja
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fot. Tomasz Walków

Prezes Herbert Wirth –
doktor honoris causa
6 października 2015 r. podczas inauguracji 69. roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa dr. hab. inż. Herbertowi Wirthowi, prezesowi KGHM Polska Miedź SA. Uroczystość odbyła się w Auli Leopoldina, w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego
nadając wydarzeniu szczególnie atrakcyjną oprawę.
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
28 maja 2015 roku – na wniosek Rady Wydziału
Zarządzania, Informatyki i Finansów – podjął Uchwałę
nr 31/2015 o nadaniu tytułu honorowego Herbertowi
Wirthowi w dowód uznania dla jego wybitnych osiągnięć teoretycznych i badawczych w zakresie metod
wyceny złóż mineralnych oraz oceny projektów geologicznych i górniczych. Uznanie zdobyły także cenne
autorskie i współautorskie publikacje naukowe z zakresu
geologii i górnictwa. Doceniono działania w tworzeniu
pierwszego polskiego holdingu o znaczeniu globalnym
oraz skuteczne dążenia prezesa KGHM do utworzenia
platformy współpracy świata nauki i biznesu.
Dorobek naukowy Doktoranta recenzowali: prof. zw. dr
hab. Witold Jurek z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu i prof. zw. dr hab. inż. Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie. Funkcję promotora powierzono prof. zw.
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dr. hab. dr. honoris causa Krzysztofowi Jajudze – z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Podczas uroczystości wysłuchaliśmy laudacji przygotowanej przez prof. Jajugę, który w towarzystwie rektora
prof. zw. dr hab. multi dr. h.c. Andrzeja Gospodarowicza
wręczył honorowy dyplom dr. hab. Herbertowi Wirthowi
(tekst laudacji prof. Krzysztofa Jajugi zamieściliśmy
poniżej). Listy gratulacyjne z okazji nadania doktoratu
honorowego odczytała prorektor ds. nauki prof. dr hab.
Maria Wanda Kopertyńska.
Nowy doktor honoris causa naszej uczelni dr hab.
Herbert Wirth po otrzymaniu okolicznościowego dyplomu złożył podziękowania.
Po wystąpieniu prezesa Wirtha gratulacje złożył JM Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka mówiąc, m.in.: Tytuł doktora honoris causa dla prof. Herberta Wirtha to dla niego wielki zaszczyt. Ale troszkę tego zaszczytu przypada
także Akademii Górniczo-Hutniczej, która ukształtowała
naszego dzisiejszego doktora honorowego w początkowym okresie jego kariery. Warto podkreślić, że w osobie

personalia
Herberta Wirtha mamy skupione dwie postacie: wybitnego naukowca – znawcy ekonomicznej strony eksploatacji
złóż i znakomitego menedżera, który stworzył pierwszą
polską firmę o globalnym znaczeniu, będącą ważnym
graczem na światowym rynku metali nieżelaznych. Ja
znam Herberta Wirtha blisko 40 lat, jeszcze z czasów
studenckich; byłem jednym z jego nauczycieli akademickich. I chciałbym podkreślić, że wówczas i teraz, i myślę,
że w przyszłości także, Herbert Wirth jawi się jako osoba
niezwykle ciepła, serdeczna, życzliwa, chętnie dzieląca
się wiedzą i doświadczeniem. Zdradzę Państwu pewną
anegdotę. My dydaktycy AGH, zapamiętaliśmy Herberta
Wirtha, gdyż obserwując jego zachowanie, aktywność,
żartobliwie nadaliśmy mu pseudonim prezes. Cieszę się,
że nasza prognoza się sprawdziła. Jeszcze raz gratuluję
wszystkich sukcesów. Polska potrzebuje takich znakomitych naukowców i menedżerów. I jeszcze kolejna refleksja. Widzę na sali Twoje wnuki, widzę w nich potencjał,
myślę, że Twoich godnych następców. I mam nadzieję,
że jest to kolejna trafna prognoza.
Ks. prof. Andrzej Tomko odczytał list gratulacyjny dla
doktora honoris causa Herberta Wirtha, przesłany przez

Podziękowania Herberta Wirtha
Szanowni Państwo, Drodzy Goście!
To dla mnie wielki zaszczyt i honor, że w obliczu tak
wybitnych i utytułowanych przedstawicieli świata nauki,
biznesu i tylu znamienitych gości odbieram to wyjątkowe
dla mnie wyróżnienie.
Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować i pokłonić się Jego Magnificencji Rektorowi,
członkom Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dziekanom i Radzie Wydziału ZIF, koleżankom
i kolegom profesorom.
To wyróżnienie jest dla mnie szczególne nie tylko dlatego, że od dzisiaj będę dumnym członkiem elitarnego
gremium, do którego zaproszeni zostali tylko nieliczni
wybitni, ale także dlatego, że tę nobilitację traktuję jako
wielkie zobowiązanie. Tym bardziej, że tego zaszczytu
dostępuję w tym wyjątkowym miejscu. To dla mnie
naprawdę szczególna chwila.
Cieszy mnie fakt, że podczas dzisiejszej uroczystości
jest ze mną moja najbliższa rodzina: moje wnuki, dzieci,
i moja żona, która zawsze była dla mnie wsparciem we
wszystkim, co robiłem. Również i Wam chciałbym przy
tej okazji serdecznie podziękować za Waszą nieustającą
pomoc i wsparcie, ale także wyrozumiałość i cierpliwość.
Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość traktuję jednak
nie tylko jako swoje święto, ale także jako święto Polskiej
Miedzi – święto KGHM i wszystkich z nim związanych.

fot. Tamara Chorążyczewska

księdza Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego
dr. Józefa Kupnego. W liście tym Arcybiskup złożył gratulacje z okazji uzyskania prestiżowego akademickiego
tytułu, dziękował dr. hab. Herbertowi Wirthowi za zaangażowanie w rozwój nauki i wspieranie młodych talentów oraz interdyscyplinarnych projektów naukowych, za
aktywny udział w ramach konferencji i sympozjów. Zaakcentował także zasługi prezesa Wirtha we wspieraniu
historycznego i kulturowego dorobku Dolnego Śląska,
oraz wrażliwość na los drugiego człowieka. (…) Życzył
gospodarki. Dzisiejszy poziom techniczny, technologiczny i kondycja finansowa Polskiej Miedzi to w ogromnym
stopniu zasługa polskiej myśli naukowej, inżynierskiej
i ekonomicznej, w tym w dużej mierze pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którego
absolwenci rokrocznie zasilają szeregi KGHM, napawając dumą nie tylko swoją Alma Mater, ale i cały region,
którego Polska Miedź jest nieodłączną częścią.
KGHM Polska Miedź SA to jedna z nielicznych polskich
firm o rzeczywiście globalnym, światowym charakterze,
z czego jesteśmy bardzo dumni. Na ekspansję zagraniczną KGHM złożyło się ponad 55 lat pracy pracowników
Polskiej Miedzi. To historia niezwykle ciekawa i ważna,
ale dzisiaj, mówiąc o KGHM na ścieżce globalnego rozwoju, stawiamy także pytania o przyszłość Polskiej Miedzi. Jestem przekonany że obecna strategia KGHM pozwoli firmie z powodzeniem funkcjonować co najmniej
przez kolejne 50 lat.
Jednocześnie jestem przekonany, że tak w życiu, jak i
w górnictwie – warto być konsekwentnym i warto podążać obraną ścieżką bez względu na chwilowe zawirowania. Życzyłbym Państwu – nie tylko tym związanym
z Polską Miedzią, ale nam wszystkim Polakom – żebyście
byli dumni z tego, że wspólnie udało się nam zbudować
Polskiego Championa, który liczy się na arenie międzynarodowej.
Szanowni Państwo,
jeszcze raz serdecznie dziękuję za to tak szczególne wyróżnienie i za to, że zechcieli Państwo przyjąć moje zaproszenie i zaszczycić uroczystość swoją obecnością.

Jestem dumny z tego, że firma, którą mam zaszczyt i przyjemność zarządzać od lat, jest perłą w koronie polskiej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5

rozmowa
herbertz profesorem
wirth – doktor
leszkiem
honoris
maciaszkiem
causa

fot. Tomasz Walków

boskiego wsparcia w realizacji zaplanowanych projektów na polu zawodowym, naukowym, dydaktycznym
i społecznym, kolejnych sukcesów i osiągnięć oraz zachęcał, aby praca, wiedza i doświadczenie Herberta
Wirtha były twórcze dla innych.
Nowy doktor honoris causa dr hab. Herbert Wirth poproszony został o wygłoszenie wykładu inaugurującego
nowy rok akademicki. Jego tytuł Short-termizm – droga
do stabilnego wzrostu w okresie krótkoterminowym
okazał się być oczywiście przewrotny, koncepcja ta
bowiem w ocenie prezesa Wirtha nie jest kojarzona
z pozytywnymi emocjami, zdecydowanie lepszym systemem dla podejmowania decyzji była/jest długomyślność.
Prezes Wirth wyjaśnił, że short-termism to koncepcja
skupiania się na działaniach i celach krótkoterminowych
w celu osiągnięcia szybkich korzyści, osiąganych jednak
kosztem celów długoterminowych. Short-termism sprawia, że niewystarczającą uwagę poświęca się strategii,
fundamentom gospodarczym, a także długookresowemu
tworzeniu wartości firmy. Konsekwencją takiego postępowania są więc zaniedbania kapitału ludzkiego, inwestycji oraz skrócenie kadencji zarządów spółek do kilku
czy kilkunastu miesięcy.
Mówił, że na rynku dominuje kapitalizm kwartału – presja ze strony akcjonariuszy i rynków finansowych na
maksymalizację krótkoterminowych wyników spółek.
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W opinii prezesa dr. hab. Herberta Wirtha celem przedsiębiorstwa powinno być budowanie długoterminowej
wartości dla akcjonariuszy i inwestorów. Atrakcyjny
poziom TSR (total shareholder return) jest osiągany
czasami przez trudne i niepopularne decyzje, jak np.
cięcia kosztów, transformacje, duże inwestycje. Zarządy
nie powinny się ich obawiać. Model zarządczy powinien
definiować relację między udziałowcami, zarządem, kluczowymi dyrektorami i kadrą menedżerską. Jak zauważył prezes Wirth, wśród 401 dyrektorów finansowych
większość – dla osiągnięcia krótkoterminowych celów – obniża wydatki (80% dyrektorów) lub opóźnia
rozpoczęcie projektu (55%), aby osiągnąć większy zysk
w okresie kwartału. Takie błędy w modelu corporate
governance mogą prowadzić do braku przejrzystości
działania i obniżenia jakości podejmowanych decyzji.
Dla KGHM innowacyjność stanowi fundament biznesowej strategii – „być albo nie być” na globalnych rynkach.
W swoim wykładzie prezes dr hab. Herbert Wirth mówił
także o działaniach podejmowanych w KGHM w długiej perspektywie czasowej. Podstawą nowej strategii
KGHM Polska Miedź na lata 2015-2020 (z perspektywą
do roku 2040) są trzy filary, które wzajemnie się uzupełniają i dotyczą takich obszarów, jak: baza zasobowa,
rozwój aktywów oraz produkcja górnicza.
Dla zapewnienia stabilnej bazy zasobów spółka planuje
program eksploracyjny oraz wprowadzenie współczyn-

personalia
Nie byłoby możliwości rozwoju KGHM bez nauki. Dlatego tak ważne jest wytworzenie w naszej spółce
kultury innowacyjności, opartej o jasno sprecyzowaną strategię. W KGHM określiliśmy cztery cele innowacyjności. Pierwszym jest wydłużenie czasu eksploatacji, tak aby wydobycie z naszych kopalń mogło być
kontynuowane pomimo coraz trudniejszych warunków geologicznych. Drugi cel to wzrost wydajności, bo
z roku na rok eksploatujemy złoża mające coraz niższą zawartość miedzi. Nasz trzeci cel to zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i otaczającemu nas środowisku. I wreszcie czwarty cel to generowanie
odpowiedniego poziomu środków finansowych – powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.
Konsekwentna realizacja rozwoju firmy w oparciu o długoterminową strategię firmy stoi w opozycji do
zjawiska zwanego short-termism, dopiero projekcja wartości dodanych w okresie długiego horyzontu czasowego daje jednoznacznie lepsze efekty – podkreślił.
nika zastąpienia na poziomie 3:1. Oznacza to, że każdy
wyeksploatowany 1 mg rudy miedzi będzie zastępowany
3 mg udokumentowanych zasobów tego metalu. W ramach programu inwestycyjnego KGHM uzupełnia swoje
portfolio aktywów o światowej klasy projekty wydobywcze, takie jak: Sierra Gorda, Projekt Victoria oraz
projekty hutnicze – Projekt Modernizacji Pirometalurgii.
KGHM podążając drogą internacjonalizacji nie chce
jednak zaniedbywać inwestycji na polskiej ziemi (stąd
działania w Zatoce Puckiej dotyczące złóż potasowych).
Spółka KGHM pragnie też systematycznie kontynuować
podnoszenie produktywności i efektywności posiadanych aktywów oraz jednocześnie obniżać koszty prowadzonej działalności. Podejmowane są więc działania
w celu optymalizacji gospodarki maszynami dołowymi
(tworzenie bezpiecznych miejsc pracy), gospodarki remontowej, automatyzacji ciągów produkcyjnych, wdrażany jest program oszczędności energii.

Herbert Wirth poruszył także kwestie dotyczące poprawy
kompetencji kadry zarządzającej i tu zaproponował by
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu włączył się
w tworzenie programów studiów adresowanych dla
pracowników KGHM.
Podsumowując swój wykład doktor honoris causa
Herbert Wirth podkreślił, że kreatywność, innowacje
i przedsiębiorczość stanowią rdzeń strategii rozwoju
przedsiębiorstw, a dalekowzroczne myślenie o tej strategii sprzyja kształtowaniu dobrobytu.

Laudacja prof. Krzysztofa Jajugi
Magnificencjo – Panie Rektorze!
Najznakomitszy Doktorancie!
Wysoki Senacie! Dostojni Goście!
Szanowne Panie! Szanowni Panowie!
Została mi powierzona zaszczytna funkcja promotora
w procesie nadania najwyższego wyróżnienia akade-

fot. Tomasz Walków
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herbert wirth – doktor honoris causa

fot. Tomasz Walków

mickiego – tytułu doktora honoris causa. Otrzymuje je
dziś Pan Profesor Herbert Wirth. Jest dla mnie wielkim
zaszczytem być promotorem człowieka o tak dużych
osiągnięciach naukowych i menedżerskich.
Herbert Wilhelm Wirth ukończył studia na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1981 roku, uzyskując tytuł zawodowy: magister inżynier geolog górniczy,
specjalność: geologia złóż rud i geologia matematyczna.
W roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Metoda
oceny efektywności lokat kapitałowych w projekty geologiczno-górnicze na rynkach krajowych i zagranicznych
w sektorze metali nieżelaznych”. W roku 2012 uzyskał
stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w
dyscyplinie: górnictwo i geologia inżynierska (specjalność: organizacja i ekonomika górnictwa) na Wydziale
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki
Wrocławskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. „Wieloczynnikowa wycena złóż i ich zasobów
na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych”. Jest
członkiem Komitetu Górnictwa Wydziału IV Nauk
Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem
zagranicznym Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk
Technicznych. W roku 2013 otrzymał tytuł doktora honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Herbert Wirth od 20 lipca 2009 roku jest Prezesem
Zarządu KGHM Polska Miedź SA. W tym okresie kiero-
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wana przez Niego spółka realizowała i realizuje największe projekty inwestycyjne, jakie polska firma wdrażała
za granicą. Należy do nich zaliczyć: zakup przez KGHM
spółki Quadra FNX (wartość przejęcia to 2,9 mld dolarów kanadyjskich) oraz budowę kopalni miedzi, złota
i molibdenu Sierra Gorda w Chile (wartość inwestycji to
4 mld dolarów amerykańskich). Spółka prowadzi inwestycje w Chile, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
Niemczech, na Grenlandii i oczywiście w naszym kraju.
Fakty te oznaczają, iż kierowana przez Herberta Wirtha
spółka stała się pierwszym polskim przedsiębiorstwem
o randze globalnej. Jest to piękny dowód na to, że pojęcie „bezpośrednie inwestycje zagraniczne” dotyczy nie
tylko inwestycji zagranicznych w naszym kraju, ale
w coraz większym stopniu inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą. Jest to również znakomity przykład
kreowania strategii spółki w warunkach globalnego
rynku.
Herbert Wirth jest jednym z twórców think tanku
Go Global, który ma na celu promocję wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia
polskich przedsiębiorstw oraz stworzenie platformy
współpracy i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy
tymi przedsiębiorstwami.
Miałem okazję obserwować rozwój KGHM Polska
Miedź SA w ostatnich dwudziestu latach, szczególnie
w zakresie wzrostu kapitału intelektualnego, którego
pierwszy etap poprzedzał upublicznienie spółki
połączone z pierwszymi notowaniami na giełdzie
w 1997 roku. Strategia spółki kierowanej przez Pana

personalia
Prezesa Wirtha kładzie duży nacisk właśnie na wzrost
kapitału intelektualnego, zarządzanie ryzykiem oraz ład
korporacyjny, tak jak to się dzieje w wielu wiodących
spółkach na rynku globalnym.
Herbert Wirth ma duże osiągnięcia w zakresie działalności publikacyjnej i badawczej. Pragnę zwrócić uwagę
na monografię pt. „Wieloczynnikowa wycena złóż
i ich zasobów na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych”. Oprócz tego dorobek ten obejmuje autorstwo
i współautorstwo 1 książki, 73 artykułów i rozdziałów
w monografiach, autorstwo i współautorstwo 63 prac
badawczych, autorstwo i współautorstwo 70 ekspertyz
oraz uczestnictwo w czterech międzynarodowych
i pięciu krajowych projektach badawczych. Istotna część
działalności naukowej Herberta Wirtha obejmuje nauki
ekonomiczne.
Chcę zwrócić uwagę na dwa obszary badań Pana
Profesora Wirtha, szczególnie bliskie moim zainteresowaniom. Pierwszy obszar to problematyka wyceny
szczególnej klasy aktywów, jakimi są złoża mineralne.
Herbert Wirth rozróżnił pojęcia „wartość złoża kopalin”
i „wartość zasobów rudy w złożu”. Zaproponował kilkuetapową metodę wyceny złoża uwzględniającą cykl życia projektu, przedstawił też propozycję współczynnika
atrakcyjności złoża. Metoda ta ma mocne podstawy naukowe poprzez przyjęcie, że wycena złoża powinna być
dokonana z punktu widzenia inwestora oraz powinna
uwzględniać metodykę opcji realnych, a zatem modele
wyceny opcji. Drugi obszar to ocena projektów inwestycyjnych w obszarze geologii i górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka. Herbert Wirth
pokazał także w tym obszarze, iż znane metody teoretyczne mogą być skutecznie i efektywnie zastosowane
w praktyce oraz dawać konkretne korzyści ekonomiczne.
Chcę jeszcze raz podkreślić, iż Pan Profesor Herbert
Wirth w swoich publikacjach, a także w działalności
dydaktycznej kładzie bardzo duży nacisk na przydatność
konkretnych metod w praktyce gospodarczej.
Herbert Wirth aktywnie uczestniczy w pracach wielu
organizacji. Jest wiceprezesem organizacji Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto jest członkiem wielu
konwentów, organizacji i komitetów. Profesor Wirth,
reprezentując KGHM Polska Miedź SA, jest członkiem
Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu”.
Niezwykle cenimy sobie wsparcie wielu inicjatyw naukowych i dydaktycznych naszej uczelni. Bardzo ważne
jest to, iż kierowany przez Pana Prezesa Wirtha holding
jest miejscem pracy wielu naszych absolwentów, jak
również miejscem praktyk naszych studentów. Jest to
wzorowy przykład współpracy nauki i praktyki.

fot. Stanisław Dziągwa

Osiągnięcia Pana Herberta Wirtha zyskały wysokie
uznanie obu Znakomitych Recenzentów.
Pan Profesor Antoni Tajduś w końcowej ocenie dorobku
Herberta Wirtha stwierdza: „Dr hab. inż. wniósł ogromny wkład w rozwój nauki i proces popularyzacji jej
wyników. Jego dorobek naukowy wiąże się głównie
z geologią, górnictwem, ochroną i inżynierią środowiska, ekonomią, zarządzaniem przedsiębiorstwami. Mając
na względzie Jego duży dorobek naukowy, dydaktyczny,
organizacyjny, z pełnym przekonaniem stwierdzam, iż
dr hab. inż. Herbert W. Wirth w pełni zasługuje
na godność doktora honorowego Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu”.
Pan Profesor Witold Jurek w końcowej ocenie dorobku pisze: „Dr hab. Herbert Wirth łączy znakomicie
wiedzę techniczną z propozycjami rozwiązań
ekonomicznych. Propozycje ekonomiczne zawierają
elementy najnowszych podejść. Chodzi mi np.
o wycenę szczególnych aktywów, jakimi są złoża. […]
Prace Kandydata wyznaczyły, bezpośrednio, pewien
standard w wycenie złóż, i pośrednio, w zarządzaniu
przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności do
KGHM. W mojej opinii Kandydat w pełni zasługuje na
wysoką godność, jaką jest tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
Środowisko ekonomistów i menedżerów darzy Pana
Herberta Wirtha dużym poważaniem i szacunkiem. Dziś
Pan Profesor otrzymuje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z tej okazji
środowisko wrocławskich ekonomistów życzy Panu
Profesorowi dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów
naukowych i zawodowych.
Ad multos annos!
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fot. Aleksander Kaczmarek

Marcin Baron, Lucyna Wasylina

Doktorat honoris causa dla
profesora Bogusława Fiedora
Za szczególne zasługi dla myśli ekonomicznej, w tym za stworzenie fundamentów współczesnej polskiej
szkoły ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz za aktywną działalność organizacyjną na rzecz
szkolnictwa wyższego i polskiej nauki, godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach nadano prof. Bogusławowi Fiedorowi.
Obchody uroczystej inauguracji roku akademickiego
2015/2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 7 października 2015 r., stały się okazją do wręczenia insygniów tego najwyższego akademickiego tytułu
honorowego.
Rektor – prof. Leszek Żabiński – między innymi nałożył
symboliczną szarfę na togę odznaczonego. Stało się tak
w myśl uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2015 roku. Z wnioskiem o włączenie prof. dr. hab. Bogusława Fiedora do
grona katowickiej społeczności akademickiej wystąpiła
Rada Wydziału Ekonomii, powołując prof. Elżbietę Lorek na promotora, a prof. Elżbietę Mączyńską-Ziemacką
i prof. Mariana Gorynię na recenzentów w postępowaniu.
Profesor Bogusław Fiedor zawsze harmonijnie łączył
bogatą działalność naukowo-badawczą z pracą dydak-
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tyczną i kształceniem młodej kadry naukowej – podkreśliła w laudacji prof. Lorek, by po chwili dodać: W połowie lat 90. profesor Bogusław Fiedor podjął – wspólnie
z kolegami z Instytutu Ekonomii – zakończoną powodzeniem próbę wprowadzenia do nauczania przedmiotów
ekonomicznych problemów środowiska […]. Zaowocowało to w szczególności opracowaniem i wdrożeniem
do planów studiów na obu wydziałach autorskiego
programu z przedmiotu podstawy ekonomii środowiska
i zasobów naturalnych. Ta tematyka chyba najsilniej
naznaczyła profil naukowy doktora honoris causa, choć
bez wątpienia lista jego osiągnięć i zasług jest niezmiernie długa. Mają one wymiar nie tylko czysto naukowy,
gdyż jak zauważyła w recenzji prof. Mączyńska-Ziemacka: Dokonania naukowo-badawcze Bogusława Fiedora
są ważne nie tylko na gruncie teoretycznym, ale także

personalia
dla praktyki i polityki społeczno-gospodarczej, głównie
(choć nie tylko) w obszarze ekologii. Jest ceniony jako
ekspert i doradca w sferze kształtowania polityki ekologicznej nie tylko w kraju, ale także za granicą. Nie czyni
to jednak profesora Fiedora naukowcem zamkniętym w
swej wąsko zdefiniowanej dziedzinie – interesuje się On
ekonomią »po prostu«. Określenie »po prostu« ma tutaj
podkreślać szeroki zakres zainteresowań naukowych
Profesora z konsekwentnym wykorzystaniem narzędzi
badawczych właściwych dla ekonomii. […] W pracach
Bogusława Fiedora ukazuje się czytelnikowi niezwykle
szerokie spektrum możliwych zastosowań instrumentarium ekonomicznego – tak z kolei scharakteryzował
postać profesora drugi z recenzentów.
Profesor Fiedor w okresie całej swej kariery zawodowej jest związany z Uniwersytetem Ekonomicznym
we Wrocławiu. W swej Alma Mater w 1969 r. uzyskał
magisterium, w 1975 r. obronił doktorat, a w 1986 r.
zdobył habilitację. Od 1991 r. jest profesorem tytularnym. Wtedy też zaczął kierować Instytutem Ekonomii.
Był również twórcą i kierownikiem Katedry Ekonomii
Ekologicznej. Przez dwie kolejne kadencje – w latach
2005-2012 – piastował urząd rektora swojej macierzystej
uczelni. Obecnie jest jej prorektorem do spraw współpracy z zagranicą.
O pasji w pracy zawodowej, a także o poszukiwaniu
odpowiedzi na pytanie o równowagę metodologiczną
w ekonomii prof. Bogusław Fiedor opowiedział w wywiadzie, którego zapis publikujemy na kolejnych stronach. Kanwą tego wywiadu stały się refleksje Profesora
wygłoszone podczas uroczystości w Katowicach, a także
myśli zawarte w jego wykładzie „Uwagi o potrzebie
równowagi metodologicznej w ekonomii”.

Podczas wystąpienia powiedział Pan Profesor,
że dzięki pasji nie płaci Pan zbyt wielkiej ceny za
sukces zawodowy – jedynie ciężko Pan pracuje.

Co w tej pracy było momentem przełomowym,
a co było/jest Pańską największą inspiracją?
Trudno jednoznacznie wymienić takie przełomowe
wydarzenie. Myślę, że od początku studiów byłem
zdeterminowany, by spełnić marzenie bycia uczonym.
Chciałem pracować na uczelni, czułem, że jest to właściwe środowisko dla mnie. Od zawsze stawiałem sobie
ambitne cele i nie zadawalałem się tym, co już osiągnąłem. Stałe doskonalenie było motorem mojego działania.
Byłem na studiach w wąskiej grupie osób, które miały
ufundowane stypendia naukowe, osiągałem sukcesy
sportowe. Na drodze zawodowej także chciałem należeć
do najlepszych w profesji. Stawiałem przed sobą wymagające zadania i realizowałem je. Czasami na efekt
trzeba było oczekiwać dłużej, niż przypuszczałem, ale
nie rezygnowałem z ambitnych wyzwań. Wracając do
pytania – pochłonięty pasją poznawczą oczywiście ponosiłem pewne koszty alternatywne, np. psychologiczne:
stres jest nieodłącznym elementem takiej drogi życiowej,
nie wszystkie bowiem zamierzenia udało się zakończyć
zgodnie z planami na początku. Na szczęście te „koszty”
były mniejsze niż satysfakcja z osiągniętych celów, zrealizowanych pomysłów, wykonanych zadań. Także
w sferze osobistej mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy z moją życiową partnerką, jestem spełnionym ojcem,
mam udane wnuki. Sukces przeżywany w gronie rodziny
i przyjaciół cieszy jeszcze bardziej i motywuje do dalszej
aktywności.
Na początku swojej życiowej drogi zawodowej miałem szczęście bycia dostrzeżonym (jeszcze w okresie studiów) przez rektora prof. Józefa Popkiewicza.
On zauważył mój potencjał, wspierał mnie w moich
zainteresowaniach, zaproponował mi wejście na ścieżkę
naukową, wskazał kierunek, lecz nie gotowe rozwiązania. Jestem mu wdzięczny za to zaufanie. Pamiętam, że
w latach siedemdziesiątych chciałem zapoznać się z literaturą przedmiotu i marzyłem o stypendium w Wielkiej

fot. Aleksander Kaczmarek

Promotor prof. Elżbieta Lorek

Recenzent dorobku prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
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ostatnie pożegnanie
Brytanii. Rektor Popkiewicz inwestował w rozwój naukowy pracowników i postarał się, by ministerstwo taką
możliwość wyjazdu stworzyło. Każdą chwilę poświęcałem, aby osiągnąć wymagany poziom znajomości języka
angielskiego. Tak więc pasji zawsze towarzyszyła praca
i zaangażowanie. Potem było jeszcze wiele wyjazdów do
zagranicznych ośrodków akademickich. W moim przekonaniu każda taka dłuższa podróż była kamieniem milowym dla moich awansów naukowych. Mogłem wtedy
cały ten czas poświęcić na zbieranie materiałów i przygotowanie pracy badawczej, np. będąc w Niemczech, napisałem rozprawę habilitacyjną w 3 miesiące. W Polsce
musiałbym ten czas dzielić na pracę dydaktyczną, organizacyjną itp., więc pisanie zajęłoby mi co najmniej rok.
Dodatkowym atutem pobytów za granicą są – rozwijające horyzonty – rozmowy i dyskusje z innymi naukowcami. Zachęcam młodych pracowników naukowych, by
korzystali z możliwości zagranicznych staży, wyjazdów
badawczych.

Słuchaczy wykładu inauguracyjnego trzymał
Pan Profesor w napięciu, pokazując na przemian
blaski i cienie ekonomii pozytywnej i normatywnej. Oczywiście, znając tytuł wykładu, spodziewaliśmy się poniekąd, że padnie odpowiedź,
taka jak: Nie jest potrzebna wyraźna dystynkcja
między ekonomią pozytywną a normatywną. (...)
Niezbędne jest natomiast „metodologiczne równouprawnienie” opisowych sądów empirycznych
i sądów wartościujących... i dalej (...) zanika, lub
przynajmniej staje się mniej wyraźna, dystynkcja
między ekonomią (teorią ekonomii) a polityką
gospodarczą. Chyba jednak nie dowiedzieliśmy
się wprost, który z nurtów jest Panu Profesorowi
bliższy. Moim zdaniem, ten drugi – ale czy mam
rację? Jak Pan Profesor pozycjonuje sam siebie
jako badacza?
Uważam, że nurt badań ekonomii pozytywnej – zajmującej się sądami o empirycznie obserwowalnej rzeczywistości, którą testuje, kwantyfikuje, wykorzystując
metody statystyczno-ekonometryczne – jest uprawniony
i potrzebny, dlatego że chroni nas przed ideologizowaniem i politycznymi preferencjami. Służy bowiem
formułowaniu prognoz oraz ma wyjaśniać zachodzące
zjawiska gospodarcze. Ekonomia normatywna dokonuje
interpretacji i wartościowania opisanych faktów gospodarczych. Formułuje sądy i oceny, dlatego też nazywana
jest również ekonomią subiektywną. Inspiracją do oceny mogą być: tradycja, przekaz, religia, etyka, prawo
naturalne, inne wartości. W inauguracyjnym wykładzie
starałem się wykazać, że podział ten nie jest jednak jednoznaczny, gdyż w ekonomii pozytywnej, przyjmując
aksjomaty, np. że PKB jest miarą wzrostu, dobrobytu,
a rynki finansowe zapewniają efektywną równowagę, też
wprowadzamy metodologiczne sądy wartościujące.
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fot. Aleksander Kaczmarek

W procesie gospodarowania niemożliwe jest przeprowadzenie ścisłej linii demarkacyjnej między faktami
i sądami wartościującymi, gdyż akceptowane przez nas
systemy wartości w wielu przypadkach prowadzić będą
do innego postrzegania, identyfikacji czy pomiaru empirycznie obserwowalnych faktów.
Nie jest wskazane ograniczanie się tylko do technik statystyczno-ekonometrycznych (powiązanych z ogólnie
dostępnymi metodami ich obliczeniowego programowania) kosztem szerszej uogólniającej refleksji naukowej.
Uważam, że oba nurty: pozytywny – oparty na wolnych
od aksjologii sądach opisowych i normatywny są uprawnione i trzeba je rozwijać równolegle.

W sferze zainteresowań Pana Profesora znajduje się zrównoważony rozwój. Czy koncepcja
degrowth – gospodarki w cyklu przyrody – jest
alternatywą dla naszej cywilizacji?
Na temat zrównoważonego rozwoju mógłbym mówić
godzinami, ale nie taki jest cel tego wywiadu. Warto
więc bardzo ogólnie powiedzieć o trzech podejściach
w myśleniu o rozwoju naszej cywilizacji. Pierwsze, tzw.
technokratyczne, mówi, że nie istnieją przyrodnicze
ograniczenia dla rozwoju, nie należy więc ludzkości straszyć wyczerpywaniem się surowców, gdyż dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że postęp technologiczny
dostarczy nam nowych rozwiązań, a dziś kluczowe zaso-

personalia
by mogą w przyszłości być zbędne lub potrzebne
w innym wymiarze. Czyli mechanizm rynkowy może
skutecznie działać.
Druga koncepcja leży na przeciwnym biegunie. Jest to
podejście przyrodocentryczne – organizacja społeczeństwa ma działać w zgodzie z naturą, nie zaś przeciw niej,
cele przyrodnicze, ekologiczne są nadrzędne w stosunku
do celów gospodarczych. W wymiarze politycznym taki
pogląd lansują organizacje Greenpeace i WWF (World
Wide Fund for Nature) czy inne radykalne ruchy ekologiczne.
I trzecia koncepcja, nazywana trwałym rozwojem,
mówiąca o potrzebie równowagi w gospodarce i – ogólnie – w przyrodzie. Jestem zwolennikiem tej umiarkowanie antropocentrycznej koncepcji. Jej celem jest zintegrowanie polityki gospodarczej, środowiskowej
i społecznej dla międzypokoleniowej sprawiedliwości,
tzn. że potrzeby naszego pokolenia mogą być zaspokajane, ale bez umniejszania dostępu przyszłych pokoleń
do tych zasobów. Nasza cywilizacja osiągnęła poziom
możliwy do utrzymania, pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania, czyli musimy świadomie
kształtować relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz jakością życia
(w tym zdrowiem człowieka). Zrównoważony wzrost
wskazany został wśród trzech priorytetów Strategii „Europa 2020“, która stanowi nowy, długofalowy program
społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej. Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy ma wpływać
na zwiększenie spójności społecznej (ma służyć wyrównywaniu szans, zapewniać dostępność do dóbr, przeciwdziałać marginalizacji i dyskryminacji) wraz
z podnoszeniem jakości środowiska naturalnego – przez
ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na jego stan. Przy okazji dygresja pojęciowa.
Dla mnie pojęcie zrównoważonego rozwoju nie
odzwierciedla dokładnie angielskiego tłumaczenia
słowa sustainable, które jednak mówi o trwałym podtrzymywaniu rozwoju.
Koncepcja degrowth niesie ze sobą korzyści dla środowiska przyrodniczego, zmniejsza bowiem obieg materii,
redukuje ilość energii pierwotnie zużywanej w procesach
gospodarczych. Ale takiego efektu można też oczekiwać
dzięki postępowi technologicznemu. Myślę, że należy
w tej idei dostrzec inną korzyść. Jest to stwierdzenie
mówiące, że rozwój nie może się ograniczać tylko
do produkcji i konsumpcji usług i dóbr materialnych.
Dzisiaj wzrost może nie oznaczać rozwoju, rozwój nie
musi też być łączony ze wzrostem. Ważniejsza staje się
jakość życia, nasz dobrostan, przebywanie w zdrowym
otoczeniu. Koncepcję oceniam pozytywnie, jednak mam
pewne wątpliwości, czy jeśli ta idea się rozpowszechni,
nie spowoduje ograniczenia aspiracji cywilizacyjnych
i ukierunkowania rozwoju ogólnego na zabezpieczanie

podstawowych potrzeb człowieka, czyli prowadzić może
do uniformizacji, oraz stworzenia swojego rodzaju niszy
cywilizacyjnej.
Przeorientowanie ludzi na taką ideę jest w moim przekonaniu ogromnym wyzwaniem, transformacja na poziomie świadomości nie jest bowiem prosta. Wymagana jest
tu edukacja społeczna. W każdej zmianie można wyróżnić warstwę wewnętrzną i zewnętrzną. Starożytni Grecy
nazywali je metamorfozą i metanoją. Jeżeli chcemy dokonać zmiany np. modelu gospodarowania, wymagana
jest metanoja, czyli przyjęcie systemu wartości, które
spowodują, że osobiste decyzje będą naturalne, oczywiste. I tak się już dzieje w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – już na etapie nauczania przedszkolnego
uwrażliwia się na proekologiczne zachowania i uczy się
ich. Obserwuję moich wnuków. To jeszcze mali chłopcy, ale dla nich naturalne jest segregowanie domowych
odpadów, potrafią je selektywnie sklasyfikować, mają
świadomość konieczności wyłączania światła w pokoju,
z którego się wychodzi – nieobce są im tym podobne
„odruchy”. Taka edukacja ekonomiczno-ekologiczna
oczywiście powinna objąć całe społeczeństwo, tylko
wtedy efekty poprawy życia będą widoczne.

Jaki obszar działań rekomendowałby Pan Profesor dla zarządzających Polską – jakie pierwsze
lub najważniejsze zadanie do wykonania przed
nowym rządem?
W kwestiach gospodarczych radziłbym, aby nie popsuli
finansów publicznych. Realizacja obietnic wyborczych
może bowiem wydatnie nadwyrężyć kasę państwową.
Równowaga finansów publicznych jest wielką wartością.
Brak takiej stabilności pociąga za sobą inflację, za którą
w największym stopniu płacą pracobiorcy. Uważam, że
rynek sam nie rozwiąże wielu problemów ekonomicznospołecznych, potrzebna jest więc prowzrostowa polityka państwa, np. w celu odwrócenia niekorzystnych
trendów demograficznych. Jednak nie przez realizację
populistycznych haseł, ale w sposób rozsądny, adresując
pomoc do tych, którzy jej rzeczywiście wymagają. Problem małej dzietności szczególnie dotyczy grupy rodzin
o średniej zamożności (nie najbiedniejszych rodzin).
Pomoc można realizować nie tylko w formie finansowej,
ale np. umożliwiając dzieciom korzystanie z dodatkowych pozalekcyjnych rozwijających zajęć (także sportowych), bezpłatnych podręczników, dobrego wyżywienia
w szkołach. Wiele takich udogodnień już wprowadzono,
warto je rozwijać. Pieniądze przekazać rodzinom jest łatwo, ale czy efekt ich wykorzystania będzie służył poprawie życia dzieci? Nawiązując do pięknego powiedzenia
św. Tomasza z Akwinu, iż Pan Bóg niczego nie dzielił
równo, ale (w wymiarze ziemskim) sprawiedliwie, chcę
przypomnieć politykom, iż dosłownie pojmowana równość i egalitaryzm jest wręcz zaprzeczeniem społecznej
sprawiedliwości. Egalitarne populistyczne rozdawnictwo
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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jest kontrproduktywne. Rozwiązanie widzę w stworzeniu systemu podatkowego preferującego rodzinę,
w którym podatek byłby zależny nie od tego, ile rodzice zarabiają, ale od tego, jaki jest dochód na głowę, biorąc pod uwagę dzietność rodziny. Oczywiście
potrzebny jest też system wspierania rodzin gorzej
sytuowanych, oparty na dobrze rozwiniętych służbach
społecznych, instytucjach pozarządowych. Hasło „równo i każdemu” jest zabiegiem propagandowym i nie da
efektywnego rozwiązania problemu.
Trzeba też zmienić kiepski rynek pracy, pełen zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, podejmować zróżnicowane działania na rzecz poziomu aktywności zawodowej, usprawnić niefunkcjonalny
i mało prowzrostowy system podatkowy oraz model
gospodarczy oparty na niskich kosztach pracy – dynamika wzrostu płac jest bowiem znacznie niższa niż
wzrost produktywności polskich pracowników. Oczywiście, to tylko niektóre działania, które są niezbędne,
aby stopniowo wyprowadzać nasz kraj z tzw. pułapki
średniego poziomu rozwoju.

Jakie plany na przyszłość? Jakie wyzwania, nie
tylko naukowe, stawia Pan Profesor obecnie
przed sobą samym?
Jestem „zaprogramowany” na przyszłość – zakładając,
że zdrowie będzie mi dopisywać – ze względu na instytucjonalne powiązania w ramach Polskiej Akademii
Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
w którym pełnię funkcję wiceprezesa, oraz ze względu
na podejmowane działania w instytucjach pozarządo-
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wych i związanych z biznesem. Realizuję też projekt
badawczy finansowany przez Narodowe Centrum
Nauki, dotyczący zrównoważonego rozwoju. Ma on
wymiar teoretyczny i empiryczny. Chodzi o koncepcję
równowagi instytucjonalnej, mówiącej o balansie między instytucjami formalnymi i nieformalnymi. Taka
równowaga jest bardzo ważna z punktu widzenia praktycznej implementacji zrównoważonego rozwoju. Te
instytucje nieformalne dotyczą właśnie kwestii, które
już poruszyliśmy w wywiadzie: akceptowalnych systemów wartości, wzorów zachowań, modeli mentalnych,
zaufania społecznego. Zrównoważony rozwój wymaga
właśnie tej metanoi. W wymiarze empirycznym zależy
nam na stworzeniu systemu narzędzi do mierzenia
i monitorowania – we współpracy np. z informatykami,
by stworzyć odpowiednie oprzyrządowanie. Temat jest
ambitny. Mam także zamiar pracować zawodowo,
w jakiej formie – nie chciałbym jeszcze zdradzać. Ale
też wciąż się waham, gdyż mam pomysły na napisanie
kilku książek, artykułów naukowych. Jestem na etapie
określania alternatyw, ostateczny wybór jeszcze przede
mną. Zakładam, że Opatrzność będzie nade mną czuwać i sprawi, że wybór ten będzie dobry: dla mnie,
mojej rodziny, ale także dla mojego bliższego i dalszego otoczenia, w którym jestem – mówiąc
językiem wybitnego współczesnego socjologa Marka
Granovettena – społecznie zakorzeniony.
Tekst powyżej i wywiad z prof. Bogusławem Fiedorem
ukazują się jednocześnie w czasopiśmie Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach – „Forum” i w czasopiśmie
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – „Portal”.

fot. Wojciech Olkuśnik,
kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

personalia

Badanie preferencji –

praktyczne wykorzystanie
metod analizy danych
17 czerwca 2015 r. Bronisław Komorowski, prezydent RP, nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
dr. hab. Andrzejowi Bąkowi

Rozmowa
z prof. dr. hab. Andrzejem Bąkiem
Ukończył Pan studia w 1986 roku. Życie zawodowe związał Pan Profesor z naszą uczelnią. Prosimy o kilka wspomnień z początków kariery.
Rok po studiach jeszcze spędziłem w wojsku, w tych
czasach bowiem służba wojskowa była obowiązkowa.
Pracę zawodową rozpocząłem w 1988 roku. Moje zainteresowania informatyką zaprowadziły mnie do ZETO1
w Jeleniej Górze, gdzie zatrudniono mnie na stanowisku
młodszego programisty. Pracowałem tam przez rok.
W tamtych latach na rynek wchodziły pierwsze komputery osobiste (PC). Była to zupełna nowość. Dotychczas

1
CPU ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest firmą informatyczną
działającą głównie na rynku południowo-zachodniej Polski. Jest jedną
z największych firm IT na Dolnym Śląsku o bogatej tradycji informatycznej, działającą na rynku od 1971 roku, przygotowaną do rozwiązywania złożonych problemów informatycznych i dysponującą dużym
potencjałem usługowym.

– nie tylko na uczelni, ale także w ZETO – pracowały
ogromne maszyny. I kiedy na początku lat 90. XX wieku
pojawiły się pecety, wszyscy zaczynali się nimi interesować, jednak mało kto potrafił je obsługiwać. Pierwsze
pecety pojawiły się na uczelni także na początku lat 90.
Uczyliśmy się ich, m.in. programowania w językach Basic, Fortran, dBase, Clipper – dziś już trochę zapomnianych, potem był Pascal i C/C++. Uczyliśmy się wszyscy
– i prowadzący, i studenci. W takich właśnie okolicznościach otrzymałem propozycję pracy na uczelni – dostrzeżono moje kwalifikacje i wiedzę informatyczną dotyczącą obsługi nowego sprzętu i oprogramowania.

Dziś nie wyobrażamy sobie ekonomii bez wsparcia informatyki, a Pan jest prekursorem przełomu informatycznego na naszej uczelni.
Tak się złożyło, że wówczas przez pewien czas pracowałem i na uczelni, i w ZETO. Potem związałem się
wyłącznie z uczelnią. Początkowo miałem zajmować
się ekonomiką przemysłu, ale z powodu braku kadry do
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rozmowa z prof. andrzejem bąkiem
Profesor dr hab. Andrzej Bąk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
(rocznik 1986); stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na podstawie pracy pt. Zastosowanie technik symulacji komputerowej do optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy porównawczej (1995); stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy
pt. Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych nadała
Rada Wydziału Zarządzania i Informatyki (2005).
Profesor Andrzej Bąk jest kierownikiem Zakładu Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej w Katedrze Ekonometrii i Informatyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania
i Turystyki w Jeleniej Górze.
Pełnił funkcje Prodziekana ds. Nauki i przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Nauki (2005-2008 i 2008-2012). Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (od 2012) i członkiem Kolegium Redakcyjnego „Argumenta Oeconomica” (od 2013).
Jest autorem i współautorem ponad 100 prac i publikacji, w tym monografii, podręczników, artykułów naukowych, programów komputerowych i pakietów dla programu CRAN
R. Podstawowe obszary badawcze, mieszczące się w obrębie szeroko rozumianej analizy
danych, to badania preferencji, mikroekonometria, metody porządkowania liniowego,
statystyczna analiza wielowymiarowa, informatyka ekonomiczna, metody symulacyjne.
Profesor kierował projektem badawczym: Pomiar, analiza i wizualizacja preferencji
ujawnionych i wyrażonych z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej i programu R (2009-2012).
Jest członkiem stowarzyszeń naukowych: Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału
PAN we Wrocławiu.
Otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006), Nagrody Rektora (wielokrotnie) oraz Medal
65-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2012).

nauczania informatyki zacząłem prowadzić te zajęcia.
Byłem zatrudniony we wrocławskim Instytucie Informatyki kierowanym przez Panią prof. Elżbietę Niedzielską.
Uczestniczyłem więc w procesie wdrażania nowych
technologii informatycznych w sferze dydaktyki i badań
naukowych. Obecnie nie tylko prowadzenie działalności
dydaktycznej i naukowej, ale funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie bez narzędzi informatycznych
nie jest możliwe. Coraz więcej sfer aktywności człowieka jest przenoszonych do świata cyfrowego (wirtualnego) i musimy się z tym godzić, bo inaczej stajemy się
wykluczeni.

Jak się zmieniła informatyka przez blisko 30 lat
Pana pracy?

Przede wszystkim miniaturyzacji uległ sprzęt komputerowy przy jednoczesnym ogromnym wzroście jego
mocy obliczeniowej. Powstał i szybko rozpowszechnił
się Internet2 - w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku
jeszcze niemal go nie było. Rozwój Internetu zmienił
dotychczasowy model pracy dydaktycznej i naukowej,
a także inne sfery działalności człowieka. W tamtym
czasie nie było jeszcze powszechnie dostępnego oprogramowania do obliczeń statystycznych, trzeba było
samemu tworzyć takie programy. Zajmowałem się programowaniem i pomagałem pracownikom posługującym
się tzw. metodami ilościowymi w obliczeniach. Gdy
były to mniej skomplikowane metody, obliczenia prowadziło się z użyciem kalkulatora, co było bardzo niewydajne. Początkowo pomagałem więc w tworzeniu takich
programów obliczeniowych, z czasem sam zacząłem
2
W czerwcu 1991 roku została uruchomiona sieć szkieletowa Telekomunikacji Polskiej POLPAK. W roku 1992, jako pierwsza polska
firma, ATM SA uzyskała dostęp do Internetu. W sierpniu 1993 roku powstał pierwszy polski serwer WWW, pod nazwą „Polska Strona Domowa”. W 1992 roku powstała pierwsza polska strona internetowa internet.
pl, następnie w 1995 roku powstał polski portal internetowy Wirtualna
Polska. W kwietniu 1996 r. TP SA uruchomiła dostęp anonimowy do
Internetu z wykorzystaniem modemów.
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interesować się metodami ilościowymi. Zajmowałem się
więc kolejno statystyką, taksonomią, ekonometrią i w
końcu mikroekonometrią, która zaczęła się wyodrębniać
z ekonometrii klasycznej. W mikroekonometrii występuje duża złożoność obliczeniowa i potrzeba stosowania
„silnych” komputerów i dobrego oprogramowania, żeby
można było niektóre metody wykorzystać w badaniach
empirycznych.

W 1995 roku uzyskał Pan stopień doktora nauk
ekonomicznych na podstawie pracy pt. Zastosowanie technik symulacji komputerowej do optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy
porównawczej.

Moja praca doktorska dotyczyła wielowymiarowej analizy porównawczej, a w szczególności metod porządkowania liniowego, które wykorzystuje się np. w rankingach. Warto podkreślić, że to prof. Zdzisław Hellwig
opracował pierwszą, nie tylko w Polsce, ale i na świecie,
metodę porządkowania liniowego znaną pod nazwą
„miara rozwoju gospodarczego”. Zaraz potem w Polsce
i na świecie rozpoczął się dynamiczny rozwój tych
badań. Tak jak się teraz młodym ludziom wydaje, że
Internet istniał od zawsze, tak wydaje się też, że pewne metody analizy danych istniały od zawsze – rzadko
zastanawiamy się nad tym, kto był ich autorem i kiedy
powstały.

Miał Pan okazję współpracować
z prof. Hellwigiem?

Na pierwszych konferencjach, w jakich brałem udział,
miałem przyjemność spotykać Profesora Hellwiga. Miałem możliwość słuchać Jego wystąpień, gdy prezentował
wyniki swoich badań. Potem Profesor przestał jeździć na
konferencje ze względu na zdrowie.
Profesor Hellwig swoimi badaniami zainicjował rozwój
naukowy wielu znanych mi osób. Nie sposób wymienić
wszystkich, ale wśród profesorów z mojego Wydziału

personalia
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze są
to tak znane nazwiska, jak: prof. Tadeusz Borys,
prof. Danuta Strahl, prof. Marek Walesiak.

Jaką rolę odegrała w Pańskiej drodze zawodowej prof. Danuta Strahl?

Profesor Danuta Strahl miała bezpośredni wpływ na
moją zawodową ścieżkę. Dzięki prof. Strahl poznałem
prof. Tadeusza Grabińskiego z ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, późniejszego promotora mojej
pracy doktorskiej. Tam odbywały się warsztaty poświęcone metodom symulacyjnym, związane tematycznie
z metodami ilościowymi. Profesor Grabiński zajmował
się metodami taksonometrii, wielowymiarowej analizy
porównawczej i porządkowania liniowego. Zaczęliśmy
współpracować i tak powstała moja praca doktorska.
Była ona w jednej warstwie z zakresu informatyki,
a w drugiej z zakresu ekonometrii i taksonomii.

Czy Pana praca habilitacyjna także dotyczyła
zagadnień z zakresu informatyki?

Owszem, ale tym razem z obszarów obejmujących
badania preferencji. W jej tytule3 występują metody
dekompozycyjne, które są fragmentem metod badań
preferencji, jedną grupą metod, którą wykorzystuje się
najczęściej w praktyce. Podam przykład: przed wyborami parlamentarnymi podawane są sondaże preferencji
politycznych i właśnie w tego typu badaniach wykorzystuje się m.in. te metody.

Wiele Pana prac dotyczy conjoint analysis4 . Proszę nam przybliżyć tę tematykę.

Analiza conjoint jest klasyczną już dziś metodą pomiaru preferencji. Powstawała w latach 60. poprzedniego
wieku, więc już dość dawno, i zapoczątkowała rozwój
metod ilościowych, które można wykorzystywać w badaniach preferencji. Analizę conjoint i inne później opracowane metody i modele wykorzystuje się w badaniach
tzw. preferencji wyrażonych prowadzonych na bazie
eksperymentu. To pewna specyfika badań ekonomicznych – w ekonomii rzadko jest stosowany eksperyment.
W ekonomii analizuje się dane ze sprawozdawczości statystycznej, które zawsze opisują historię. W badaniach
preferencji staramy się poznać przyszłe zachowania
konsumentów na rynku, ale nie jest to prognozowanie
ekonometryczne. To ma znaczenie, gdy chodzi o dopasowanie produktu do różnych rynków. Wybiera się pewne
segmenty, lokuje się w nich te produkty i dostosowuje do
oczekiwań konsumentów.

W badaniach preferencji łączy się zatem elementy ekonomii i psychologii

Preferencje są w pewnym sensie egzemplifikacją konstrukcji psychicznej ludzi, dlatego tak trudno je badać.
Dodatkowo preferencje zmieniają się w czasie pod wpły3
A. Bąk Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław 2004.
4
M. Walesiak, A. Bąk Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for
Windows, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997; M. Walesiak, A. Bąk Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2000.

wem wielu czynników – środowiska, w którym człowiek
funkcjonuje, wykształcenia, doświadczeń pozytywnych
i negatywnych, upływającego czasu. Dobrym przykładem są preferencje polityczne. W jednych wyborach
ludzie głosują na tę partię, w kolejnych na inną.
Pierwszy raz na znaczenie preferencji na gruncie ekonomii zwrócił uwagę Paul Samuelson, laureat nagrody
Nobla w dziedzinie ekonomii w 1970 roku. Samuelson
wprowadził pojęcie preferencji ujawnionych i wskazał
na potrzebę ich badania w kontekście równowagi rynkowej. Indywidualne preferencje zagregowane w duże grupy wpływają bowiem na równowagę popytu i podaży na
różnych rynkach. Łatwo to zaobserwować na przykład
na rynkach finansowych, gdy gracze giełdowi masowo
kupują lub sprzedają papiery wartościowe. Te indywidualne preferencje potrafią zachwiać rynkiem finansowym
i w historii zdarzyło się tak już nieraz.

Czy ekonomiści współpracują z psychologami?

Owszem, korzystamy z literatury z zakresu psychologii
i psychometrii, rozwija się także psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna oraz finanse behawioralne. We współczesnych badaniach ekonomicznych
bierze się pod uwagę czynniki psychologiczne, aby
lepiej wyjaśnić motywy decyzji i wyborów pojedynczych konsumentów na różnych rynkach. Dlatego też
dynamicznie rozwija się ten nurt badań empirycznych
związany z szeroko rozumianą analizą danych w obszarze mikroekonomii. Oczywiście nadal analizuje się także
dane makroekonomiczne z wykorzystaniem makromodeli ekonometrycznych. Ważny wkład w rozwój ekonomii
behawioralnej wnieśli Amos Tversky i Daniel Kahneman
(nagroda Nobla w 2002 roku). Ich badania pokazały
zmienność preferencji i nieracjonalność decyzji ekonomicznych w niektórych sytuacjach wyboru.

Zdziwił Pana wynik jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce?

Nie. Sondaże oczywiście są obarczone błędem statystycznym, ale nie aż tak dużym, aby należało się spodziewać innego wyniku. Można powiedzieć, że mamy
tu do czynienia z produktem politycznym oferowanym
przez różne ugrupowania. Wynik wyborów zależy oczywiście od postrzeganej przez wyborców jakości tego
produktu, ale też od wielu innych czynników, np. działań
marketingowych, mediów, otoczenia – czynniki te wpływają na indywidualne preferencje wyborców i często
mogą się one znacząco zmienić w krótkim czasie.

Czy w takich sondażach są właśnie wykorzystywane metody conjoint?

Na stronach instytucji przeprowadzających sondaże
są na ogół prezentowane metody i narzędzia, jakimi
posługiwano się w analizach preferencji politycznych.
Dotyczy to np. zagadnienia doboru badanej próby. Należy ją dobrać tak, aby dobrze reprezentowała wszystkich
mieszkańców Polski, uwzględniając różne przekroje, np.
płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom dochodów,
wykształcenie itp. Wtedy taka próba jest faktycznie reprezentatywna i może dobrze odzwierciedlać wszystkich
Polaków. Jeżeli mamy wybraną reprezentatywną próbę
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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rozmowa z prof. andrzejem bąkiem
statystyczną, to potem wybieramy określone metody
i modele analizy statystycznej. W praktyce stosowane są
podstawowe metody wnioskowania statystycznego, ale
także analiza conjoint, metody oparte na wyborach i inne
modele mikroekonometryczne.

W jakich obszarach wykorzystuje się te narzędzia?
Narzędzia te wykorzystuje się w badaniu różnych produktów i usług, niekoniecznie ekonomicznych, np. w
badaniu preferencji dotyczących muzyki, literatury, idei
religijnych i politycznych. Były prowadzone na przykład
badania preferencji w zakresie wyboru programów informacyjnych emitowanych przez różne stacje telewizyjne
i tego, jakie czynniki wpływają na wybory telewidzów
– godzina emisji, prezenterzy (prezenterki), tempo przekazu informacji czy inne.

W latach 2009-2012 kierował Pan projektem badawczym pn. Pomiar, analiza i wizualizacja preferencji ujawnionych i wyrażonych z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej
i programu R. Proszę nam przybliżyć tematykę
i efekty programu.
Grupa pracowników z naszej Katedry Ekonometrii
i Informatyki przygotowała wniosek o grant badawczy.
Uzyskał on dobre recenzje i otrzymaliśmy finansowanie
na badania dotyczące właśnie preferencji. Opracowaliśmy przy tym różne narzędzia badawcze, w tym narzędzia informatyczne, m.in. opracowaliśmy pakiety dla
programu R.

Oto cytat ze wstępu do książki5, która jest też
efektem projektu: „Książka jest monografią poświęconą prezentacji wybranych metod i modeli
mikroekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do pomiaru, analizy, prognozowania
(symulacji) i wizualizacji preferencji konsumentów z wykorzystaniem niekomercyjnego programu komputerowego CRAN R”. Proszę nam wyjaśnić, czym jest program komputerowy CRAN
R i co to jest pakiet conjoint.

CRAN R to niekomercyjne oprogramowanie statystyczne i obliczeniowe, którego specyfiką jest to, że pracują
nad nim ludzie z całego świata. To nie jest program
tworzony przez firmę komercyjną, ale projekt współtworzony przez wszystkich chętnych i zainteresowanych
szeroko rozumianą analizą danych. Każdy może opracować własny pakiet obliczeniowy i udostępnić go niekomercyjnie innym zainteresowanym użytkownikom.
Kilka lat temu opracowaliśmy pakiet do analizy conjoint
i korzystają z niego studenci i badacze z całego świata,
o czym świadczy to, że ciągle dostajemy pytania od
użytkowników, które przychodzą z Afryki, Indii, USA
i oczywiście z Europy.

Projekt badawczy zakończony formalnie w 2013
roku zatem żyje i będzie nadal się rozwijał?
Owszem, istnieje perspektywa rozwoju efektów tego
projektu, w ostatnim czasie nawet już poczyniliśmy

5
A. Bąk, Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2013.
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pewne działania, ale oprócz tego pracujemy nad innymi
pakietami, trzeba więc umieć dzielić czas na wiele zadań.
Właśnie pracuję nad pakietem o metodach porządkowania liniowego, które tworzyli polscy statystycy i ekonometrycy. Uważam, że to ważne, ponieważ o wielu tych
metodach ludzie na świecie nie wiedzą. Powstawały one
bowiem w latach 60., 70. i 80. XX wieku, kiedy nie było
takich jak obecnie możliwości poinformowania o nich
świata. Wracając do postaci profesora Hellwiga. Opracował on pierwszą metodę porządkowania liniowego,
która w 1968 roku została opublikowana w „Przeglądzie
Statystycznym”, a w 1981 roku dwóch chińskich badaczy stworzyło, co prawda nie na gruncie taksonomii
i ekonomii, ale na gruncie teorii decyzji, bardzo podobną
metodę wspomagającą wielokryterialne wspomaganie
decyzji. Nie był to raczej plagiat, z prostej przyczyny
- oni nie mieli szans poznać myśli prof. Hellwiga. Co
prawda prof. Hellwig opisał też tę metodę w języku
angielskim, kiedy pracował w Paryżu, ale był to raport
niepublikowany, opracowany dla UNESCO i nie było
łatwo do niego dotrzeć.

Czyli polska myśl ekonomiczna wyprzedziła
świat. Niestety, nikt o tym w tamtych czasach nie
wiedział. Czuje więc Pan swoistą misję w propagowaniu dokonań statystyki polskiej?

Tak, prezentowałem już pierwsze opracowanie tego pakietu na konferencjach. Jest przyjmowane z zainteresowaniem. Powinniśmy upowszechniać i popularyzować te
osiągnięcia, aby inni badacze także mogli je wykorzystywać. Pakiety dla programu R opracowuje się w języku
angielskim, z kompletną dokumentacją i podaje się źródła literaturowe. Gdy zatem badacze zaczynają
z tych narzędzi korzystać, dowiadują się, kto je stworzył.
To bardzo ważne.
Jest wielu polskich uznanych uczonych, np. prof. Jan
Czekanowski, antropolog, który stworzył pierwszą sformalizowaną metodę klasyfikacji, znaną jako diagram
Czekanowskiego. Miało to miejsce na początku XX
wieku i nikt nie myślał jeszcze o komputerach w dzisiejszym rozumieniu. Profesor Czekanowski w 1909 roku
opublikował swoją pracę w języku niemieckim i stała się
ona znana i często cytowana w publikacjach zagranicznych w przeciwieństwie do nieznanych szerzej dokonań
prof. Hellwiga i innych polskich badaczy.

Jest Pan redaktorem naczelnym czasopisma
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu” (od 2012 r.) i członkiem Kolegium Redakcyjnego „Argumenta Oeconomica”
(od 2013 r.). Jak Pan sądzi, czy Internet doprowadzi do rozkwitu literatury naukowej?

Internet w oczywisty sposób ułatwia dostęp do literatury
naukowej (zwłaszcza artykułów) i innych źródeł wykorzystywanych w badaniach (np. baz danych statystycznych, oprogramowania komputerowego). Obecnie wiele
publikacji wydaje się w wersji drukowanej i elektronicznej (e-book). Także moja książka Mikroekonometryczne
metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R została udostępniona w obu wersjach.

personalia
Czasopisma wydawane w Wydawnictwie Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu są także coraz częściej
udostępniane w wersjach elektronicznych.

Nie ma obawy kradzieży intelektualnych?

Są takie przypadki, ale dzięki Internetowi także łatwiej
jest wyłapać plagiaty i kradzieże intelektualne, ponieważ
trudniej jest je ukryć. Gdy nie było powszechnego dostępu do zasobów, łatwiej było uniknąć wykrycia takich
nadużyć.
W przypadku pakietów programu R nie ma większych
zagrożeń związanych z kradzieżą osiągnięć intelektualnych. Jest to oprogramowanie o tzw. otwartym dostępie
i każdy może korzystać z kodów źródłowych, a także je
modyfikować, podając autora, datę i opis zmian.

Internet zatem daje wspaniałe szanse dobudowywania kolejnych cegiełek programów…

Nawet zakończenie projektu przez autora nie musi być
końcem jego idei, kolejni użytkownicy mogą rozwijać tę
myśl.

Nad jakimi problemami teraz Pan pracuje?
Jaka tematyka zajmuje ekonomistę XXI wieku?

W Katedrze Ekonometrii i Informatyki pracujemy obecnie nad nieco inną grupą metod badania preferencji,
które są nazywane metodami opartymi na wyborach.
Prekursorami tego nurtu badań mikroekonometrycznych
byli James J. Heckman i Daniel McFadden, nobliści w
dziedzinie ekonomii z roku 2000. Dzięki ich osiągnięciom nastąpił dynamiczny rozwój mikroekonometrii,
a zaproponowane przez nich modele znalazły praktyczne
zastosowania w empirycznych badaniach preferencji.
Tu warto wspomnieć o polskim wkładzie do rozwoju mikroekonometrii, już bowiem w latach 80. prof. Zbigniew
Pawłowski z Akademii Ekonomicznej w Katowicach
pisał w swoich pracach o zagadnieniach mikroekonometrii, chociaż nie używał w ogóle tego pojęcia. Kiedy
dziś czyta się te prace, widać, że były poświęcone także
zagadnieniom zaliczanym dziś do mikroekonometrii.
Z kolei prof. Józef Hozer z Uniwersytetu Szczecińskiego
opublikował pierwszą książkę w języku polskim,
w której tytule wystąpiła mikroekonometria, a było to na
początku lat 90., jeszcze przed wspomnianymi nagrodami Nobla.

danych, m.in. w badaniach preferencji, w analizie rynku
nieruchomości, w badaniach regionalnych, w badaniach
rynków finansowych i turystycznych, w logistyce.
Przez wiele lat prowadziliśmy wspólne badania w zakresie metod analizy danych i ich aplikacji z zespołem prof.
Eugeniusza Gatnara z Katedry Statystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Efektem tej współpracy
są liczne publikacje w postaci książek, artykułów i oprogramowania komputerowego.

Wymiana myśli następuje także dzięki konferencjom…

Często i chętnie spotykamy się na konferencjach poświęconych metodom analizy danych i ich zastosowaniom
w badaniach zjawisk ekonomicznych. Są to m.in. Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego
Towarzystwa Statystycznego (Konferencja SKAD)
nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania” organizowana od 1979 roku, Konferencja
Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski
Południowej organizowana od 1965 roku, konferencje
„Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” odbywające się zawsze w Zakopanem,
konferencje „Mikroekonometria w teorii i praktyce”
odbywające się w cyklu dwuletnim, Konferencja IFCS
(International Federation of Classification Societies),
Konferencja GfKl (Gesellschaft für Klassifikation).
Konferencje są ważnym elementem pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, ponieważ dają możliwość
prezentacji wyników prowadzonych badań, dyskusji,
wymiany doświadczeń, twórczej krytyki, ale także osobistych kontaktów.

Jakie są ulubione formy wypoczynku
Pana Profesora?

Są to spacery z owczarkiem niemieckim – Lupusem,
a także ogród, podróże – szczególnie na wyspy greckie,
literatura i muzyka, a trochę już w przeszłości szachy
i brydż.
Rozmawiała Tamara Chorążyczewska

Czy istnieje specjalizacja w tej dziedzinie? Czy
polskie ośrodki naukowe prowadzą wspólne badania?

Pracownicy naszej Katedry Ekonometrii i Informatyki
zajmują się problematyką analizy danych ekonomicznych. Jest to bardzo szeroki obszar badawczy, obejmujący wiele nurtów, m.in.: statystykę, ekonometrię
i mikroekonometrię, wielowymiarową analizę statystyczną, taksonomię i taksonometrię, metody klasyfikacji, analizę danych symbolicznych, sieci neuronowe,
data mining. Ważnym elementem prowadzonych badań
jest oprogramowanie komputerowe, które umożliwia
praktyczne wykorzystanie metod analizy danych. Oczywiście pracownicy katedry specjalizują się w określonej
problematyce badań i zastosowań różnych metod analizy
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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fot. Łukasz Kamiński,
kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ostatnie pożegnanie

O prawie, matematyce
i mądrym dzieleniu dóbr
24 czerwca 2015 r. Bronisław Komorowski, prezydent RP, nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
dr. hab. Januszowi Łyko

Rozmowa
z prof. dr. hab. Januszem Łyko
Ukończył Pan Profesor dwa kierunki studiów:
matematykę i prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach czuł się Pan bardziej matematykiem czy prawnikiem. Jak jest obecnie? Czy
wykorzystuje Pan Profesor myślenie prawnicze
do rozwiązań matematycznych?
Powodem decyzji o studiowaniu drugiego kierunku była
sugestia profesora Tadeusza Maćkowiaka – promotora
mojej pracy magisterskiej. Na jednym roku studiowało
ze mną wyjątkowo dużo osób. Było nas dziewięciu, co
jak na ten kierunek było dużą liczbą. Wszyscy nasi opiekunowie obawiając się, że nie znajdziemy po studiach
pracy zachęcali nas do poszerzenia kwalifikacji. Koledzy
zdecydowali się na kierunki zbliżone tematycznie,
a więc fizyka, astronomia. Ja postanowiłem poszukać
dziedziny, która może być przydatna w przyszłości
i zdecydowałem się na studia prawnicze. Podejmując te
studia ominąłem etap rekrutacji i zostałem studentem
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drugiego roku. Oczywiście z obowiązkiem uzupełnienia
wiedzy z zakresu pierwszego roku i zdania (w czasie
dwóch miesięcy) siedmiu egzaminów. Pierwsze dwa
zdałem z bardzo dobrymi wynikami w wyznaczonym
terminie. Nie zalegałem także z bieżącymi obowiązkami
i moje zaangażowanie zostało dostrzeżone przez ówczesnego dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof.
Adama Chełmońskiego. Dzięki temu kolejne egzaminy
mogłem już zdawać w rytmie dla mnie korzystniejszym.
Jednocześnie studiowałem jeszcze na piątym roku matematyki i pisałem pracę magisterską. Rok później, po
ukończeniu studiów matematycznych, profesor Antoni
Smoluk zgodził się zatrudnić mnie na naszej uczelni.
Decyzja ta znalazła akceptację dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki, profesor Stanisławy Bartosiewicz
i przez dwa lata musiałem godzić zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim z prowadzeniem ćwiczeń na Akademii Ekonomicznej oraz z czwartkowymi i piątkowymi
seminariami w Zakładzie Matematyki na naszej uczelni.
Nie będę opisywać jak udało mi się łączyć te wszystkie
zadania, ale udało się. Sądzę, że bardzo interesującym

personalia
doświadczeniem była jednoczesna obserwacja procesu
dydaktycznego z dwóch stron. Pozwoliło mi to uniknąć
wielu błędów na jakie narażeni są początkujący nauczyciele. Późniejsze nagrody studenckie za prowadzenie
zajęć dydaktycznych są w pewnej części wynikiem tych
doświadczeń.

Czy tylko pragmatyzm skłonił Pana do tak wytężonej pracy?
Otóż nie, główny motyw studiów na drugim kierunku,
z chwilą podjęcia pracy już był nieaktualny. Mnie jednak
prawo rzeczywiście zainteresowało, a także nie chciałem
zmarnować włożonego wysiłku. Przez moment myślałem nawet by zostać prawnikiem. W okresie między
doktoratem i habilitacją miałem ofertę pracy z dużej
kancelarii adwokackiej. Zastanawiałem się nad zmianą
zawodu. Wybrałem jednak pracę naukową, pisanie habilitacji, zajęcia ze studentami. Jestem tu. Nie żałuję swojego wyboru. A studia prawnicze przydały mi się
w zawodowym życiu. Wprawdzie nie jestem na bieżąco
z obowiązującymi przepisami, ale na zawsze została
umiejętność czytania aktów prawnych, a także ich interpretacja i zdolność oceny konsekwencji obowiązujących
przepisów. Szczególnie w roli prodziekana, a obecnie
dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów
ta biegłość jest przydatna. W tych sprawach mogę także
zawsze liczyć na fachową pomoc pani kierownik Dziekanatu – Jolanty Harasnej, która jest również absolwentką Wydziału Prawa i Administracji.

„Liczby naturalne stworzył dobry Bóg, reszta
(w matematyce) jest dziełem człowieka” to parafraza sentencji Leopolda Kroneckera. Jaka jest
opinia Pana Profesora na temat powodów niechęci do uczenia się matematyki przez młodzież?
Czasami zazdroszczę dydaktykom, którzy swojego
przedmiotu uczą studentów od podstaw i nie muszą wykorzystywać ich wiedzy z wcześniejszych lat edukacji.
Matematyka jest jak piramida stojąca na wierzchołku.
Kolejne poziomy edukacji matematyki wykorzystują
wiedzę z poziomów wcześniejszych. Jest to przedmiot
sekwencyjny. Nauczanie zaczyna się od prostych, łatwych do zrozumienia działań (2+2), a następnie na tym
buduje się kolejne warstwy. Jeśli na jakimś etapie pojawi
się luka, niezrozumienie partii materiału, to nie można
już dalej budować. Czasem żartuję ze studentami, że
w dniu, w którym ich piramida się rozsypuje stają się
humanistami. Matematyka wymaga też systematycznej
pracy. Główny powód niechęci do matematyki na kolejnych etapach edukacji wynika z tworzenia się, trudnej do
uzupełnienia, luki w wiedzy. W ostatnich latach jesteśmy
świadkami eksperymentów w szkolnictwie. Cały proces
edukacji matematycznej jest realizowany na podstawie
wytycznych dwóch ministerstw: Ministerstwa Edukacji

Dziekan prof. Janusz Łyko wręcza dyplom habilitacyjny
Grzegorzowi Krzosowi

Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W różnych okresach można było zauważyć niezależną pracę obu tych jednostek. W jednym opracowywano
podstawę programową dla szkół średnich,
w drugim minima programowe i standardy kształcenia
dla poszczególnych kierunków studiów. Nie zawsze
zadbano aby wymagania końcowe poprzedniego etapu
pokrywały się z wymaganiami wstępnymi drugiego. Jednocześnie ograniczano liczbę godzin nauki w szkołach
wyższych, co uniemożliwiało usunięcie powstałej luki,
uzupełnienie braków i zaległości. Na kierunkach politechnicznych matematyka i pokrewne zajęcia pojawiają
się przez cały okres studiów. Niektóre nasze kursy były
prowadzone w wymiarze minimalnej liczby 30 godzin
zajęć wobec 120 poprzednio, a materiał do przekazania
pozostał ten sam. Mam jednak nadzieję, że jest to już
historia. Przez kilka lat eksperymentowano, wydaje się,
że z negatywnym skutkiem. Na szczęście obserwujemy
także, że po okresie niskiego poziomu umiejętności,
obecne roczniki mają już lepiej przyswojoną wiedzę
matematyczną. Jest to zapewne efektem przywrócenia
obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.
Nie bez znaczenia jest także to, że mamy coraz więcej
kandydatów legitymujących się zdanym egzaminem
maturalnym na poziomie rozszerzonym.

W 2015 roku odbyła się kolejna już – IX edycja
ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej pt. Nauczanie matematyki i przedmiotów pokrewnych
na studiach ekonomicznych. O czym dyskutowali
Państwo w tym roku?
Nasze obrady toczyły się wokół trzech nurtów. Pierwszy
cykl referatów dotyczył pytania: jak uczyć ekonomistów,
jak przekazywać treść. Wiemy bowiem czego chcemy
nauczyć, natomiast szukamy atrakcyjnych, interesujących form. Drugi nurt jest wynikiem pojawienia się
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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nowych technologii i możliwości, które się ujawniły
w formie, np. e-learningu, czyli dyskutowaliśmy o informatyzacji, wspomaganiu komputerowym w matematyce.
I trzeci zakres tematyczny dotyczył już poruszanego w
naszej rozmowie tematu: o systemie bolońskim i jego
skutkach. Motyw ten zdominował tegoroczne obrady,
gdyż po raz pierwszy zaprosiliśmy do dyskusji nauczycieli szkół średnich przygotowujących młodzież do
spotkania z matematyką akademicką. Mogliśmy więc
skonfrontować nasze oczekiwania oraz potrzeby i opinie.
Sformułowaliśmy pewne postulaty, które przekażemy
gremiom zarządzającymi oświatą i nauką. Ale jaki będzie ich los, nie wiemy. Pozostaje nadzieja, że nasz głos
zostanie usłyszany i uwzględniony w kolejnych prawnych rozwiązaniach.

Jest Pan autorem podręcznika Algebra liniowa
dla ekonomistów, ćwiczenia z programem Matlab.
Proszę opowiedzieć o programie Matlab.
Literatura światowa dotycząca ekonomii, prace
i osiągnięcia nagradzane przez Komitet Noblowski
w dziedzinie ekonomii zawierają w znaczącym stopniu
matematyczne opisy i ujęcia modelowane w formalny,
ścisły sposób. Często wymaga to trudnych i skomplikowanych procedur obliczeniowych. Wielokrotnie trzeba
analizować eksperymenty wymagające oprócz obliczeń
także ich graficznych interpretacji. Stąd wziął się pomysł
wykorzystania programu Matlab w edukacji. Obecność
technologii informatycznych jest już bezdyskusyjna.
Otworzyły się perspektywy obliczeń, analiz – kiedyś niemożliwych do zrealizowania. Na przykład – dawniej, gra
w szachy polegała na rywalizacji dwóch rzeczywistych
uczestników; dzisiaj, można zagrać z komputerem, który
przeanalizuje wszystkie możliwe posunięcia (pytanie czy
można z komputerem wygrać i czy gra jest nadal tak fascynująca?). Uznaliśmy, że warto wykorzystać potencjał
programów komputerowych także w nauczaniu. Należy
to czynić jednak bardzo ostrożnie. Oprogramowanie jest

Uczestnicy tegorocznej konferencji dydaktycznej
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przydatne, ale tym, którzy wcześniej posiądą wiedzę teoretyczną i zrozumieją jak świadomie ją wykorzystywać.
Przykłady stosowania pakietów komputerowych w badaniach statystycznych pokazują jak można coś błędnie lub
„kreatywnie” zinterpretować. Uważamy, że uczymy celowego wykorzystywania komputerów. Program Matlab
jest wsparciem dla tradycyjnego obliczania. Jego zaletą
jest szybkość uzyskania wyniku. Na zajęciach wykorzystujemy niewielki ułamek możliwości tego programu.
Jest to bowiem zaawansowane narzędzie, pomocne we
wszelkich praktycznych zastosowaniach matematyki.
Opracowując ramowy program kursu mieliśmy do wyboru pakiety Matematica i Matlab. Wybraliśmy ten drugi
mimo, że pierwszy, w opinii matematyków, jest bardzo
dobrym narzędziem służącym dydaktyce i pracy naukowej. Zadecydowało rozpowszechnienie tego drugiego.
Na rynku coraz więcej instytucji korzysta z Matlaba.
Chcieliśmy by nasz absolwent nabył umiejętność pracy
w tym programie i przez to stał się bardziej atrakcyjnym
dla pracodawcy. Na tegorocznej konferencji dydaktycznej zastanawialiśmy się nad problemem obecności
komputerów w dydaktyce matematyki. Czy przez to nie
zniszczy się ścieżki logicznego rozumowania. Myślimy,
że nie. Na szczęście, zadania typu udowodnij, wykaż
ciągle należą do sfery umiejętności typowo ludzkich.

W obszarze zainteresowań Pana Profesora jest
matematyczne ujęcie sprawiedliwej dystrybucji
dóbr niepodzielnych czyli, m.in. rozdział mandatów w parlamentach. Proszę o kilka słów o efektach naukowych rozważań. Czy istnieje idealna
zasada podziału miejsc?
O tym, że idealnych rozwiązań na gruncie społecznego
wyboru i sprawiedliwego podziału nie ma, wiadomo od
dawna. Najsłynniejszym przykładem jest tu twierdzenie
jednego z laureatów Nagrody Nobla Kennetha J.
Arrowa. Generalnie, nawet na wydawałoby się proste
pytanie jak podzielić sprawiedliwie ustalone dobro pomiędzy dwóch pretendentów nie
ma jednoznacznej odpowiedzi. Oto
przykład. Jeżeli bez żadnych dodatkowych reguł należy sprawiedliwie
zaspokoić roszczenia dwóch osób,
z których jedna rości sobie prawo do
całości, a druga do połowy majątku,
to można się spodziewać co najmniej trzech rozwiązań. Pierwsze,
to podział na dwie równe części w
myśl zasady każdemu po równo. Nie
jest ono jednak idealne bo jednego
z pretendentów zaspokaja w całości,
a drugiemu daje jedynie połowę
jego roszczenia. W związku z tym

personalia
zasadne wydaje się zastosowanie proporcjonalnej reguły
alokacji Arystotelesa Dzieląc proporcjonalnie do żądań
otrzymuje się udziały 2/3 i 1/3. Ten, który rościł sobie
prawo do dwa razy większej części otrzymuje dwa razy
więcej. Można jednak wskazać jeszcze jedno rozwiązanie, któremu też trudno odmówić sprawiedliwego charakteru. Jest to podział w częściach 3/4 i 1/4, gdyż połowa majątku jest bezsporna i wystarczy równo podzielić
tę część, do której mają roszczenia obydwaj pretendenci.
W naszej europejskiej kulturze najmocniej zakorzeniona
jest filozofia podziału proporcjonalnego. Ale nie zawsze
podział proporcjonalny jest możliwy. Są bowiem dobra niepodzielne, np. trudno podzielić 6 komputerów
między 5 katedr, czy stałą liczbę miejsc w parlamencie
pomiędzy ugrupowania polityczne lub okręgi wyborcze.
Pojawia się problem zaokrągleń, a paradoksów w tym
zakresie jest nadspodziewanie dużo. Ponadto podział
proporcjonalny nie zawsze daje oczekiwane i pożądane
rozwiązania, zwłaszcza wtedy, gdy występują znaczne
rozbieżności w wielkości roszczeń. W Katedrze Matematyki i Cybernetyki zajmujemy się takimi problemami.
Odejście od zasady podziału proporcjonalnego można na
przykład zauważyć przy alokacji pomiędzy kraje członkowskie mandatów do Parlamentu Europejskiego. Przy
tak mocno zróżnicowanej liczbie mieszkańców poszczególnych państw członków Unii Europejskiej, kilka najbardziej zaludnionych krajów przejęłoby przytłaczającą
większość mandatów. Rozwiązanie takie z politycznych
powodów nie jest pożądane, uznano więc, że każdy kraj
musi być reprezentowany przez przynajmniej sześciu
posłów. Dodatkowo wprowadzono górne ograniczenie
i określono regułę, w myśl której parlamentarzysta
z bardziej zaludnionego kraju reprezentuje większą
liczbę wyborców. Tak powstała zasada degresywnej proporcjonalności, która może być stosowana przy podziale
dowolnych dóbr ilekroć klasyczna reguła proporcjonalna
prowadzi do niechcianego zmarginalizowania niektórych
pretendentów. Jej rodowód jest polityczny, ale zakres
zastosowań wykracza daleko poza te ramy.

nych lecz od sposobu ich połączenia w opinię grupową.
Można wobec tego znaleźć także w tym zakresie nierozwiązane problemy i przez to interesującą tematykę do
pracy badawczej.

Jaką nagrodę dla siebie zaplanował Pan Profesor w związku z otrzymaną nominacją? Była
może zagraniczna podróż do wymarzonego
miejsca?
Mój naukowy awans celebrowaliśmy rodzinnie. Mamy
taki zwyczaj, że każdą drogę pokonujemy wspólnie.
Jesteśmy razem w czasie ciężkich wyzwań, piętrzących
się obowiązków, trudnych do pokonania szczytów, ale
dzięki temu, potrafimy wspólnie się cieszyć z naszych
sukcesów. Wręczenie nominacji odbyło się 24 czerwca.
W przeddzień, do Warszawy pojechała ze mną cała rodzina: żona i trzy córki. Spędziliśmy w restauracji
w centrum stolicy miły wieczór, a następnego dnia, wykorzystując bardzo ładną pogodę, pieszo udaliśmy się do
Belwederu, by tam wspólnie przeżywać doniosłą i radosną chwilę wręczenia mi nominacji profesorskiej przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Po powrocie do Wrocławia było jak zwykle sporo obowiązków
zawodowych i nie starczyło czasu, żeby marzyć
o podróżach. Na odpoczynek musieliśmy czekać do niezbyt odległych wakacji.

Jakie są plany zawodowe Pana Profesora?
Myślę, że tematyka związana z podziałami degresywnie proporcjonalnymi będzie się nadal rozwijać. W tym
miejscu widzę miejsce dla swoich dalszych badań. Aktualnie wraz z zespołem realizujemy grant NCN, czyli
najbliższa przyszłość jest już określona. Mam nadzieję,
że później także uda się uzyskać wsparcie finansowe, co
uczyni te plany łatwiejszymi do zrealizowania. Oprócz
tematu sprawiedliwej dystrybucji interesuje mnie także
poszukiwanie agregacji indywidualnych preferencji
z punktu widzenia zasady większości. Znane są przykłady wskazujące na to, że wynik takiej agregacji w pewnych sytuacjach może zależeć nie od preferencji społeczUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Prof. dr hab. Janusz Łyko jest absolwentem dwóch wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1984 roku ukończył
kierunek matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a w 1987 roku prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest zatrudniony od 1984 roku. Od początku pracuje w
Katedrze Matematyki i Cybernetyki, którą kieruje od 2006 roku. W 1992 roku obronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu pracę doktorską zatytułowaną Zasada inercji
i prognozy gospodarcze, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Smoluka i uzyskał stopień doktora nauk
ekonomicznych w zakresie ekonomii.
W roku 2003 na tym samym wydziale zakończył pozytywnie przewód habilitacyjny przedstawiając rozprawę Pomiar
i prognozy inflacji i uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
– ekonometrii. W latach 2004-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. finansowych i pomocy materialnej dla studentów,
od 2012 roku jest dziekanem Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów.
Sprawiedliwość podziału jest zagadnieniem będącym domeną wielu dyscyplin
naukowych. Wśród nich można wyróżnić filozofię, etykę, socjologię, ekonomię,
politologię, prawo czy matematykę. Ogólne zasady były kształtowane w różnych
kulturach przez wiele stuleci. To, w jaki sposób aktualnie postrzega się to pojęcie,
jest wynikiem ewolucji wielu myśli i koncepcji, jest także dostosowane do współczesnych realiów zarówno społecznych, politycznych, jak i gospodarczych. Wśród
problemów związanych ze sprawiedliwą dystrybucją specyficzne miejsce zajmuje
kwestia alokacji dóbr niepodzielnych. Z kolei w centrum tych zagadnień znajduje
się wskazywanie reprezentacji różnych okręgów wyborczych czy ugrupowań politycznych w ciałach kolegialnych.
W takich przypadkach, oprócz wskazania zasady podziału, należy dodatkowo określić regułę jej całkowitoliczbowej reprezentacji. Zwiększenie zainteresowania tą
tematyką nastąpiło pod koniec XVIII wieku, wraz z rozwojem demokracji amerykańskiej. Wyłonił się bowiem wówczas praktyczny problem podziału miejsc w Izbie
Reprezentantów pomiędzy poszczególne stany. „Degresywna proporcjonalność
w dystrybucji dóbr niepodzielnych” autorzy: Piotr Dniestrzański, Janusz Łyko, Andrzej Misztal – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

fot. Łukasz Kamiński,
kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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Nominacje naukowe
Stopień doktora habilitowanego uzyskali:
dr Dominik Kopiński – monografia habilitacyjna
pt. Surowce naturalne a rozwój gospodarczy w Afryce: uwarunkowania lokalne i aktorzy zewnętrzni, ze
szczególnym uwzględnieniem Chin
dr Bartosz Michalski – monografia habilitacyjna pt. Międzyregionalne porozumienia handlowe.
Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla
„wolnego” handlu
dr Estera Piwoni-Krzeszowska – monografia habilitacyjna pt. Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami

dr Bożena Ryszawska – monografia habilitacyjna
pt. Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej
dr Przemysław Skulski – monografia habilitacyjna
pt. Uwarunkowania komunikacji na międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego
dr Paweł Waniowski – monografia habilitacyjna
pt. Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie

Doktoraty na Wydziale Nauk Ekonomicznych otrzymali:
mgr Dorota Magdalena Bargieł-Jeleńska za rozprawę pt. Standardy społecznej odpowiedzialności
biznesu w międzynarodowych przedsiębiorstwach
a rozwój województwa dolnośląskiego, promotor:
prof. dr hab. Andrzej Graczyk
mgr Anna Janina Brdulak za rozprawę pt. Strategie jednostek Samorządu lokalnego w świetle
koncepcji zrównoważonego rozwoju, promotor: prof.
dr hab. Aniela Styś
mgr Andrzej Łobodziński za rozprawę pt. Kluczowe wartości kultury organizacyjnej przedsiębiorstw.
Ocena i kształtowanie, promotor: prof. dr hab.
Czesław Zając
mgr Jadwiga Nycz-Wróbel za rozprawę pt. Strategiczny wymiar Systemu Ekozarządzania i Audytu
(EMAS) w przedsiębiorstwie, promotor: prof. dr
hab. Andrzej Kaleta
mgr Sylwia Oparka za rozprawę pt. Uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej na przykładzie
Dolnego Śląska, promotor: dr hab. Janusz Marak,
prof. WSH

mgr Alicja Katarzyna Sielska (Kuropatwa) za
rozprawę pt. Ekonomiczne konsekwencje gwarantowania praw kobietom na rynku pracy w Polsce,
promotor: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Agata Ewa Strzelczyk za rozprawę pt. Wrażliwość kursów akcji na informacje upubliczniane
przez spółki giełdowe, promotor: prof. dr hab. Stefan
Forlicz
mgr Jakub Szczepan Sukiennik za rozprawę
pt. Państwowa regulacja rynku narkotyków – próba
oceny kosztów i korzyści, promotor: dr hab. Bożena
Borkowska, prof. UE
mgr Agnieszka Wołodźko-Pašala za rozprawę
pt. Działania ekologiczne dostawców a zachowania
nabywców na rynku zaopatrzeniowym, promotor:
dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE
mgr Maciej Łukasz Żmuda za rozprawę pt. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z krajów rozwijających się – przypadek Chin i Indii, promotor: prof. dr
hab. Bogusława Drelich-Skulska

Doktorat na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
mgr inż. Marta Wilk za rozprawę pt. Zmniejszenie stopnia zabarwienia buraczanego wywaru melasowego z wykorzystaniem mieszanej kultury bakterii mlekowych, promotor: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos,
prof. UE

Doktorat na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
mgr Daria Hołodnik za rozprawę pt. Zarządzanie wartością klienta w gospodarstwach agroturystycznych, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda

Doktoraty na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
mgr Bożena Kuchmacz za rozprawę pt. Kapitał
społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego, promotor: dr hab. Ryszard Brol, prof. UE

mgr Barbara Jaros za rozprawę pt. Koncepcja
zrównoważonej konsumpcji – problem implementacji w Polsce, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Borys
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Nasze sukcesy
Nagroda Ministra NiSZW
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przyznała JM Rektorowi prof. Andrzejowi
Gospodarowiczowi nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia organizacyjne.

Akademickie uznanie
dla prof. Bogusława Fiedora
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadaną za szczególne zasługi dla myśli ekonomicznej, w tym za stworzenie fundamentów współczesnej polskiej
szkoły ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz za aktywną działalność organizacyjną na rzecz szkolnictwa
wyższego i polskiej nauki; (wywiad z Profesorem zamieściliśmy na str. 11).

Powołania
do Polskiej Akademii Nauk
Członkami z wyboru do Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018 zostali profesorowie: Andrzej Gospodarowicz, Krzysztof Jajuga i Leszek Patrzałek.
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor został powołany na członka Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk.
Prof. dr hab. Romuald Jończy z wyboru został członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk na
kadencję 2015-2018. Na inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu został również wybrany do Prezydium tego Komitetu.

Nasz Absolwent
w randze wicepremiera
Mateusz Morawiecki absolwent magisterskich studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które
ukończył w 1995 r. został wicepremierem i ministrem rozwoju. Z wykształcenia jest historykiem – absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował także na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie w Hamburgu, Uniwersytecie
w Bazylei oraz Uniwersytecie Northwestern w USA. W 1999 r. nakładem wydawnictwa PWN ukazała się jego książka, którą napisał wraz z amerykańskim profesorem Frankiem Emmertem „Prawo europejskie”. Był to jeden z pierwszych podręczników akademickich dla studentów, którzy uczą się o prawie unijnym. Mateusz Morawiecki prowadził
wykłady dla słuchaczy studiów MBA naszej uczelni.

Wyróżnienie
Profesor Wanda Ronka-Chmielowiec została uhonorowana nagrodą za osiągnięcia w rozwoju wiedzy i edukacji
o ryzyku w ubezpieczeniach. Tytuł honorowy Lider Edukacji Ubezpieczeniowej przyznała kapituła Izby Gospodarczej
Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.

Różne aktywności
W lipcu 2015 r. nastąpiło powołanie Centrum Kompetencji w ramach konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), którego członkiem od 29 września 2014 r. jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Centrum pod
nazwą Competence Center IT in Service Economy (CC ITSE) – utworzonym w ramach obszaru tematycznego Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) – kierował będzie prof. dr hab. Leszek Maciaszek. strona http://iati.pl/
***
Dr Aleksandra Łakomiak z Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli jest przewodniczącą Krajowego Konkursu Energetycznego, a dr Justyna Zabawa z Katedry Bankowości – członkiem jury. W 2016 roku konkurs będzie
adresowany także do studentów. (Więcej o tematyce prac konkursowych tegorocznej 7 edycji Krajowego Konkursu
Energetycznego na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=PioddPEUFeU).

Wyróżnienia
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał list informujący o wyróżnieniu – w kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne – przyznanym w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków
Pracy dla opracowania pt.: „Program redukcji stresu wśród pracowników na stanowiskach górniczych” autorstwa
Zbigniewa Maliszewskiego z KGHM Polska Miedź SA o/ZG Lubin i Doroty Molek-Winiarskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
***
Dr Karolina Borowiec-Mihilewicz otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z
zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach rodziny „Statystica”. Praca zatytułowana
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personalia
Zastosowanie analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw (na przykładzie spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), której promotorem jest prof. Krzysztof Jajuga, została obroniona na
Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Organizatorem konkursu jest StatSoft Polska we współpracy z Dell
Software International Management Group.

Laureaci prac naukowych
Podręcznik Jarosława Woźniczki, Moniki Hajdas i Witolda Kowala pt. Zarządzanie marketingiem (Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014) otrzymał Nagrodę II stopnia w konkursie Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik z ekonomii wydany w latach 2012-2014.
***
Kapituła Konkursu Nagród Naukowych TNOiK im. profesora Karola Adamieckiego wyróżniła książkę dr hab.
Agnieszki Sokołowskiej, prof. UE pt. Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena
– kierunki doskonalenia, która ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2013. Celem konkursu było nagrodzenie opracowań stanowiących wybitne osiągnięcia z zakresu nauk organizacji
i zarządzania, stanowiących istotny wkład w rozwiązania teoretyczne i praktyczne na rzecz usprawniania systemu
funkcjonowania gospodarki. Dr hab. Agnieszka Sokołowska, prof. UE jest kierownikiem Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Odpowiedzialni
za odpowiedzialny biznes w Polsce
Dr Magdalena Rojek-Nowosielska, adiunkt w Katedrze Socjologii i Polityki
Społecznej naszego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest laureatem pierwszej edycji ogólnopolskiej Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” w kategorii „Sektor pozabiznesowy”. Uzasadnienie nagrody brzmi: za
zaangażowanie na rzecz promocji tematyki społecznej odpowiedzialności
biznesu w środowisku akademickim. Za szeroko zakrojoną pracę naukową
i dydaktyczną z zakresu CSR. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” to
pierwsze wyróżnienie w Polsce poświęcone w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy
zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu. Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR
w Polsce. Organizatorem przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, honorowy patronat udzielił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda.

Międzynarodowe
wyróżnienie naukowe
Pracownicy Katedry Finansów dr Dominika Fijałkowska i dr Marek Pauka z Uniwersyteu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr Karol Marek Klimczak z Akademii Leona Koźmińskiego zostali wyróżnieni za prezentację pt. Impression
management: signalling and agency approaches podczas 11th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual
Capital And Extra-Financial Information, organizowanych przez Athens University of Economics and Business, Universita’ degli Studi di Ferrara i EIASM. Spotkanie miało charakter konferencji, na której prezentowane były wyniki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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nasze sukcesy
badań naukowych z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, dotyczących w szczególności kapitału intelektualnego
oraz informacji niefinansowych w raportach okresowych. Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi reprezentujący uniwersytety z całego świata (Europy, Ameryki, Australii, Afryki).

Wielokrotny laureat
Łukasz Żabski, doktorant prof. Barbary Olszewskiej został laureatem tegorocznej edycji stypendiów doktoranckich
Fundacji Narodowego Banku Polskiego w roku akademickim 2015/2016. Łukasz Żabski jest także laureatem Studenckiego Programu Stypendialnego ufundowanego przez prezydenta Wrocławia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych. Wyróżnienie przyznała Kapituła Stypendium im. Wincentego Stysia. Łukasz Żabski
otrzymał to wyróżnienie już po raz drugi. Pierwsze otrzymał w 2014 roku. Kończy pracę doktorską na temat Rola nadzoru właścicielskiego w kształtowaniu efektywności spółek komunalnych na przykładzie województwa dolnośląskiego.

Nagroda w konkursie
Magister PAFERE
Praca magisterska pt. „Spór o wolność jednostki – racjonalność człowieka ekonomicznego versus działalność państwa” autorstwa mgr. Aleksandra Ostapiuka, absolwenta studiów II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UE
we Wrocławiu, przygotowana i napisana pod kierunkiem naukowym dr. Zbigniewa Dokurno, została nagrodzona w
prestiżowym konkursie Magister PAFERE (Polsko-Amerykańskiej Fundacji i Rozwoju Ekonomicznego). Szczegóły
na stronie: http://www.pafere.org/artykuly,n2402,konkurs_magister_pafere_rozstrzygniety.html.

Sukces sportowy
Studentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Alicja Tchórz wicemistrzynią Europy w pływaniu! Nasza studentka i zawodniczka Juvenii Wrocław zdobyła srebrny medal w wyścigu
na 100 m stylem grzbietowym podczas mistrzostw Europy w Netanji (Izrael). Równocześnie ustanowiła rekord Polski
z wynikiem 57,17 s.
***
Reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w dniach 16-19 listopada 2015 r. brała udział w Międzynarodowych
Akademickich Mistrzostwach Czech w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w miejscowości Veltice tuż przy granicy
austriackiej. Uczestniczyły reprezentacje uniwersytetów z Litwy, Słowacji, Węgier, Czech, Polski oraz Japonii. W tak
doborowej stawce nasi zawodnicy zdobyli dwa brązowe oraz jeden srebrny medal. Nasza ekipa występowała w składzie: Ada Jończyk – studentka I roku studiów licencjackich (Wydział ZIF), Agata Wołk – studentka II roku studiów
licencjackich (Wydziałe IE), Tymoteusz Grubiak – student I roku studiów magisterskich (Wydział ZIF) i Bartłomiej
Elias – student II roku studiów magisterskich na (Wydział NE). Trenerem zespołu jest mgr Tomasz Dąbrowski.

Prestiżowa akredytacja EPAS
dla programów BSF i MSF
Programy Bachelor Studies in Finance i Master Studies in Finance, realizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki
i Finansów, otrzymały prestiżową akredytację EPAS. Jest to najbardziej znana akredytacja dla programów na studiach
ekonomicznych, odpowiadająca akredytacji EQUIS dla wydziałów. Akredytacja jest przyznawana programom, które
mają wymiar międzynarodowy oraz charakteryzują się wysoką jakością. Program MSF otrzymał akredytację na 5 lat,
a BSF na 3 lata. W Polsce są jedynie 2 programy MBA mające tę akredytację, ale tylko na 3 lata. Jest to wielki sukces
programów, prowadzonych od 2004 roku (MSF) i od 2007 roku (BSF), kierowanych przez prof. Krzysztofa Jajugę.

Przystąpienie
do Klastra B+R&I
16 czerwca 2015 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przystąpił do konsorcjum Klastra Badań i Rozwoju oraz
Innowacji (B+R&I). Klaster powstał w sierpniu 2014 r. z inicjatywy Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych z siedzibą we Wrocławiu, głównym jego celem jest wzajemna współpraca przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, organizacji non-profit, jednostek naukowo-badawczych oraz
pozostałych na rzecz realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć. Szczegółowe informacje na temat współpracy:
Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką, dyrektor Biura prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, telefon: (71) 36 80 856, i na
stronie internetowej Klastra B+R& – http://www.klasterbri.pl.

Filmowa edukacja
Już po raz kolejny realizowane są zajęcia w ramach Akademii Filmu Polskiego oraz Akademii Filmowej – Historii Kina Światowego. Zajęcia mają status przedmiotów fakultatywnych lub ponadprogramowych objętych punktacją
ECTS (3 punkty za semestr). Podczas zajęć (wykłady poprowadzą wybitni filmoznawcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce) studenci poznają historię kina i mają możliwość obejrzenia najważniejszych dzieł filmowych na
dużym ekranie. Szczegółowe informacje na temat obu Akademii i ich programy znajdują się na stronie www.kinonh.
pl/akademie i www.facebook.pl/akademiefilmowe.
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Marek Łyszczak
(1956-2015)

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci
dr. hab. Marka Łyszczaka, prof. UE.
Społeczność akademicka 26 października 2015 r.
uczciła pamięć swojego Absolwenta, Profesora
naszego Uniwersytetu, wybitnego specjalisty z zakresu finansów, prorektora ds. rozwoju i promocji
uczelni, dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych,
uczestnicząc w żałobnym Senacie. Profesora wspominali: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu – prof. Andrzej Gospodarowicz, prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych
– prof. Andrzej Graczyk, prof. Ewa BogackaKisiel, prof. Leszek Patrzałek, prof. Bogusław
Fiedor, dr Marek Pauka i mgr Edward Bratek.
Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu – prof. Maria Wanda Kopertyńska,
odczytała listy kondolencyjne.
Wystąpienie Rektora prof. Andrzeja Gospodarowicza
Szanowni Państwo,
w imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu pragnę pożegnać Profesora Marka Łyszczaka, od 1979 r. pracownika naukowego
naszej uczelni. Dzień 21 października 2015 r. pozostanie
w naszej pamięci dniem smutku i zadumy po stracie jednego z najwybitniejszych przedstawicieli i chluby naszego środowiska.
Składam hołd Profesorowi Markowi Łyszczakowi, człowiekowi niezwykle życzliwemu dla innych, który szedł
przez życie z niespożytą energią i pogodą ducha.
Profesor Marek Łyszczak urodził się 17 lutego 1956 r.
we Wrocławiu. W latach 1963-1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 76 we Wrocławiu. Po jej ukończeniu
kontynuował naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym
im. B. Chrobrego we Wrocławiu. W roku 1975 został
przyjęty na studia na Wydziale Gospodarki Narodowej
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie 11 czerwca 1979 r. złożył egzamin magisterski i uzyskał tytuł magistra ekonomii. 1 września 1979 r. podjął pracę w macierzystej uczelni w Katedrze Finansów na stanowisku

asystenta stażysty. 17 grudnia 1987 r. uzyskał stopień
doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy
doktorskiej pt. „Finansowanie tworzenia i wdrażania
postępu technicznego”. Stopień doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał
22 września 1995 r. na podstawie dorobku naukowego
i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Finansowe
instrumenty ochrony środowiska”. 1 września 1996 r.
został powołany do pełnienia funkcji kierownika Katedry
Finansów. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego
został mianowany 24 listopada 1998 r.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w maju 1999 r.
od 1 września tegoż roku zaczął pełnić funkcję dziekana
Wydziału Gospodarki Narodowej. Funkcję tę pełnił
w kolejnej kadencji do 31 sierpnia 2005 roku. W czerwcu
2005 r. Profesor Marek Łyszczak został wybrany przez
Kolegium Elektorów prorektorem ds. rozwoju i promocji
uczelni. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, do końca
sierpnia 2012 r. W wyniku przeprowadzonych wyborów
od 1 września 2012 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału
Nauk Ekonomicznych.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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ostatnie pożegnanie
Profesor Marek Łyszczak opublikował ponad 150 prac.
Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie wokół instytucjonalnych oraz instrumentalnych
uwarunkowań rynków finansowych ze szczególnym
uwzględnieniem rynku giełdowego. Drugi nurt badawczy to problematyka fiskalna, w tym zwłaszcza daniny
ekologiczne i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości
oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zespoły
badawcze, które stworzył i którymi kierował, analizowały szczegółowo różne rodzaje rynków finansowych
i wprowadzane nań nowe instrumenty finansowe.
Profesor Marek Łyszczak ma znaczący wkład w rozwój
kadr naukowych, czego efekt to wypromowanie
17 doktorów, 23 recenzje w przewodach doktorskich oraz
10 recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.
Był również członkiem lub przewodniczącym rad programowych kilkunastu ważnych konferencji naukowych
z zakresu finansów oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych z zakresu finansów.
Współpracował z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi
w Polsce. Od sześciu lat był nieprzerwanie członkiem
rady nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,
reprezentując naszą uczelnię. Od kilkunastu lat pełnił
funkcję prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego naszego Uniwersytetu.
Przy tak dużym dorobku naukowym, organizacyjnym
i dorobku w zakresie kształcenia kadr pozostał Profesor
Marek Łyszczak bardzo skromnym i życzliwym, a przez
to lubianym przez studentów Nauczycielem akade-

mickim. Traktował indywidualnie każdego studenta,
dzielił się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, ale
przede wszystkim zachęcał do kształtowania własnego
krytycznego poglądu na problemy finansów.
Profesor Marek Łyszczak miał dar zjednywania sobie
ludzi. Okazywał każdemu rozmówcy szacunek i sympatię. Zawsze był gotowy do udzielania bezinteresownej
pomocy. Był lubiany i szanowany w naszym środowisku
akademickim. Zapisał się w naszej pamięci jako
Człowiek uśmiechnięty i serdeczny.
Pozostaniesz, Marku, zawsze w naszej pamięci.

Wystąpienie prof. Andrzeja Graczyka
Szanowni Państwo, nie jest łatwo mówić o kimś, kogo się
znało, lubiło ceniło, używając czasu przeszłego
i formy „BYŁ”. On bowiem JEST.
Jego obecność, Jego udział w naszym życiu są szczególne.
Zastanawiałem się, o czym trzeba powiedzieć na spotkaniu. Trudno zebrać wszystkie Jego zasługi, bo były one
wielkie i liczne. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że mógł
jeszcze zrobić wiele.
Dla nas − pracowników, kolegów − był dobrym duchem.
Pomagał nam, wspierał nas, inspirował, motywował.
Kiedy krytykował, to delikatnie – jak kolega, nie jak
przełożony/zwierzchnik.
Jego udział w rozwoju macierzystego Wydziału, wkład
w rozwój uczelni jest ogromny – mówił o tym w swoim
wystąpieniu JM Rektor. Ja chciałbym mówić nie
o zasługach, ale pragnę wspomnieć Człowieka, Osobę,
z którą pracowaliśmy, przyjaźniliśmy się. Swoim spokojem, powściągliwością nadawał ton naszym działaniom.
Był odpowiedzialny za stworzenie strategii uczelni oraz
naszego wydziału. W działaniach cechowała go rozwaga
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płynąca z doświadczenia, wiedzy, ze znajomości prawa.
Potrafił przekonać do swoich argumentów.
Był także lubianym dydaktykiem − wielu studentów zapisywało się na Jego seminaria nie przez przypadek, ale
dzięki opinii Jego wcześniejszych wychowanków. Oprócz
naukowego aspektu zajęć, tym kontaktom ze studentami
nadawał szlif osobisty. Absolwenci odczuwali dumę, mówiąc, kto był promotorem ich dyplomowych prac.
Myślę, ż każdy z nas ma dobre, ciepłe słowa o Profesorze
Marku Łyszczaku, w których mógłby wspominać indywidualne wydarzenia. Chociaż nie jest łatwo publicznie
mówić o tych prywatnych uczuciach…
W imieniu całej społeczności Wydziału NE, wszystkich
pracowników, kolegów, przyjaciół, pracowników administracji, doktorantów, studentów chciałbym podziękować
Mu za jego dobrą pracę, wytrwałość, za serdeczność, za
tworzenie atmosfery wzajemnej sympatii. Dziękuję!

personalia
Wystąpienie prof. Ewy Bogackiej-Kisiel
Moje wystąpienie będzie krótkie. Myślę, że takie powinno być, bo Marek Łyszczak nie lubił długo mówić. Jego
wystąpienia były szkicem problemów, które omawiał.
Miał dar wyrażania się w sposób zwięzły.
Wspominając Marka Łyszczaka, myślę o Nim, jak wszyscy, jak o osobie, która bez reszty poświęciła się działalności (a lepiej byłoby powiedzieć – służbie) na rzecz
uczelni, która Go ukształtowała. Bardziej jednak myślę
o Nim jak o osobie obdarzonej szczególną osobowością.
W dużej mierze zawdzięczał ją rodzinie, w której się wychował. Dane mi było poznać Jego rodziców i do dzisiaj
wspominam ich z szacunkiem.
Marek Łyszczak był kierownikiem Katedry Finansów od
1996 roku. Był następcą i ulubionym uczniem profesora
Józefa Kalety – promotora Jego pracy magisterskiej
i doktorskiej. Kontynuował i rozwijał dzieło swego
mistrza przez niemal 20 lat. To cała epoka, a dla wielu
młodszych pracowników cała ich droga zawodowa. Nie
mieli innego szefa, nie wiedzą, jak różni mogą być szefowie. Myślę, że mieli szczęście.
Nazywaliśmy Go szefem. Wielu spośród nas tak się do
niego zwracało, najmłodsi nie mieli jeszcze śmiałości,
mówili „Panie Profesorze”, ale pozostali zwracali się
„Szefie” albo „Mistrzu”. W tym stylu zwracania się było
trochę poufałości, trochę respektu, ale i trochę łagodnej
ironii. Bo taki był Marek – jego poczucie humoru było
szczególnej klasy. Bywał lekko ironiczny, ale tą ironią
nie kłuł. Jego humor przypominał bardziej Kabaret Starszych Panów niż dzisiejsze kabaretony. Nie wolno nam
więc wspominać Go bez szczypty humoru. To był ważny
element Jego osobowości i sposobu, w jaki odnosił się do
ludzi.
We wszystkich chyba o Nim wspomnieniach pojawią się
też określenia „ciepły” czy „życzliwy”. Umiał wysłuchać
i nie zawsze od razu komentował. Pozostawiał sobie

Wystąpienie prof. Leszka Patrzałka

Drodzy Państwo!
Z wielkim żalem i smutkiem wspominamy dzisiaj zmarłego tak nagle Profesora Marka Łyszczaka. Ja w krótkim
wystąpieniu pragnę Go wspomnieć jako kolegę i przełożonego.
Nasze wzajemne poznawanie z Markiem Łyszczakiem
dokonywało się przez ponad 30 lat przez uczestnictwo
w przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych podejmowanych na uczelni. W realizacji
tych przedsięwzięć Marek Łyszczak wykazywał walory
intelektualne związane z niebywałą łatwością dostrzeżenia sedna sprawy, gradacji problemów, formułowania
klarownych wniosków.

i rozmówcy czas do namysłu. Gdyby skalę gwałtowności
ludzi określać miarą liczbową, plasowałby się w pobliżu
zera. Ten spokój był Jego znakiem firmowym. Nie wiem,
czy owa łagodność pociągała za sobą jakieś koszty wewnętrzne, nie dało się ich nigdy odczuć. Trudno sobie
jednak wyobrazić, że ponosząc odpowiedzialność za tak
wiele skomplikowanych spraw, nie przeżywał rozterek
i nie płacił za to swojej ceny.
Jako szef, jako kierownik Katedry, przyjął szczególną
i nieczęsto spotykaną postawę. Używając sformułowania
stosowanego do określenia pewnych procedur medycznych, można powiedzieć, że był nieinwazyjny. Nigdy nie
stwarzał wrażenia, że śledzi, że kontroluje kogokolwiek.
Jego podwładni mieli do niego łatwy i bezproblemowy
dostęp, ale to oni musieli Go poszukać. Gdy jednak Go
znaleźli, nie czuli w rozmowie skrępowania.
Marek Łyszczak troszczył się o Katedrę, ale też o każdego jej pracownika. Troszczył się mądrze i rozważnie.
Był niepodatny na ulotne trendy, nerwowe decyzje, szał
reform. Kiedyś, przed laty, o premierze Mazowieckim
mówiono: siła spokoju. Marek Łyszczak też miał tę siłę
spokoju. Nietrudno odgadnąć, z czego się ona brała. Jeżeli racje są słuszne, jeżeli odpowiedzialnie podejmując
decyzje, myśli się o innych, a własny krótkowzroczny
interes nie przysłania spraw naprawdę ważnych, nie trzeba drżeć ze strachu i udawać kogoś innego. Jako sternik
Marek Łyszczak był spokojny, odpowiedzialny – i za
załogę, i za pasażerów. Niestety, nagle i przedwcześnie
zszedł z mostka kapitańskiego. Będziemy musieli sami
stać się czujni, ostrożni, przewidujący, planujący, rozważni. Już nas nie wyręczy.
Żal mi osieroconej Katedry, Jego uczniów, Jego studentów, żal mi całej uczelni, której tak nagle, tak wiele ubyło. Żal mi siebie, bo był moim przyjacielem.

Jego rozwagę i opanowanie, umiejętność przewidywania, uwzględniania i godzenia różnych stanowisk łatwo
było dostrzec, obserwując aktywność Profesora Marka
Łyszczaka w pracach Senatu i Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych. Szczególnie w pamięci mam posiedzenia
Senackiej Komisji Budżetowej poprzednich dwóch kadencjach, kiedy Profesor Marek Łyszczak, spokojnie,
w wyważony sposób przedstawiając kierunki polityki
finansowej uczelni, uzasadniał potrzebę podejmowania
nieraz trudnych, niepopularnych decyzji związanych
z potrzebą oszczędzania oraz respektowania i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
Profesor Marek Łyszczak był oszczędny w słowach
i bogaty w czynach. W trakcie naszego wzajemnego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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poznawania tym, co mnie szczególnie urzekało w Jego
postawie, była niezwykła życzliwość dla młodych adeptów nauki. Marek Łyszczak potrafił łączyć życzliwość
z rzetelną oceną. Wielokrotnie podkreślał, że w naszej
pracy naukowo-dydaktycznej nie ma drogi na skróty.
Obiektywnym miernikiem Jego dokonań jest nie tylko
liczba wypromowanych doktorów, ale też opieka nad pracownikami Katedry Finansów, otwartość w rozmowach
i dyskusjach na temat wytyczania różnych nurtów badań

naukowych oraz oferty dydaktycznej Katedry. Dokonania
Profesora Marka Łyszczaka w tych obszarach sprawiły,
że dzisiaj Katedra Finansów jest zespołem wysoko cenionym w środowisku ze względu na swe osiągnięcia.
Żegnając się, Marku, z Tobą, na koniec prosiłbym Cię
o jedno: wybacz, jeśli czasami Cię nie rozumieliśmy, ale
Twoje myśli sięgały dalej niż myśli innych.
Marku, odszedłeś przed nami, ale na zawsze zostaniesz
z nami w naszych sercach.

Wystąpienie prof. Bogusława Fiedora
Magnificencje, Wysoki Senacie, Droga Rodzino!
W obliczu spraw ważnych, prawdziwie trudnych, radosnych czy smutnych trudno nam znaleźć na ogół słowa,
które dobrze wyrażają stan naszego umysłu i serca,
a które nie są ani banałem, ani patosem. Z całą pewnością
najtrudniej takie słowa znaleźć w obliczu śmierci, a już w
szczególności śmierci człowieka nam bliskiego, z którym
przez długie lata, dobre, ale i czasami trudne, łączyła nas
przyjaźń. I ja dzisiaj odczuwam tę wielką trudność.
Z naszym zmarłym kolegą Markiem kojarzy mi się piękna rzymska maksyma: Vulgare amici nomen, sed rara est
fides − pospolite jest imię „przyjaciel”, lecz rzadka wierność. Profesor Marek Łyszczak był – jestem przekonany
– nie tylko dla mnie przyjacielem wiernym.
Znaliśmy się 30 lat. Był bodaj pierwszym rocznikiem studentów, z którymi dane mi było mieć wykład akademicki.
Niektóre z tych osób są na tej sali. Szczególne więzi
przyjaźni zawiązały się między nami w ostatnich kilkunastu latach, kiedy przyszło nam wspólnie współpracować
w kierowaniu naszą Almea Matris. Jako Rektor mogłem
zawsze liczyć na jego przyjacielską pomoc, radę i wsparcie w chwilach zarówno dobrych, jak i bardzo trudnych,
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kiedy przychodziło nam podejmować decyzje służące
dobru i rozwojowi uczelni, ale początkowo niekoniecznie
przez wszystkich akceptowane. Marek miał szczególną
zdolność znajdowania rozwiązań koncyliacyjnych, ale nie
populistycznych, co tak ważne jest w kierowaniu każdą
organizacją, także dużą, publiczną, akademicką uczelnią.
Szanowni Państwo! Żegnając naszego kolegę i przyjaciela, chcę jednak przede wszystkim podkreślić, że był On
człowiekiem dobrym, spolegliwym, życzliwym ludziom.
Jego dewizą było nieszukanie problemów, ale rozwiązywanie zadań, które stawiały przed nami społeczność
akademicka, otoczenie zewnętrzne czy wyzwania przyszłości. Tych jego cech, umysłu i charakteru będzie nam
bardzo brakowało. Przede wszystkim jednak będzie nam
bardzo brakować Jego przyjaźni, życzliwości, a także
uśmiechu i poczucia humoru.
Drogi Przyjacielu! Odszedłeś od nas, ale przede wszystkim osierociłeś najbliższą rodzinę: kochającą Cię żonę,
synów i wnuków. Pogrążeni w smutku, łączymy się w
żalu przede wszystkim z nimi. Odszedłeś do lepszego
ze światów. Lecz jak długo będziemy żyli, pozostaniesz
w naszej pamięci, a przede wszystkim w naszych sercach.

personalia
Nie tylko jako uczony i osoba, która wniosła wielkie
zasługi do rozwoju naszej Almea Matris, ale jako przyjaciel, dobry i serdeczny człowiek.

Memoria neseciarum witae bonum est − pamięć jest niezbędnym dobrem życia.

Wystąpienie dr. Marka Pauki
Drogi Pawle! Jego Magnificencjo! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo!
Jeszcze tydzień temu, w niedzielę, widziałem Pana Profesora Łyszczaka na obronach prac dyplomowych. Pan Profesor tryskał niespożytą energią. Dziś nie wystarcza mi
słów, żeby podziękować za to wszystko, co Pan Profesor
zrobił dla nas, jego uczniów, doktorantów, pracowników.
Profesor był wymarzonym Szefem. Skuteczny i cierpliwy. Wymagający, ale ciepły i życzliwy. Po latach jeden
z kolegów z Katedry, który przeszedł do praktyki i sam
dziś zarządza dużym zespołem, powiedział: chciałbym
umieć kierować ludźmi tak jak Szef…
Pana Profesora poznałem prawie 20 lat temu, jeszcze
jako student. Z wielką pasją opowiadał nam o składaniu
zleceń giełdowych. Kilka lat później namówił mnie na
rozpoczęcie studiów doktoranckich i pracę w Katedrze
Finansów. W krótkim czasie Profesor stworzył wokół
siebie dynamiczny zespół ludzi zafascynowanych finansami, ale spoiwem był przede wszystkim On. Część z
tych osób zaraz po doktoracie przeszła do praktyki. Budowali polski rynek finansowy. Budowali swoje kariery.
Ale mimo to co dwa tygodnie przyjeżdżali z Warszawy
do Wrocławia, żeby prowadzić zajęcia. To im nie było
potrzebne w karierach. Przyjeżdżali dla Profesora, żeby
wspierać Katedrę!
Pan Profesor Łyszczak do ostatnich dni zarażał nas
swoim optymizmem i spokojem. Z wielką życzliwością i otwartością podchodził do naszych pomysłów.
Nie zawsze się zgadzaliśmy. Jednak odrębne zdanie nie
było przeszkodą, żeby ze sobą rozmawiać i wspólnie
pracować nad rozwiązaniem. To był jego cel. Rozwiązać
problem, a nie podciąć skrzydła. Pan Profesor bronił nas,
dając drugą, a nawet trzecią czy czwartą szansę, mimo
że wciąż popełnialiśmy błędy. A jednocześnie nigdy nie
widziałem, żeby Profesor okazał zdenerwowanie. Wprost
przeciwnie, mimo ogromnej presji, czy to jako dziekan,
czy jako prorektor, zawsze zachowywał spokój. Mimo
swoich wielu obowiązków poza Katedrą znajdował dla
nas czas, chociaż na krótką rozmowę. Często mówił: „Zadzwoń wieczorem”. „Ale wieczór, to która godzina, Panie
Profesorze?” „Im później, tym lepiej.” – odpowiadał. Te
rozmowy nie dotyczyły tylko uczelni. Często próbował

pomóc w sprawach prywatnych. Przyjeżdżał na nasze
śluby. Świętował narodziny naszych dzieci. Dopingował
nas w budowie domu. Ale też wspierał, gdy przeżywaliśmy choroby czy śmierć naszych bliskich. Z Katedry
Finansów stworzył wielką Rodzinę przyjaciół. Bo Pan
Profesor kochał ludzi. I do ludzi miał ogromne zaufanie.
Wierzył w każdego z nas. Motywował nas w pisaniu prac
rygorowych, a jednocześnie z dystansem podchodził do
ostatnich zmian dotyczących awansów naukowych. Podpowiadał: „Pisać, pisać i jeszcze raz pisać, a nie martwić
się na zapas”.
Marzeniem Profesora było, żeby każdy z nas był uniwersalnym wykładowcą, żeby każdy z nas prowadził zajęcia
od bankowości i ubezpieczeń, przez rynki finansowe do
finansów publicznych. Gdy nam to tłumaczył, odwoływał
się do swojego Mistrza, Profesora Kalety.
Sam jako dziekan, a potem prorektor poznał uczelnię od
podszewki. Jak z rękawa sypał danymi o finansach. Widać było, że w zarządzaniu uczelnią Pan Profesor znalazł
swoją kolejną pasję. Profesor był otwarty na nowości.
Pierwszy uwierzył w innowacyjne pomysły Kuźni Kadr:
międzywydziałowe studia podyplomowe, nauczanie
podatków ludzi z urzędów skarbowych czy ostatnio –
uznawalność efektów kształcenia. Ze swoim wrodzonym
spokojem łagodził wszelkie napięcia i złe emocje. Jak
pamiętamy z ostatniego Senatu, gdy emocje zaczęły przesłaniać cel, od razu zaproponował przerwę w obradach,
żeby ostatecznie po kilku tygodniach wrócić do konstruktywnej dyskusji i skutecznie rozwiązać problem. Bo wiedział, że to było ważne dla uczelni i dla jego pracowników. I tego właśnie przede wszystkim nas uczył. Spokoju
i zdrowego rozsądku, szacunku do drugiego człowieka
i skutecznego dążenia do rozwiązywania problemów. Za
to mu bardzo dziękuję. Dziękuję również w imieniu tych
ponad 50 osób, które były i są związane z Katedrą Finansów przez ostatnie prawie 20 lat.
Pan Profesor Marek Łyszczak na zawsze pozostanie
w naszych sercach jako nasz Mistrz, Mentor, Najlepszy
Przełożony i Przyjaciel.
Chciałbym Pana Profesora pożegnać słowami, którymi
Profesor najczęściej mnie witał: „Co dobrego u Pana,
Kochany Panie Profesorze?”.

Wystąpienie mgr. Edwarda Bratka
Magnificencjo – Panie Rektorze, Wysoki Senacie,
Najbliższa Rodzino, Szanowni Zebrani, Koleżanki
i Koledzy!
Z ogromnym, głębokim smutkiem żegnamy dziś Marka
Łyszczaka – Profesora, Kierownika Katedry Finansów,

Dziekana, Prorektora naszej uczelni, ale przede wszystkim świetnego, wypróbowanego Kolegę i Przyjaciela –
Marka.
Występując jako kolejny po moich przedmówcach, mam
świadomość, że trudno powiedzieć o Zmarłym jeszcze
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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coś pozytywnego, co nie byłoby powtórzeniem tego, co
już tu zostało powiedziane. Z dużą przyjemnością obserwowałem Jego znakomite relacje z większością pracowników tej drugiej połowy uczelni, czyli administracji
i obsługi.
Nigdy nie odmawiał pomocy, zawsze miał dla drugiego
człowieka chwilę i dobre słowo. Wielu z nas korzystało
z Jego inteligencji, wiedzy i wielkiego doświadczenia
zawodowego i życiowego. I odwrotnie – byłem wielokrotnie świadkiem, jak Marek wypytywał naszych pracowników, głównie z pionu technicznego, o różne sprawy, gdyż, jak wiemy, uwielbiał majsterkować w domu
i ciągle chciał coś zmieniać lub ulepszać. Nasi koledzy
cierpliwie i z dużą życzliwością tłumaczyli Mu różne
zawiłości techniczne, głównie budowlane. Robili to także
dlatego, iż wiedzieli, że dziekan czy prorektor Marek
Łyszczak z równym szacunkiem i empatią odnosi się do
każdego człowieka i dba o to, aby nie naruszyć przypisanej każdemu godności.
Pozwólcie Państwo na krótki wątek osobisty.
Pewnie niewiele z osób obecnych w tej sali wie, że
z Markiem znaliśmy się ponad 40 lat. Nasi ojcowie pracowali w dawnych latach w jednej firmie – nazywała się
ona wtedy Poczta Polska Telegraf i Telefon. Jako zapaleni
działkowicze dostali ogródki pracownicze nieopodal,
przy ul. Sztabowej, koło stadionu. Wtedy zobaczyłem,
że na działkę obok naszej przychodzi chłopak w moim
wieku. Okazało się, że ma na imię Marek. Po kilku latach

spotkałem Go na wydziale GN ówczesnej Akademii Ekonomicznej. Po skończeniu studiów nasze drogi rozeszły
się na wiele lat (w międzyczasie widywaliśmy się sporadycznie) i dopiero, kiedy rozpocząłem pracę w uczelni,
zaczęliśmy z Markiem ściśle współpracować.
Trwało tak aż do ostatniej środy, 21 października, kiedy
to w czasie mojej podróży służbowej do Warszawy pani
Ula Iskra przekazała mi telefonicznie tę tragiczną wiadomość.
Z Markiem mieliśmy bardzo ciepłe relacje. Czasem
wspominaliśmy dawne dzieje i nasz, jak to się dzisiaj
mówi, kultowy ogródek działkowy.
Zawsze ujmowała mnie Jego bezpośredniość, czasem, jak
u każdego z nas, bezradność w podstawowych sprawach
życiowych. Zdarzało się na przykład, że przed jakąś ważną uroczystością Marek przychodził do mnie z krawatem
w ręce i mówił: „Edziu, zawiąż mi go, bo coś mi nie
wychodzi”. Robiłem to z przyjemnością lub dawałem Mu
jeden ze swoich krawatów, które wiszą w szafie w moim
sekretariacie.
Podobnych, zwykłych, przyziemnych sytuacji uzbierało
się przez te lata dziesiątki.
Mówi się, że człowiek żyje tak długo, jak długo trwa
pamięć o nim. Jestem przekonany, że Marek Łyszczak
pozostanie w naszej pamięci na zawsze, jako człowiek
skromny, pogodny, życzliwy ludziom, Kolega i Przyjaciel
o wielkim sercu.
Ogromny żal, że to serce przestało bić tak wcześnie.

Prof. Maria Wanda Kopertyńska odczytała listy kondolencyjne od: rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego, prof. Jana Sobiecha – kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Teresy Famulskiej i prof. Artura Walasika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
29 października odbyła się uroczystość pożegnalna w ramach Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Odeszli
Pożegnaliśmy na zawsze pracowników naszej uczelni. Odeszli od nas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zofia Balinowska
Barbara Bocoń
Prof. Romuald Bogoczek
Barbara Guzikowska
Prof. Eugeniusz Gajos
Dr Halina Jagodzińska-Bressel
Prof. Rafał Krupski
Teresa Kuligowska
Janusz Kuszelewski

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirosława Lenkiewicz
Zbigniew Lorenc
Prof. Marek Łyszczak
Czesława Popiel
Dr inż. Jerzy Sacała
Barbara Sarapuk
Halina Sinkowska
Franciszka Solińska
Janina Tarczyńska

Z naszego grona odeszli także studenci: Weronika Michalewicz i Krzysztof Zołotajkin
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personalia
Andrzej Bytniewski

100 rocznica
urodzin
Profesora
Henryka Sobisa
Profesor Henryk Sobis żył w latach 1915-1991. Dokładnie precyzując – urodził się 5 grudnia 1915 roku w Zgorzelcu na terenie ówczesnego Cesarstwa Niemieckiego.
Żona profesora – Zofia Sobis – dożyła szczęśliwie tego
jubileuszu. Profesor był ojcem dwóch synów: starszego
Michała i młodszego Tomasza. Michał jest absolwentem Akademii Ekonomicznej. W dekadzie lat 70. – 90.
pracował jako informatyk we wrocławskich przedsiębiorstwach. Obecnie jest na emeryturze. Natomiast syn
Tomasz ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale
Mechanicznym, na którym doktoryzował się na początku lat 80-tych, i na którym pracował do 1995 roku z
7-letnią przerwą na pobyt naukowy na Uniwersytecie
Erlangen-Norymberga. Obecnie jest przedsiębiorcą.
Profesor Henryk Sobis był dobrym i roztropnym ojcem
oraz kochającym dziadkiem. Oczkiem w głowie był jego
pierworodny wnuk Bartłomiej, któremu poświęcał każdą
wolną chwilę. Gdyby profesor Sobis żył, to doczekałby
się dwóch wnuków i prawnuka Antoniego.
Henryk Sobis maturę uzyskał w 1937 roku w Liceum
Handlowym w Bydgoszczy, studia licencjackie ukończył
w 1949 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, a magisterium obronił w 1952 roku. W latach
1949-1991 pracował w naszej uczelni (WSH/WSE/AE).
W tym czasie uzyskał wszystkie tytuły naukowe: dr nauk
ekonomicznych w 1962, dr. habilitowanego – w roku
1968, profesora – w 1976 r., profesora zwyczajnego
w 1985 roku. Opublikował 56 prac naukowych, w tym
3 monografie i 14 skryptów. Swymi publikacjami wraz
z zespołem pracowników, którymi kierował współtworzył Szkołę Informatyki Ekonomicznej. Wypromował
14 doktorów, dwóch wychowanków zostało profesorami
zwyczajnymi (prof. zw. dr hab. Jacek Ochman – już
nieżyjący i prof. zw. dr hab. Jan Stępniewski – pracuje
obecnie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
prowadząc Katedrę Zarządzania Operacyjnego i Marke-

tingu). Trzech uczniów jest doktorami habilitowanymi,
obecnie profesorami nadzwyczajnymi naszej uczelni .
Są to dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE – kierownik
Katedry Informatyki Ekonomicznej, dr inż. hab. Małgorzata Nycz, prof. UE i dr inż. hab. Mieczysław Owoc –
kierownik Katedry Inteligencji Biznesowej.
Zainteresowania Profesora w okresie początkowym
dotyczyły problematyki rachunkowości i rachunku kosztów, a ich wynikiem były następujące publikacje: Koszty
postulowane w przedsiębiorstwie o długim cyklu produkcyjnym. Zagadnienie wybrane, Wydawnictwo PTE,
Wrocław1963; Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współautorstwie z A. Liwaczem
i J. Ochmanem PWN, Wrocław 1968 r.
Pod koniec lat 60. Profesor zainteresował się, jak na ówczesne czasy, nową problematyką, a mianowicie zastosowaniami technicznych środków przetwarzania danych
(maszyn księgowych, elektronicznych automatów obrachunkowych, maszyn licząco-analitycznych) w szeroko
rozumianym obszarze rachunkowości. Wynikiem tych
zainteresowań były następujące publikacje: Elementy
organizacji i mechanizacji rachunkowości: maszynowe
przetwarzanie danych w rachunkowości, Wyd. WSE,
Wrocław 1971; Mechanizacja i automatyzacja przetwarzania danych, Tom I. Zbiór przykładów i ćwiczeń z obsługi i zastosowania sprzętu informatycznego małej
i średniej techniki obliczeniowej, Wyd. WSE 1971 r.
W miarę rozwoju elektronicznego sprzętu do przetwarzania danych, a zwłaszcza minikomputerów i komputerów pojawiły się nowe możliwości organizacji przetwarzania danych w systemie rachunkowości, co znalazło
wyraz w następujących publikacjach pod red. Profesora
Sobisa:, Mechanizacja i automatyzacja przetwarzania
danych, Tom I i II. AE, Wrocław 1974 r. oraz Organizacja i automatyzacja rachunkowości, Tom I i II. AE
Wrocław 1976 r.
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100 rocznica urodzin prof. henryka sobisa
Profesor Sobis podczas kariery zawodowej zajmował
wiele stanowisk kierowniczych. Był kierownikiem
Zakładu Mechanizacji Rachunkowości (1969-1974),
kierownikiem Zakładu Organizacji i Zastosowań Informatyki (1974-1986), dyrektorem Instytutu Informatyki
(1981-1986).
W trakcie pracy zawodowej i społecznej uzyskiwał wiele
nagród i wyróżnień: Złota Odznaka PTE (1967), Odznaka Budowniczego Miasta Wrocławia (1969), Srebrna
Odznaka Zasłużonego w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1971), Srebrny Krzyż Zasługi (1973),
Krzyż Kawalerski Zasługi (1974), Krzyż Kawalerski
Odrodzenia Polski (1977), tytuł Zasłużony nauczyciel
PRL (1985), medal Komisji Edukacji Narodowej (1989).
Odznaczenia i tytuły wynikały z jego aktywności zawodowej i społecznej. Był członkiem stowarzyszeń naukowych i społecznych: PTE, TNOiK, Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce (posiadał uprawnienia biegłego
księgowego).
Kierunek zainteresowań naukowych Profesora Sobisa
znalazł odzwierciedlenie w pracach naukowych jego
wychowanków. Można wyróżnić dwie grupy prac doktorskich:
A) zastosowanie informatyki w rachunkowości,
B) zastosowanie informatyki w szeroko rozumianym
zarządzaniu.

Do grupy A należy zaliczyć następujące prace doktorskie:
Aspekty informatyzacji rachunku kosztów w nadsystemie
informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa – Jerzy Bilat
(1976)
Model integracji informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w warunkach automatycznego przetwarzania danych – Jacek Ochman (1974)
Model kompleksowego systemu informatycznego rachunkowości dla wieloobiektowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Jan Stępniewski (1977)
Modernizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach
przemysłu drobnego przy zastosowaniu środków technicznych małej informatyki – Ryszard Grodziński (1982)
Modernizacja rachunku kosztów w przedsiębiorstwach
wielozakładowych za pomocą minikomputerów –
Andrzej Bytniewski (1981)
Modernizacja zbiorów danych rachunkowości informatycznej – Teresa Ciesielczyk (1981)
Organizacja procesu przygotowania danych w minikomputerowych systemach rachunkowości – Grażyna Watras
(1981)
Organizacja zbiorów danych kosztowych dla potrzeb
zarządzania przedsiębiorstwem – Marianna Kowalska
(1986)

Spotkanie w 1985 roku. Siedzą dr Andrzej Bytniewski i prof. Henryk Sobis; stoją od lewej dr Małgorzata Nycz i dr Teresa Ciesielczyk
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personalia
Profesor Henryk Sobis wręcza
Andrzejowi Bytniewskiemu dyplom doktorski (grudzień 1981 r.).
W głębi członkowie Senatu uczelni, od lewej:
prof. Stanisława Bartosiewicz –
prodziekan Wydziału ZI, prof.
Maria Cieślak – prorektor ds.
dydaktyki, prof. Władysław Bukietyński – dziekan Wydziału ZI
i prof. Wanda Romanowska –
dziekan Wydziału GN

Problemy komputeryzacji planowania finansowego
w przedsiębiorstwie przemysłowym – Małgorzata
Kuśnierek (1986)
Do grupy B prac doktorskich zaliczono:
Budowa systemu identyfikatorów (wybrane zastosowania
w informatyce) – Mieczysław Lech Owoc (1983)
Minikomputerowe systemy rozproszonego przetwarzania
danych na przykładzie wielobranżowej organizacji gospodarczej – Katarzyna Maćkowiak (1981)
Ochrona danych w systemach rozproszonego przetwarzania danych – Małgorzata Nycz (1984)
Organizacja bazy danych w przedsiębiorstwie wielozakładowym – Grażyna Berentowicz-Sobczak (1984)
Wspomagane komputerem sterowanie procesem dydaktycznym w szkole wyższej – Urszula Mleczko (1988)
Podkreślenia wymagają osiągnięcia naukowe i zainteresowania byłych doktorów Profesora, którzy dokonali
dalszego rozwoju naukowego w obszarze rachunkowości, osiągając kolejne tytuły. prof. Jacek Ochman, prof.
Jan Stepniewski i dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE
skoncentrowali się na dalszych studiach związanych
z informatyzacją systemu rachunkowości. Wynikiem ich
zainteresowań i badań są prace habilitacyjne: J. Ochman
– Integracja w systemach informatycznych rachunkowości. Prace naukowe AE nr 334/1986, J. Stępniewski
– Przyczynek do informatyzacji rachunkowości zdarzeniowej . Studium modelu konceptualnego, obroniona
w Uniwersytecie w Rennes (Francja), tytuł oryginału
– Contribution a l’ informatisation d’une comtabilite
evenementielle . Etude du modele conceptuel, Rennes
1987, A. Bytniewski – Założenia teoretyczne robotyzacji
systemu rachunkowości, Prace naukowe nr 729, wyd. AE
we Wrocławiu 1996 r.

Z tytułów prac wyraźnie widać jak daleko dokonała się
informatyzacja systemu rachunkowości i to nie tylko
w opracowaniach teoretycznych, a i w praktyce. W latach 60. ubiegłego wieku prace Profesora Jubilata dotyczyły mechanizacji czynności realizowanych w systemie
rachunkowości, już w latach 70. i pierwszej połowie
lat 80. pojawiają się pierwsze prace wskazujące na
automatyzację tychże czynności. Natomiast w drugiej
połowie lat 80. i w latach 90. prace wychowanków już
wskazują na systemy rachunkowości wysoce zautomatyzowane, przyjmujące postać systemów zrobotyzowanych
Natomiast dr hab. inż. M. Nycz i dr hab. inż. M. Owoc
zajęli się problematyką bardziej zbliżoną z technologią
informatyczną wykorzystywaną w zarządzaniu. Wynikiem ich zainteresowań naukowych powstały następujące prace habilitacyjne: M. Nycz – Pozyskiwanie wiedzy
menedżerskiej: podejście technologiczne. Prace naukowe
AE nr 1165, Wyd. AE we Wrocławiu 2007; M. Owoc
– Wartościowanie wiedzy w inteligentnych systemach
wspomagających zarządzanie, Prace Naukowe AE
nr 1047 Wyd. AE we Wrocławiu 2004.
Profesor Jubilat był człowiekiem bardzo aktywnym
życiowo i zawodowo, czego dowodem są publikacje
i wypromowani przez niego doktorzy, którzy nadal propagują Jego idee informatyzacji rachunkowości i systemów zarządzania odpowiednio je uwspółcześniając.
Uczeń Profesora Henryka Sobisa –
dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

37

nagroda nobla 2015 z ekonomii
Krzysztof Jajuga

Nagroda Nobla z ekonomii
w 2015 roku
12 października 2015 r. werdyktem Królewskiej Akademii Nauk, Nagroda Narodowego Banku Szwecji
im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych trafiła do rąk profesora Angusa Deatona pracującego
na Uniwersytecie Princeton.
Oficjalne uzasadnienie nagrody brzmi (tłumaczenie – KJ): za analizę konsumpcji, ubóstwa i dobrobytu.

Profesor Angus Deaton zajmuje
się, m.in. ekonomią zdrowia,
ekonomią rozwoju i ekonomią
dobrobytu. Urodził się w 1945
roku w Edynburgu. Ma podwójne obywatelstwo – brytyjskie
i amerykańskie. Wykłada ekonomię i sprawy międzynarodowe
na prestiżowym Uniwersytecie
Princeton w USA.

uzyskania nagrody, to zdecydowanym
liderem jest University of Chicago
(12 laureatów), a następne to Princeton University (7 laureatów) oraz MIT
i University of California Berkeley (po
5 laureatów).

Problemy badawcze rozpatrywane
przez tegorocznego noblistę prof.
Deatona, to fundamentalne zagadnienia nauk ekonomicznych: konsumpPrzypomnijmy, że w 1968 roku
cja, ubóstwo, dobrobyt, m.in. za badaszwedzki (najstarszy) bank centralny
nia nad ekonomią dobrobytu nagrodę
(Sveriges Riksbank), w trzechsetną
w 1998 roku otrzymał Amartya Sen.
rocznicę powstania, podjął decyzję
fot. princeton.edu Larry Levanti
Problematyka ta jest bardzo aktualna
o ustanowieniu Nagrody Nobla w
z uwagi na występujące nierówności
dziedzinie nauk ekonomicznych. Ofimiędzy krajami i grupami społecznymi. Co prawda, niecjalna nazwa nagrody brzmi: Nagroda Banku Szwecji w
równości te są w różnych krajach często wyolbrzymiane
dziedzinie nauk ekonomicznych pamięci Alfreda Nobla
propagandowo przez polityków, niemniej jednak wystę– The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in
pują i powinny być przedmiotem analizy oraz decyzji
Memory of Alfred Nobel. Nagroda ta finansowana jest
w zakresie polityki społecznej i gospodarczej.
przez Bank Szwecji, w tym roku wynosi 8 milionów
Uzasadnienie tegorocznej nagrody wskazuje na trzy podkoron szwedzkich (średni kurs NBP w dniu ogłoszenia
stawowe obszary badań prof. Angusa Deatona. Wspólnagrody wynosił: 1 SEK = 0,4538 PLN). Przyznawana
jest przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, podob- nym mianownikiem tych badań jest kwestia danych
dotyczących konsumpcji pojedynczych gospodarstw donie jak Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii.
mowych, w miejsce analizy zagregowanej konsumpcji.
Do tej pory przyznano 47 nagród, które otrzymało
Pierwszy obszar badań tegorocznego noblisty, dotyczy
76 osób. Wśród laureatów jest też urodzony we Wromodeli estymacji popytu na różne rodzaje dóbr. W tym
cławiu Reinhard Selten (nagroda w 1994 roku), doktor
zakresie kluczowe są dwie publikacje z 1980 roku, któhonoris causa naszej uczelni.
rych współautorem jest prof. John Muellbauer. Pierwsza
Obecnie żyje 40 laureatów ekonomicznego Nobla, najpublikacja to książka „Economics and Consumer Behastarszy to Douglass North (ur. 1920), najmłodsi to Paul
Krugman oraz Jean Tirole (obaj ur. 1953). Najmłodszym vior”, wydana przez Cambridge University Press. Druga
laureatem (z punktu widzenia wieku, w którym przyzna- publikacja to artykuł „An Almost Ideal Demand System”, który ukazał się w „American Economic Review”,
no mu nagrodę) jest Kenneth Arrow (51 lat w momencie
jednym z kilku wiodących naukowych czasopism ekonootrzymania nagrody w 1992 roku), zaś najstarszym laumicznych (czasopismo to jest wydawane przez American
reatem był Leonid Hurwicz (90 lat w momencie otrzyEconomic Association).
mania nagrody w 2007 roku).
Podstawowa konstrukcja teoretyczna, na której oparli
Trzy obszary, z których przyznano najwięcej nagród
badania Deaton i Muellbauer to tzw. system popytu
to: makroekonomia, finanse i ekonometria. Jeśli chodzi
(Demand System). Jest to zestaw równań, każde równao uczelnie, w których pracowali laureaci w momencie
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na temat
nie dla osobnego gospodarstwa domowego i osobnego
dobra. W równaniach tych zmienną objaśnianą jest wielkość zgłaszanego przez gospodarstwo domowe popytu
na dane dobro, zmiennymi objaśniającymi są: wielkość
wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego
oraz ceny danego dobra i innych dóbr.
W badaniach przed 1980 rokiem Deaton poddał krytyce
wcześniejsze badania innych autorów, którzy analizowali
zagregowane (a nie indywidualne) funkcje popytu, po
części za przyjęcie zbyt restrykcyjnych założeń. Jako konkurencyjny model wprowadził (wraz z Muellbauerem)
tzw. prawie idealny system popytu (Almost Ideal
Demand System), w którym funkcje popytu dla każdego
gospodarstwa domowego konstruowane są odrębnie, ponadto funkcje są nieliniowe względem zmiennej określającej całkowite wydatki. Istotna cecha proponowanego
systemu to możliwość łatwej agregacji oraz możliwość
testowania założeń dotyczących preferencji gospodarstwa domowego.
System ten stosowany jest w praktyce, stał się kamieniem milowym w zagadnieniu estymacji popytu
na podstawie indywidualnych danych z gospodarstw
domowych. Warto dodać, że artykuł Deatona i Muellbauera został uznany za jeden z dwudziestu najbardziej
wpływowych artykułów opublikowanych w „American
Economic Review” w stuletniej historii tego renomowanego czasopisma. Artykuł ten zapoczątkował wiele
badań prowadzonych przez innych autorów, dotyczących
estymacji równań popytu.
Drugi obszar badań tegorocznego noblisty, dotyczy dynamicznej analizy zachowań konsumpcyjnych, a przede
wszystkim wydatków na konsumpcję. Podobnie jak
w przypadku analizy popytu, tak i tutaj, istotna jest
analiza danych dotyczących indywidualnej konsumpcji,
które dopiero w dalszej kolejności podlegają agregacji.
W tym zakresie najważniejsza jest książka „Understanding Consumption”, opublikowana w 1992 roku przez
Oxford University Press.
Przed badaniami tegorocznego noblisty dominowały
dwie hipotezy dotyczące wydatków na konsumpcję:
teoria dochodu stałego (permanentnego) Miltona
Friedmana (Permanent Income Hypothesis) oraz teoria
cyklu życia Franco Modiglianiego (Life Cycle Hypothesis). W swoich badaniach, przeprowadzonych na
podstawie danych indywidualnych, Deaton pokazał, że
konsumpcja nie jest „wygładzana” w czasie w takim
stopniu, w jakim wynikałoby to z obu wymienionych
hipotez. Wykazał również, że reakcje indywidualnych
gospodarstw domowych na zmiany stóp procentowych
są niejednorodne.

W tym obszarze prof. Deaton ma również osiągnięcie
metodyczne. Noblista pokazał, jak konstruować tzw.
pseudo panelowe dane na potrzeby badań zmian konsumpcji gospodarstw domowych w czasie. W tym celu
wykorzystał powtarzające próby danych przekrojowoczasowych.
Trzeci obszar badań tegorocznego noblisty, dotyczy pomiaru standardów jakości życia i ubóstwa na podstawie
analizy miar konsumpcji indywidualnych gospodarstw
domowych. W tym zakresie najważniejsza publikacja Deatona to książka „The Analysis of Household
Surveys: A Microeconomic Approach to Development
Policy”, opublikowana w 1997 roku przez Johns
Hopkins University Press.
Z praktycznego punktu widzenia najbardziej istotne
badania prowadzone przez Angusa Deatona były we
współpracy z Bankiem Światowym w ramach tzw.
Living Standards Measurement Survey (LSMS). Jak
sama nazwa wskazuje chodziło w nich o standardy
życia. Przyjęty został powszechnie akceptowany dziś
pogląd, według którego w krajach o niższym dochodzie
kluczowa zmienna w pomiarze ubóstwa to konsumpcja,
a nie dochód. Badania noblisty dotyczyły kilku wyznaczników poziomu ubóstwa, takich jak:
• liczba spożywanych kalorii – a zwłaszcza elastyczność spożywanych kalorii względem dochodu;
• dyskryminacja w gospodarstwie domowym – analiza „faworyzowania” synów poprzez pomiar spadku
konsumpcji w wyniku urodzenia się dziecka określonej płci;
• przyjęcie kosztów związanych z dziećmi jako
wskaźnika ubóstwa.
W tych wszystkich badaniach kluczową rolę odegrały
dane pochodzące od indywidualnych gospodarstw domowych, zbierane w badaniach statystycznych.
Oprócz tego Angus Deaton przeprowadził (wraz ze
współpracownikami) w różnych krajach szereg badań
empirycznych dotyczących poziomu ubóstwa (analizując
je w różnych latach). Najbardziej znane są wyniki badań
przeprowadzonych dla Indii.
Z powyższych rozważań wynika, iż analiza konsumpcji
gospodarstw domowych była główną podstawą badań
tegorocznego noblisty. Warto jednak dodać, iż zajmował
się on również zdrowiem oraz subiektywnym odczuciem
dobrobytu, jako ważnymi zmiennymi charakteryzującymi dobrobyt gospodarstw domowych.
Nie ulega wątpliwości, iż badania Angusa Deatona wyznaczyły standardy metodyczne w badaniach nad konsumpcją, ubóstwem i dobrobytem.
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fundacja rozwoju ue we wrocławiu

Nowe
możliwości
działania
Rozmowa z dr. hab. Arkadiuszem
Wierzbicem, prezesem Fundacji
Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu i dr Joanną Kacałą,
członkiem Zarządu Fundacji
Jaki cel przyświeca działaniom Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego?
Joanna Kacała (JK) – Głównym celem działania Fundacji jest pomoc w rozwoju uczelni i jej promocja wśród
przedsiębiorstw.

Jakie działania już zostały podjęte?
Arkadiusz Wierzbic (AW) – Jesteśmy w Zarządzie
Fundacji od lata 2013 roku, wcześniejsza aktywność
Fundacji była bardzo ograniczona. Dostaliśmy od władz
uczelni misję sprawdzenia możliwości działania. Postawiliśmy na kilka elementów naszej aktywności. Są to
pomoc w promowaniu nauki, w tym m.in. wspieranie
organizacji konferencji oraz współpraca z organizacjami
studenckimi.
Uczestniczyliśmy w projektach Samorządu Studentów,
które miały na celu umożliwienie naszym studentom
nabycia oficjalnych bluz Uniwersytetu. W czasie ubiegłego roku akademickiego studenci mogli po raz pierwszy pochwalić się faktem studiowania na naszej uczelni
nosząc bluzę z logo UE. Pomagaliśmy również w organizacji projektu Auto Stop Race 2015, w którym kilkaset
par autostopowiczów ścigało się w wyścigu na Półwysep
Chalkidiki. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem
Studenckim Wiggor w opracowaniu 19. edycji rankingu
„Najlepsi z Najlepszych 2014”. Wspólnie ze studentami
zmodyfikowaliśmy kryteria rankingu uwzględniając
wymagania pracodawców. Nowym elementem projektu było wydanie publikacji prezentującej sylwetki
laureatów – jesteśmy przekonani, że pracodawcy będą
zainteresowani zatrudnianiem najlepszych studentów.
Co więcej, w publikacji zamieszczono nie tylko sylwetki
absolwentów, ale również studentów wcześniejszych
semestrów. Mamy zwrotne informacje od pracodawców, że możliwość wcześniejszego poznania przyszłych
pracowników, jeszcze długo przed uzyskaniem dyplomu, jest dla nich bardzo atrakcyjna. Publikacja trafi do
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wszystkich laureatów i do kilkudziesięciu wiodących
przedsiębiorstw, nie tylko z obszaru Dolnego Śląska.
Jest jeszcze trzeci obszar działania, który związany jest
z łączeniem świata nauki i świata biznesu. Ten kierunek
planujemy stopniowo rozwijać także we współpracy
z Klubem Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego
(funkcję pełnomocnika rektora ds. Klubu Partnerów pełni dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE). Staramy się również
o kontakty z przedsiębiorstwami i instytucjami, także
międzynarodowymi. Chcemy umożliwiać działanie pracowników uczelni na ich rzecz, budując prestiż Uniwersytetu jako instytucji zatrudniającej wysokiej klasy ekspertów. Pragniemy by Fundacja była miejscem spotkań,
nawiązywania kontaktów między pracownikami naszej
uczelni a zgłaszającymi potrzeby organizacjami, instytucjami. Możemy z przyjemnością poinformować, że kilka
projektów już zrealizowaliśmy. W ramach współpracy
pomiędzy Uniwersytetem, Fundacją i renomowaną firmą
DEKRA współorganizowaliśmy szkolenia, egzaminy
i wydanie certyfikatów potwierdzających kompetencje
uczestników szkoleń w ramach projektu „Dolnośląskie
ku jakości”. Byliśmy w 2014 r. współorganizatorem konferencji naukowej połączonej z obchodami jubileuszu
40-lecia Instytutu Informatyki Ekonomicznej. W 2013 r.
i 2014 r. współorganizowaliśmy dwie edycje konferencji
„Zmiana warunkiem sukcesu”. Mamy również pierwsze
sukcesy w łączeniu pracowników uczelni i przedsiębiorstw potrzebujących wiedzy eksperckiej.
JK – Mamy informacje, że współpracę z nami chcą podjąć Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy Dolnego
Śląska. Firmy często potrzebują ekspertów do prowadzonych przez siebie projektów. Chcemy skrócić ścieżkę
docierania zainteresowanych do kompetentnych fachowców, których uczelnia posiada i których powinniśmy
promować. I właśnie taki obszar działań rozwojowych
jest głównym celem Fundacji. Oczywiście wsparcie organizacyjne dla konferencji, merytoryczne dla studentów
również nas cieszy. Działalność w ramach Fundacji ułatwia bowiem podejmowanie różnych działań, które reali-
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Głównym celem działania Fundacji jest pomoc w rozwoju uczelni i jej promocja wśród
przedsiębiorstw
zowane w systemie zamówień publicznych wymagałyby
procedur wydłużających proces decyzyjny. Fundacja jest
małym podmiotem, co sprawia, że wiele spraw można
załatwić szybciej.
AW – Mamy za sobą dwa lata intensywnych starań, nawiązywania znajomości i budowania relacji, przeprowadzenia wielu rozmów, poszukiwania rozwiązań. Stworzyliśmy silne podstawy do rozwoju Fundacji.
Z zaangażowaniem staramy się promować uczelnię,
tak by była postrzegana jako instytucja gwarantująca
wysoki poziom wykonania zadania. Wspieramy opiniami
i doradztwem działania studentów, dzięki temu realizują
oni przedsięwzięcia w zgodzie z przepisami, bardziej
świadomie podejmują decyzje, po prostu z nami uczą się
prawideł prowadzenia działań biznesowych. Jesteśmy
także coraz bardziej zauważalni w kontaktach instytucjonalnych. Nasi odbiorcy zewnętrzni dostrzegają potencjał
współpracy i nasze zaangażowanie. Tworzy się opinia
o uczelni, że warto z nią współpracować.

Jakie zamierzenia do realizacji planujecie
obecnie?
AW – Będziemy kontynuować wsparcie dla inicjatywy
Stowarzyszenia WIGGOR dotyczącej rankingu Najlepsi
z Najlepszych. Finał 20. edycji odbędzie się w grudniu

– wtedy poznamy kolejną grupę studentów i absolwentów, których będziemy promować. Wydamy publikację
z ich sylwetkami – myślę, że jest to unikatowa w skali
krajowego środowiska akademickiego pozycja adresowana do pracodawców, którzy otrzymają cenne informacje o talentach naszych studentów.
JK – Już podjęliśmy działania organizacyjne związane
z przygotowaniem konferencji „Letnia Szkoła Zarządzania 2016”, którą współorganizujemy razem z Instytutem
Organizacji i Zarządzania (Wydział ZIF). Warto nadmienić, że jest to konferencja, która co dwa lata gromadzi
grono wiodących postaci świata nauk o zarządzaniu oraz
bardzo dużą grupę pracowników specjalizujących się
w tym zakresie. Będziemy również współorganizować
kolejną edycję konferencji „Zmiana Warunkiem Sukcesu”, którą przygotowuje zespół Katedry Projektowania
Systemów Zarządzania. Razem z Samorządem Studentów planujemy drugą edycję dystrybucji oficjalnych bluz
uczelni, a z Klubem Podróżników BIT następny wyścig
autostopowiczów.
AW – Wymienione działania to wynik dwuletniego
zaangażowania i pracy na rzecz studentów i uczelni.
Cieszy nas, że realizowane projekty stają się powtarzalne, co wskazuje, że Fundacja jest potrzebna zarówno
studentom, jak i naszemu Uniwersytetowi. Zapraszamy
do kontaktów z nami i nawiązania współpracy. Nasza
siedziba mieści się w budynku A, pokój 13A. Jesteśmy
otwarci na nowe inicjatywy.
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Innowacyjne rozwiązania
Projekt Portrety szpitali –
mapy możliwości
W lipcu 2015 r. zakończył się projekt realizowany przez ogólnopolski zespół praktyków oraz naukowców.
„Portrety szpitali – mapy możliwości”, projekt z dziedziny funkcjonowania, ekonomiki i zarządzania
w ochronie zdrowia, dał dyrektorom szpitali i jednostkom samorządu terytorialnego podwójną korzyść: pokazał dobre praktyki dotyczące efektywności działania, jakości zarządzania i jakości udzielanych świadczeń oraz
dał podstawy do ich implementacji do codziennej praktyki; pokazał też rezerwy możliwości tkwiących w
szpitalach – mogące polepszyć ich rentowność. Pomysłodawczynią tematyki jest dr hab. Maria Węgrzyn, przy
poparciu prof. dr hab. Doroty Korenik. Wraz z pracownikami Katedry Finansów oraz Katedry Zarządzania
Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także z wyspecjalizowanymi pracownikami z innych
polskich uczelni przygotowały opracowanie naukowe i metodologiczne, zarządzały projektem i jego realizacją. Projekt był prowadzony jako partnerski, przy organizacyjnym wsparciu: Związku Powiatów Polskich,
Polskiego Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” oraz Health Policy Institute. Na platformie internetowej (www.
portretyszpitali.pl) stworzono nowatorski system monitorowania funkcjonowania szpitali. Powinien on stać
się wsparciem dla władz centralnych kraju w planowaniu polityk oraz działań w służbie zdrowia.

Rozmawiamy z prof. Dorotą Korenik
i dr hab. Marią Węgrzyn –
liderami naukowymi projektu
Jaki cel do realizacji zakładał projekt?
Maria Węgrzyn (MW): W Katedrze Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu interesowało
nas zagadnienie obiektywnego badania efektywności
funkcjonowania szpitali, jako ważnych jednostek w systemie ochrony zdrowia. Dostrzegałyśmy, że wzrostowi
wydatków na zdrowie nie towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego, a funkcjonowanie szpitali pochłania ponad 50%
wydatków publicznych. Dlatego szczególne znaczenie
ma sprawność wykorzystania tych środków oraz jakość
świadczonych usług. Dotychczas nie istniało narzędzie
analityczno-diagnostyczne umożliwiające kompleksową ocenę sposobu, jakości i efektywności zarządzania
zasobami szpitali podległych jednostkom samorządu
terytorialnego, oraz obiektywną, wolną od uznaniowych
przesłanek ocenę pracy dyrektora (zarządzającego),
dostarczające okresowego materiału pozwalającego
wypracować rozsądną politykę dla dyrektora szpitala
i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ochrony
zdrowia. Chciałyśmy stworzyć dla szpitali taką porównawczą platformę.
Dorota Korenik (DK): Uważałyśmy, że poznanie niedostatków i pozytywnych elementów pracy w szpitalach,
wraz z dodatkową pomocą – w postaci sugerowanych
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sposobów i kierunków rozwiązywania problemów, pozwoli, a może nawet wymusi większą niż dotychczas
koncentrację uwagi na polepszaniu jakości działania
szpitala. Zaplanowaliśmy zbudowanie sieci służącej
stałej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między
uczestniczącymi w projekcie szpitalami. Udział w badaniu był bezpłatny. Po zalogowaniu (i zaakceptowaniu regulaminu badania) uczestnicy wypełniali ankiety. Biuro
projektu, eksperci wraz z firmą informatyczną udzielali
wsparcia technicznego i merytorycznego osobom biorącym udział w badaniu. Badanie pozwalało określić stan
szpitala na tle innych w rankingu w różnych przekrojach
porównawczych i niezależną ocenę benchmarkingową.
Kadra zarządzająca szpitalami i jednostki nadzorujące
uzyskały unikatowe narzędzie wspomagające i usprawniające procesy zarządzania w szpitalu.

Co to jest benchmarking?
DK: To praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca
na porównywaniu procesów i praktyk według jednolitych algorytmów. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia usług czy strategii działania dzięki
rozwiązaniom wzorcowym, uważanym za najlepsze w
analizowanej dziedzinie. Benchmarking jest procesem.

Jakie elementy funkcjonowania szpitala poddano analizie? Czy możliwe jest porównywanie
szpitali, skoro tak wiele jest różnic w ich funkcjonowaniu?
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← Prof. zw. dr hab. Dorota Korenik, zatrudniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Katedrze Finansów, jest specjalistą w zakresie nauk finansowych;
pełniła funkcję kierownika naukowo-metodologicznego projektu, była odpowiedzialna merytorycznie i formalnie za budowę metodologii badania naukowego oraz metodologii systemu narzędzia benchmarkingowego.

Dr hab. Maria Węgrzyn, zatrudniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Katedrze Finansów,
jest specjalistą w zakresie ekonomiki ochrony
zdrowia; w projekcie była koordynatorką i kierownikiem prac zespołu ekspertów, a także realizatorką części prac merytorycznych. →
DK: Rzeczywiście. Praktyka pokazała, że wymagane
do diagnozy dane były generowane na podstawie
różnych interpretacji. Nasz projekt zweryfikował
dotychczas stosowane narzędzia wykorzystywane
w procesie zarządzania szpitalami i dzięki opracowaniu nowatorskiego instrumentarium badawczego oraz
przygotowaniu założeń do platformy informatycznej
ujednolicił interpretację informacji i danych. Dopiero
wtedy mogły one stanowić materiał porównawczy,
stały się miarodajne i cenne. Badanie pokazało też niedostatki dotychczas prezentowanej nam statystyki.
MW: Poddaliśmy ocenie trzynaście obszarów funkcjonowania szpitali. Były to: sprawność organizacyjna
i funkcjonalna, zarządzanie strategiczne i operacyjne,
zarządzanie zasobami ludzkimi, restrukturyzacja i reorganizacja, finanse, controlling, budżetowanie, farmakoekonomika, jakość usług medycznych, przestrzeganie
przepisów prawnych, kontrole zewnętrzne, zarządzanie
infrastrukturą szpitala, zakażenia i bezpieczeństwo pacjentów, relacje właściciel – dyrekcja/zarząd szpitala,
e-zdrowie i informatyzacja szpitala.

Jak zbudowane jest narzędzie IT używane
w projekcie?
MW: Platforma IT jest intuicyjna, a wypełnienie ankiet,
które dotyczą wymienionych trzynastu obszarów funkcjonowania szpitala, jest proste. Pulpit dla dyrektora
szpitala umożliwia mu m.in. dokonywanie analiz porównawczych i wewnętrznych, pulpit dla organów tworzących daje możliwość zapoznania się z tym, co wskazały
szpitale, oraz przeprowadzania analiz porównawczych.
Na zakończenie udziału w badaniu dyrektor otrzymy-

wał raport opisujący jego placówkę oraz rekomendacje.
Dane wprowadzane na platformę są oczywiście danymi
poufnymi.

Jaki obraz polskich szpitali pokazał projekt?
Jak wiele instytucji poddało się ocenie? Co było
najbardziej zaskakujące dla Państwa podczas
analizowania warunków działania szpitali?
MW: Zaskoczyła nas niechęć dyrektorów szpitali do
korzystania z możliwości bezpłatnego badania na stworzonej przez nas platformie. Obawiali się porównań
z innymi? Wysłaliśmy zaproszenie do 450 jednostek.
Odpowiedziała co trzecia... Natomiast w trakcie badań
zauważyliśmy zmianę nastawienia do naszego produktu.
Podczas organizowanych przez nas konferencji wśród
uczestników, którzy podjęli współpracę, obserwowaliśmy wyraźną zmianę w podejściu do zarządzania. Otworzyliśmy „wrota” do dyskusji, dzięki czemu dyrektorzy
mogli porównywać rezultaty swoich decyzji oraz ocenić
efekty działań innych.
Warto podkreślić, że szpitale Dolnego Śląska oraz województw śląskiego i łódzkiego stanowiły największy
odsetek uczestników w naszych badaniach. Niechętne do
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współpracy były szpitale wschodniej części Polski. Udało nam się namówić do współdziałania również jednostki
samorządu terytorialnego.
Z opinii dyrektorów szpitali, którzy brali udział
w badaniu pilotażowym wynika, że uzyskali użyteczne narzędzie pozwalające porównać zarządzane przez siebie placówki na tle innych i jednocześnie otrzymali legitymację do dalszych działań.
Zwracali uwagę, że sama wiedza o koniecznych
zmianach nie wystarczy, gdy przy podejmowaniu
decyzji przez jednostki samorządu terytorialnego
pojawiają się ograniczenia związane z polityką czy
stanowiskiem związków zawodowych. Wynik analiz
przeprowadzonych w ramach projektu „Portrety
szpitali...’’ jest dla nich argumentem, na którym
mogą się wesprzeć.
http://www.rynekzdrowia.pl/Wywiady/Projekt-Portrety-szpitali-Tak-mozna-porownac-sie-z-innymi,135307,0.html
DK: Ale tu też nie było łatwo. Na początku odnotowaliśmy bowiem inercję jednostek nadzorujących szpitale,
a przecież one powinny być zainteresowane wysoką jakością monitorowania pracy szpitali. Dotychczas jednak
właściciele szpitali nie posiadali odpowiednich narzędzi
diagnostyczno-analitycznych (stąd zapewne ich dystans).
Nasz projekt właśnie tę lukę zapełnił bardzo dobrym
instrumentem.

Jakie korzyści dla szpitali przyniosły Państwa
opracowania?
DK: Nasze badania pokazały, że ilość informacji znajdujących się w systemie opieki zdrowotnej jest bardzo
duża, że powstaje „szum informacyjny”. Zakłóca on proces prawidłowego podejmowania decyzji i nie wpływa
na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. My uporządkowaliśmy te informacje i stworzyliśmy podwaliny
do podejmowania decyzji. Pokazaliśmy, że wystandaryzowane dane pozwalają ocenić cały szpital (większość
jego sfer działania), a benchmarking powinien skłaniać
zarządy do szukania najbardziej optymalnego sposobu
działania.
Wartością projektu, wynikłą z naszych analiz, było ustalenie, że czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną jest nie tylko sposób finansowania, gdyż duży
potencjał oszczędności tkwi w gospodarce szpitala, jego
zarządzaniu.
Udało nam się na podstawie badań potwierdzić, że nieprawdziwe jest stereotypowe przekonania, iż szpitale
preferujące potrzeby społeczne, a więc wykonujące
usługi ponad limity NFZ, są nierentowne. Ich rentow-
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ność jest bliska zera oczywiście wtedy, gdy w zarządzaniu wykorzystuje się czynniki pozafinansowe, a więc
racjonalizuje się zasoby pracy, są stosowane metody
motywowania pracowników, sensowna jest wewnętrzna
organizacja i podział kosztów.

Jaki będzie dalszy los opracowanej przez Państwo platformy?
MW: Zaprojektowane i wdrożone wielofunkcyjne narzędzie systematyzuje i w sposób zobiektywizowany
pozwala:
• poznać stan placówki, dzięki kompletnej, systematycznej i powtarzalnej analizie,
• obserwować zjawiska i monitorować zmiany
zachodzące w gospodarce wewnątrzzakładowej
i usługowej szpitali,
• określić elementy porównawcze podmiotu względem
siebie i względem otoczenia (to pozwala na poznanie
swoich osiągnięć/efektów w kontekście stopnia zbliżenia się do stanu „wzorcowego szpitala”),
• korzystać z zaleceń dotyczących poprawy efektywności ekonomicznej i jakościowej dzięki dostępowi
do rekomendacji co do kierunku zmian i samodoskonalenia się podmiotu leczniczego.
DK: Projekt, którego pełny tytuł brzmi „Portrety szpitali
– mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług
publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad
funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego” był
nadzorowany przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, w ramach PO KL, Priorytet V, Dobre Rządzenie. Znalazł poparcie wszystkich organizacji samorządowych: Związku Województw RP, Unii Metropolii
Miast Polskich, Związku Miast Polskich oraz samorządów terytorialnych (14 urzędów marszałkowskich oraz
14 konwentów starostów z całej Polski). Wspierały nas
Polska Federacja Szpitali, Stowarzyszenie Menadżerów
Opieki Zdrowotnej, Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych, Instytut Wiedza i Zdrowie.
Projekt został wyróżniony w 2015 r. w konkursie Sukces
Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Otrzymał też pozytywne rekomendacje m.in. Sekretarza Stanu
Ministerstwa Zdrowia.
Mamy nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ
wykorzystają olbrzymie możliwości, jakie platforma
www.dobrepraktyki.pl wnosi do oceny efektywności
działania i jakości świadczeń i zaimplementują ją do
zarządzania naszą ochroną zdrowia.

na temat

studencka aktywność
Zbigniew Dokurno

Bo do TANGA trzeba dwojga
– czyli o nowej edycji wspólnej
inicjatywy NCN oraz NCBR

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy
naukowców z przedsiębiorcami. Wspólne przedsięwzięcie obu kluczowych Centrów pozwala na wsparcie
najlepszych projektów już na etapie badań podstawowych, dzięki czemu polska gospodarka będzie mogła
czerpać jeszcze więcej korzyści z efektów pracy naszych naukowców.
23 września 2015 r. podczas
uroczystej części sesji Rady
NCBiR podpisy pod porozumieniem w sprawie
uruchomienia kolejnej,
II edycji tego przedsięwzięcia
złożyli: dyrektor NCBR prof.
dr hab. inż. Krzysztof Jan
Kurzydłowski, dyrektor NCN
prof. dr hab. Zbigniew Błocki,
przewodnicząca Rady NCBR
dr hab. Anna Rogut i przewodniczący Rady NCN prof. dr hab. Michał Karoński.
W ramach TANGA finansowane są m.in.: tworzenie
koncepcji wykorzystania w gospodarce uzyskanych
wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki
mogą również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów
analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.
Jak podkreślił prof. dr hab. Zbigniew Błocki – dyrektor
NCN: W polskim środowisku naukowym istnieje duże
zapotrzebowanie na taki konkurs jak TANGO. W laboratoriach i gabinetach naukowców powstaje coraz więcej
innowacyjnych pomysłów, które mają szanse na wdrożenie w biznesie. Umiejętnie wykorzystane mogą pomóc
nam ulepszyć codzienność, np. szybciej przewidzieć
zagrożenie powodziowe, ułatwić życie głuchoniemym lub
pomóc w diagnostyce chorób. Mam nadzieję, że druga
edycja TANGO przyczyni się do wdrożenia podobnych
rozwiązań w niedalekiej przyszłości.
Z kolei prof. dr hab. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR zaznaczył iż: Ponownie łączymy siły z
NCN, dążąc do jak najlepszego wykorzystania potencjału
najlepszych zespołów badawczych. W konkursie TANGO
wspieramy komercjalizację wyników badań naukowych,
dając mocny impuls do zacieśniania współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Dzięki ich zaangażowaniu projekty badawcze o znaczącym potencjale wdrożeniowym
mogą szybciej przeobrazić się w komercyjny sukces”

W pierwszej edycji TANGA dofinansowanie otrzymało
51 najlepszych projektów. Dzięki wsparciu rządowych
agencji naukowcy pracują m.in. nad wprowadzeniem
na rynek nowego systemu HydroProg służącego do
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych,
wdrożeniem kriokonserwacji nasienia do programów
doskonalenia hodowli ryb łososiowatych oraz innowacyjnej technologii eko-klejenia materiałów kompozytowych.
Należy jednak podkreślić, iż w gronie laureatów I edycji
znaleźli się także przedstawiciele nauk społecznych:
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN z projektem pt. „System oceny nadzoru właścicielskiego w spółkach giełdowych”, czy Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział
Psychologii z projektem pt. „Opracowanie systemu
DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne”
Podczas posiedzenia 18 listopada 2015 r. Rada NCBiR
pozytywnie przyjęła Regulamin nowej edycji TANGA,
przeznaczając tym razem kwotę na konkurs w wysokości
aż 44 milionów zł. Średnia wartość projektu wynosi około 800 tysięcy złotych, co oznacza iż uczelnia w formie
narzutu kosztów pośrednich może uzyskać około
200 tysięcy zł. Czy zatem warto się ubiegać
o ten rodzaj finansowania? To raczej pytanie retoryczne.
Aby skutecznie zdobywać tej klasy granty trzeba przede
wszystkim promować i motywować kierowników
dotychczasowych oraz nowych projektów badawczych,
po to aby byli w stanie zbudować interdyscyplinarne,
między uczelniane zespoły badawcze, oparte na
współpracy z biznesem, zdolne do konkurowania
w konkursie tak wysokiej kategorii. Warto jednak
podkreślić, iż z perspektywy kryteriów nowej oceny
parametrycznej, która czeka nas w 2017 r. zdobycie
takiego grantu bardzo mocno poprawia pozycję ocenianej
jednostki. A zatem gra jest warta, przysłowiowej
świeczki.
Dr Zbigniew Dokurno – członek Rady NCBiR,
przewodniczący Komisji ds. Finansów Rady NCBiRji
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Wymyślamy, aplikujemy,
wygrywamy, działamy
Zmiany zasad finansowania działalności uczelni w sferze naukowej, dydaktycznej i infrastrukturalnej już się
dokonują. Dominującym modelem staje się finansowanie badań opierające się na systemach konkursowych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego różnicuje źródła finansowania, a środki publiczne przeznacza na
innowacyjne działania naukowo-dydaktyczne, które będą przynosiły korzyści rozwojowe. Istnieje kilka instytucji wspierających finansowo projekty. Aplikować o granty można do Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, z programów operacyjnych i ze środków
unijnych. W naszej uczelni są aktywni pracownicy, którzy piszą projekty i nawiązują współpracę z dobrymi
jednostkami krajowymi i zagranicznymi. Prezentujemy zarys kilku uczelnianych projektów (część wniosków
jest w fazie oceny, część dostało już dofinansowanie).

STAŻE NA START – program rozwoju kompetencji
poprzez wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Status: wniosek jest w fazie oceniania
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
W ramach konkursu Studiujesz? Praktykuj! Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu złożył sześć wniosków dotyczących płatnych staży, których uczestnikami
będą nieaktywni zawodowo studenci stacjonarni.
Celem staży będzie podniesienie kompetencji studentów
w obszarach powiązanych z efektami kształcenia, na
które zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy. W efekcie
przewiduje się wzrost szans na zatrudnienie absolwenta
tuż po zakończeniu edukacji.
Projekty w szczególności zostały skierowane do studentów lat akademickich 2016/2017 i 2017/2018, którzy
w tym czasie będą kształcić się na:
1. I roku 2 stopnia kierunku „zarządzanie i inżynieria
produkcji” Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (110
studentów)
2. I i II roku 2 stopnia kierunków „ekonomia” i „zarządzanie” Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (120 studentów)
3. I roku 2 stopnia kierunków „międzynarodowe stosunki gospodarcze”, „ekonomia” i „zarządzanie”
Wydziału Nauk Ekonomicznych (176 studentów)
4. I roku 2 stopnia kierunku „finanse i rachunkowość”
Wydziału Nauk Ekonomicznych (91 studentów)
5. II roku 2 stopnia „finanse i rachunkowość” Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów (160
studentów)
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6.

II2 roku 2 stopnia kierunków „informatyka w biznesie” i „zarządzanie” Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów (150 studentów)
Zostaną przeprowadzone trzymiesięczne ciągłe staże
(360 godzin) w siedzibach podmiotów, których obszary
działalności są powiązane z efektami kształcenia określonymi dla poszczególnych kierunków. Każda z instytucji przyjmujących stażystów wyznaczy opiekuna stażu,
który będzie odpowiedzialny za zapoznanie stażysty
z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem
pracy; bieżące przydzielenie zadań do wykonania; nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań; weryfikację
zgodności przebiegu stażu z programem stażu. Ponadto
uczelniany koordynator stażu wyznaczony przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zweryfikuje czy
sposób pracy proponowany przez opiekuna stażu jest
adekwatny do potrzeb stażysty i czy gwarantuje podniesienie jego kompetencji i dopilnuje aby staż nie był
ograniczony do wykonywania czynności podstawowych,
pomocniczych, rutynowych.
Osoby zaangażowane w prace nad projektami:
mgr Ałła Witwicka-Dudek – Biuro Karier i Promocji
Zawodowej
dr hab. Andrzej Dudek, prof. UE – Wydział Ekonomii,
Zarządzania i Turystyki
dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE i dr
hab. Bogusław Półtorak – Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Marek Wąsowicz – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

kultura towar niedoceniony
LABINUM –
Laboratorium Innowacyjnych Umysłów
Status: wniosek jest w fazie oceniania
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
W ramach osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, wspólnie z Wrocławskim
Centrum Badań EIT+ (Lider projektu i wnioskodawca),
Business Training sp. z o.o., Fraunhofer Institute for
Material and Beam Technology IWS Dresden oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich,
opracował wniosek pn. LABINUM – Laboratorium Innowacyjnych Umysłów. Celem głównym projektu będzie
wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie w okresie
VI.2016 – XI.2018 modelowego rozwiązania pod nazwą
LABINUM, dotyczącego zwiększenia dostępu osób pracujących do pozaszkolnych form kształcenia
i uczenia się przez całe życie. W efekcie stosowania
przez pracodawców proponowanego we wniosku modelu podnoszenia kompetencji nastąpi zmiana postaw personelu, który zdobędzie kompetencje kalejdoskopowego
myślenia, nastawienia umysłu na rozwiązywanie problemów, pełnowymiarowego zaangażowania i kreowania
wartości specjalnej. Zadaniem zespołu UE we Wrocławiu będzie przygotowanie metodyki analizy i oceny
efektów wdrożenia rozwiązań związanych z głównym
celem projektu.
Osoby zaangażowane w prace nad projektem: dr hab.
Bartłomiej Nita, prof. UE i dr Witold Szumowski –
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

e-COMMA: Identification and definition of emerging eCommerce and Online-Marketing job profiles in line with the ICT sector-specific eCompetence Framework and the EQF and development of
ECVET based training curricula for these jobs
Status: projekt uzyskał dofinansowanie
Program: Erasmus+
Akcja kluczowa: Cooperation for Innovation and the
Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for
vocational education and training
Celem projektu jest zidentyfikowanie, zdefiniowanie i
opisanie wyłaniających się nowych zawodów związanych z tzw. eCommerce oraz Online-Marketing.
W celu osiągnięcia powyższego celu przeprowadzone
zostaną w krajach partnerskich:
• desk research, co przetłumaczyć można jako analizę
stanu zastanego; odbędzie się to poprzez poszukiwanie oraz analizę danych wtórnych (prasa i czasopisma branżowe, naukowe itp.)

na temat

•
•

konsultacje z osobami z branży
wywiady i ankiety z firmami aktywnymi w obszarach eCommerce oraz Online-Marketing
• dyskusje na konferencjach tematycznych
• organizowanie spotkań z interesariuszami (stronami
zainteresowanymi tematyką)
• popularyzacja wyników ww. kroków poprzez publikacje, wystąpienia na konferencjach branżowych,
naukowych itp.
• Projekt skierowany jest do:
• firm aktywnych w obszarach eCommerce oraz Online-Marketing
• osób pracujących w obszarach eCommerce oraz
Online-Marketing
• osób ze środowiska naukowego zainteresowanych
obszarami eCommerce oraz Online-Marketing
• instytucji szkolących (szkoły wyższe, firmy szkoleniowe itd.)
• osób zainteresowanych pracą w obszarach eCommerce oraz Online-Marketing
Okres realizacji projektu: 1 września 2015 – 1 września
2018
Osoba zaangażowana w prace w ramach projektu:
dr Maciej Czarnecki
Nr projektu: 2015-1-PL01-KA202-016959

Developing the innovative methodology
of teaching Business Informatics
Status: projekt uzyskał dofinansowanie
Program: Erasmus+
Akcja kluczowa: Cooperation for innovation and the
exchange of good practices
Katedra Systemów Informatyki Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z Dolnośląską
Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach we wrześniu 2015 roku rozpoczęła realizację
projektu międzynarodowego „Developing the innovative
methodology of teaching Business Informatics”, na który
pozyskała dotację z programu Erasmus+ Key Action:
Cooperation for innovation and the exchange of good
practices. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez modernizację programów nauczania w
obszarze Bussines Informatics oraz stworzenie nowych
innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyki możliwych do wdrożenia na innych uczelniach w kraju i za
granicą. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z
Uniwersytetem Ekonomicznym z Varny oraz jedną instytucją badawczo-rozwojową Paragon Europe z Malty.
Realizacja projektu trwać będzie dwa lata a jej koszt to
111 232 EUR. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki jest liderem projektu oraz odpowiedzialna za jego realizację.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Projekt znalazł się w pierwszej dziesiątce
pośród 72 projektów największych uczelni
z całej Polski.
W projekcie uczestniczyć będą dwa zespoły naukowców
pod przewodnictwem dr. inż. Zdzisława Pólkowskiego
z DWSPiT i dr hab. inż. Małgorzaty Nycz, prof. UE reprezentującej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Efektem końcowym projektu będzie możliwość uruchomienia na europejskich uczelniach nowych innowacyjnych programów nauczania przedmiotów (Bussines
Intelligence, Data Warehouse).
Okres realizacji projektu: 1 września 2015 – 31 sierpnia
2017
Osoba zaangażowana w prace w ramach projektu:
dr hab. inż. Małgorzata Nycz, prof. UE
Nr projektu: 2015-1-PL01-KA203-016636

Mobilność studentów i pracowników uczelni
Status: projekt uzyskał dofinansowanie
Program: Erasmus+
Akcja kluczowa KA1: Mobilność edukacyjna
Typ akcji KA103: Mobilność studentów i pracowników
uczelni między krajami programu
Projekt kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie
się przez całe życie”. Celem projektu jest umożliwienie
studentom i pracownikom uczelni udziału w międzynarodowej mobilności i działaniach ukierunkowanych na
efektywne wykorzystywanie potencjału umiejętności
ludzkich i kapitału społecznego. Projekt zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące
krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie
szkolnictwa wyższego i młodzieży.
W odniesieniu do studentów wyjeżdżających na studia
projekt umożliwia zwiększenie ich międzynarodowej
mobilności, odbycie części studiów w uczelni partnerskiej z kraju członkowskiego Unii Europejskiej co
przełoży się bezpośrednio na lepsze przygotowanie
młodzieży studenckiej do podjęcia wyzwań związanych
ze zmianami społeczno-ekonomicznymi współczesnej
Europy z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej,
poszanowania odrębności kulturowej państw członkowskich z jednoczesnym poczuciem własnej tożsamości
i wzmocnieniem umiejętności aktywnego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni społecznej i ekonomicznej.
Projekt w odniesieniu do wyjazdów na praktyki umożliwia uczestnikom weryfikację nabytej wiedzy z rozwiązaniami praktycznymi stosowanymi na europejskim rynku
pracy w ramach współczesnej, europejskiej gospodarki,
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umożliwia aktywne uczestnictwo w sferze zawodowej
i weryfikację własnych umiejętności.
W odniesieniu do nauczycieli akademickich projekt
umożliwia zetknięcie się z akademickim środowiskiem
w uczelniach partnerskich, nabycie nowych doświadczeń
związanych z procesem dydaktycznym, rozwój własnych
umiejętności i lepsze wykorzystanie własnego potencjału
naukowo-dydaktycznego, nadanie pracy ze studentami
wymiaru europejskiego.
Projekt w odniesienia do pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi umożliwia zapoznanie
się z dobrymi praktykami stosowanymi w europejskich
uczelniach partnerskich, wymianę doświadczeń i realizację zadań z efektywnym wykorzystaniem potencjału
ludzkiego, realizację przesłania „uczenie się przez całe
życie”, zetknięcie się z procesem formalnego i poza formalnego rozwoju własnych umiejętności, przeniesienie
nabytych doświadczeń na grunt uczelni macierzystej.
Uczestnikami projektu mogą być: studenci Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu wszystkich wydziałów
i wszystkich kierunków studiów, także absolwenci
w odniesieniu do wyjazdów na praktykę, pracownicy
naukowo-dydaktyczni wszystkich katedr/instytutów oraz
pracownicy nie będący nauczycielami dydaktycznymi
wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.
Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2015 – 30 września
2016
Osoba zaangażowana w prace nad projektem:
mgr Iwona Przyłęcka – Uczelniany Koordynator
Programu Erasmus, kierownik Sekcji Mobilności
Studenckiej

Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowało do
finansowania projekty naszych pracowników.
Wnioski zakwalifikowane w konkursie OPUS 9
Prof. dr hab. Danuta Strahl – Inteligentny rozwój
a przemiany sektorowe w europejskiej przestrzeni regionalnej – metody pomiaru
Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UE – Zaradność polskich rodzin
Dr hab. Janusz Lichtarski, prof. UE – Sieć międzyorganizacyjna a strategia i struktura organizacji
w konkursie PRELUDIUM 9
Mgr Sylwia Straszak-Chandoha – Ekonomiczne i społeczno-polityczne czynniki zmian w rolnictwie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956

na temat

fot. Magdalena Osial

TOP 500 Innovators,
czyli w kierunku dobrej zmiany
Poniżej publikujemy tekst nadesłany do redakcji
przez dr. Zbigniewa Dokurno – laureata
programu MNiSW Top 500 Innovators
Proszę na początku wyjaśnić Czytelnikom ideę
oraz cele Programu TOP 500 Innovators
Top 500 Innovators to jeden z największych dotychczasowych rządowych programów wspierania innowacyjności w nauce, którego budżet sięga 35 mln zł. Obejmuje
9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe realizowane na najlepszych uczelniach świata, typowanych na
podstawie tzw. listy szanghajskiej. W okresie realizacji
programu 2012-2015 zaplanowano wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków
naukowych i badawczych ze ścisłej czołówki rankingu
szanghajskiego. Staże odbywały się w Uniwersytecie
Stanforda, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley
oraz wyjątkowo w 2015 r. w uniwersytetach Cambridge
oraz Oxford, do których została wysłana grupa, w której
miałem zaszczyt się znaleźć.
Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej
innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz centrach badawczo-rozwojowych, uczestnicy programu uczą się,
jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji
społecznych, współpracy w grupach oraz zwłaszcza w

ramach multidyscyplinarnych zespołów badawczych.
Dodatkowo uczestnicy kształceni są z zakresu technik
kreatywnego myślenia, efektywnego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy programu
obserwują także pracę zagranicznych firm, w których
istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, w
drodze spotkań z przedsiębiorcami i przedstawicielami
venture capital.
Głównym celem programu jest wykształcenie „masy
krytycznej” kapitału ludzkiego niezbędnego do skutecznego uruchomienia procesów komercjalizacyjnych w
polskiej nauce. Z tym mamy ogromny problem. Wystarczy spojrzeć na uczelniane podwórko i zapytać o kondycję działalności B+R oraz efekty współpracy naszej
kadry z biznesem. Myślę, że każdy zna odpowiedź na to
pytanie.

Czy potrzebna jest komercjalizacja nauki?
Dlaczego naukę warto komercjalizować?
Te same pytania zadawano w latach 80. w uniwersytetach Cambridge i Oxford. I na szczęście nie skończyło
się tylko na zadawaniu pytań, ale na podjęciu systemowych działań. Pozycja lidera zawsze zobowiązuje,
a zarazem powinna motywować do utrzymania dotychczasowego statusu. Oba brytyjskie uniwersytety są
od lat w pierwszej dziesiątce szanghajskiego rankingu
opartego na takich kryteriach, jak: liczba noblistów oraz
nagrodzonych Medalem Fieldsa wśród absolwentów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

49

top 500 innovators
oraz naukowców związanych z uniwersytetem, jakość
publikacji oraz ich liczba w przeliczeniu na naukowca.
Cambridge University wydał do tej pory 92 noblistów,
w tym 66 wykształconych na tej uczelni. Odpowiednio Uniwersytet w Oksfordzie może się poszczycić
64 afiliowanymi noblistami, w tym 27 wykształconymi
na tej uczelni. W myśl przysłowia „bliższa koszula ciału...” przypomnijmy, iż z Cambridge są związani tacy
ekonomiści – nobliści, jak: Amartya Sen, Angus Deaton,
James Meade, James Mirrlees, Richard Stone, Gérard
Debreu, Joseph Stiglitz, Kenneth J. Arrow, Eric Maskin,
John Hick. Z kolei z Oxfordu wywodzą się: Gunnar
Myrdal, James Meade, John Hicks, Michael Spence,
Amartya Sen, James Mirrlees, Joseph Stiglitz, Lawrence
Klein, Robert Solow, Paul Krugman. Jak widać, niektóre
nazwiska są przypisane do obu uczelni, co stanowi jeden
z dowodów na współpracę i łączenie potencjału obu
uniwersytetów.
Można zapytać co ma wspólnego Nobel z komercjalizacją nauki? Ale to pytanie retoryczne, gdyż wiadomo,
że wiele wyników badań podstawowych ma ogromny
potencjał do komercjalizacji, przechodząc kolejno etap
badań stosowanych oraz prac rozwojowych.
Pytanie o kondycję intelektualną oraz status uniwersytetów w życiu społeczno-gospodarczym powraca regularnie. Odpowiedzią na nie są kolejne generacje modeli
uniwersyteckich, syntetycznie przedstawione w tabeli
poniżej.
Wszystkie wiodące uniwersytety świata są już od dawna
na poziomie uniwersytetu III generacji. Niestety,
w ogromnej większości polskich jednostek nadal panuje
model II generacji, często w zastygłej formie, mimo że
tak naprawdę rozwiązania instytucjonalne przyjęte
w ramach reformy nauki i szkolnictwa wyższego od
2010 roku umożliwiają tworzenie kultury uniwersytetów

III generacji. Dowodem są alokacje konkursowe
w ramach NCN, NCBiR, możliwości tworzenia w obrębie uniwersytetów: spółek celowych, centrów transferu
technologii itp.. Zapytajmy, dlaczego takie spółki nie
powstają w naszej uczelni, jak wygląda aktualizacja regulaminu zarządzania własnością intelektualną, dlaczego
dąży się do likwidacji Działu Obsługi Projektów Rozwojowych, który wygrał w ciągu ostatnich kilku lat kilkadziesiąt milionów złotych na działalność edukacyjną
oraz B+R, dlaczego tak drastycznie obniżyliśmy pozycję
w rankingu beneficjentów alokacji NCN, dlaczego nie
interesujemy się adekwatnie do naszego potencjału możliwościami stwarzanymi przez NCBiR, jaki jest poziom
znajomości języka angielskiego wśród pracowników
naszej uczelni oraz wielu przedstawicieli jej kierownictwa różnego szczebla, dlaczego nowy statut zlikwidował
instytucję konwentu skupiającą przedstawicieli biznesu,
co stoi na przeszkodzie, aby w zgodzie z nową ustawą
o szkolnictwie wyższym dostosować statut uczelni i dopuścić do konkursów na kierownicze stanowiska osoby
posiadające wyłącznie stopień doktora, dlaczego od wielu lat wstrzymano proces przyjmowania młodych kadr,
hamując tym samym przyszłe awanse naukowe wyższego szczebla? To tylko kilka z wielu pytań. A przecież
nauka od swego zarania opierała się na pytaniach.
Model uniwersytetu III generacji to nowy model szkoły
wyższej dążącej do integracji z gospodarką i szeroko
rozumianym otoczeniem, aby skorzystać z transformacji w kierunku gospodarki wiedzy. Wzrost znaczenia
wiedzy jako czynnika wytwórczego wymusza głębokie
zmiany w obszarze nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego. Nowa jakość myślenia oraz działania w ramach
instytucji naukowych i edukacyjnych staje się praktyką
szerokiego otwarcia na współpracę z biznesem (głównie
lokalnymi, małymi firmami) oraz na budowę zdolności

Podstawowe cechy poszczególnych modeli (różnych generacji) uniwersytetu
Cechy

łaciński, średniowieczny
(I generacji)

Cel

kształcenie

Zadania

obrona prawdy i dogmatu

Metoda

scholastyka

Horyzont
oddziaływania
Język komunikacji
Struktura
organizacyjna
Zarządzanie

uniwersalny, pan-chrześcijański
łacina
gildie narodowe, kolegia,
wydziały
kanclerz

Uniwersytet
humboldtowski,
badawczy
(II generacji)
edukacja i badania
poznanie praw rządzących
światem
badania naukowe
narodowy/regionalny, często
nacjonalistyczny
narodowy
wydziały, hierarchia
naukowcy

Źródło: J.G. Wissema, Uniwersytet trzeciej generacji. Uczelnia XXI w., ZANTE, Zębice 2009.
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przedsiębiorczy, kreatywny
(III generacji)
edukacja, badania i komercjalizacja wypracowanego know-how
generowanie wartości dodanej
dla gospodarki i społeczeństwa
badania naukowe
i poszukiwanie zastosowań
globalny
angielski
sekcje interdyscyplinarne, sieci
menedżer

na temat
przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Dotychczasowy model szkoły
wyższej, oparty na edukacji i badaniach naukowych,
zostaje poszerzony o przygotowanie do przedsiębiorczości rozumianej jako kształtowanie aktywnych zachowań
umożliwiających samodzielne działanie na rynku (tzw.
trzecia misja). Tym samym wyzwaniem dla instytucji
naukowych i edukacyjnych stają się:
• kształtowanie wśród pracowników i studentów kreatywności oraz proaktywnych postaw otwartych na
przedsiębiorczość;
• współpraca z biznesem, rozwijanie wiedzy oraz
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na
potrzeby rynku, a także małych i średnich firm;
• zarządzanie własnością intelektualną powstałą
w uczelniach;
• przedsiębiorcze zarządzanie szkołą wyższą;
• inicjowanie partnerstwa i sieciowych relacji z miejscowym biznesem, administracją i sektorem społecznym.
Działania w tym obszarze są również określane często
pojęciem „drugiej rewolucji akademickiej”. Świat nauki
potrzebuje zbliżenia się do kreatywnego społeczeństwa
i praktyki biznesowej. W Cambridge i Oxfordzie rozwiązania te wymusiła zmiana źródeł finansowania oparta
na podobnym modelu, który jest wdrażany w Polsce od
2010 roku. Bez środków z komercjalizacji nie można
byłoby wyobrazić sobie funkcjonowania działalności
uniwersyteckiej w obszarze badań podstawowych,
opartej na wolności prowadzenia badań i podejmowaniu problemów oraz na przyciąganiu najbardziej
utalentowanych akademików. Podstawowe dotacje
centralne nie są w stanie pokryć tego typu potrzeb.

Jak Pan widzi przyszłość procesów rozwojowych
w polskiej nauce z perspektywy doświadczeń
zdobytych w Cambridge i Oxfordzie?
Pobyt w obu brytyjskich ośrodkach był potwierdzeniem moich obserwacji i doświadczeń ze staży w
2014 i 2015 roku w dwóch kluczowych niemieckich
ośrodkach badawczych: Europejskim Centrum Badań
Ekonomicznych w Mannheim oraz Uniwersytecie w
Münster. Po pierwsze, punktem wyjścia każdej dobrej
zmiany są efektywne regulacje, tego uczy nas historia
krajów najbardziej rozwiniętych. Regulacje funkcjonujące w Polsce od 2010 roku, mimo wielu niedoskonałości,
które należy sukcesywnie eliminować, są całkiem niezłe
– jeśli ktoś chce zrozumieć ich prawdziwy sens, a nie
tylko bronić przestarzałego status quo.
Po drugie, bez otwarcia na współpracę z biznesem niewiele zbudujemy. Należy podkreślić iż pierwszy krok,
a nawet cała seria kroków na etapie początkowym należy
do środowiska naukowego. Obecnie łączne nakłady na
B+R w Polsce, pochodzące zarówno ze środków pub-

licznych, jak i prywatnych, nie przekraczają 1% PKB.
Teorie ekonomiczne potwierdzone w praktyce udowodniły iż punktem krytycznym jest minimum 2% PKB inwestowane w B+R (np. Niemcy mają ponad 2,5% PKB).
Sektor finansów publicznych takich nakładów nie wygospodaruje, trzeba zatem zrobić wszystko, aby przekonać
biznes do inwestowania w ten rodzaj kapitału, jakim jest
wiedza, która musi spełniać warunek użyteczności oraz
innowacyjności – jeśli ma być w obszarze zainteresowań
biznesu.
Po trzecie, potrzebne jest podejście systemowe, które
Anglicy nazywają tworzeniem ekosystemu innowacji,
skupiającego różne grupy zainteresowane promowaniem
kultury innowacji w nauce, biznesie oraz szeroko rozumianym otoczeniu. Tego byliśmy bardzo mocno uczeni
w obu ośrodkach akademickich.

Jak wygląda polska innowacyjność na tle europejskich liderów?
Wynalazki o dużym znaczeniu ekonomicznym wymagają ochrony na wszystkich najistotniejszych rynkach
światowych. Międzynarodowe zgłoszenia wynalazków
w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty) umożliwiają
uzyskanie ochrony w 148 krajach świata (także w USA,
Japonii, Chinach), a ich liczba z danego kraju stanowi
ważny miernik innowacyjności. Nie jest on wysoki dla
Polski, w której o ochronę swych wynalazków występuje się niemal wyłącznie na terytorium RP. W 2013 roku
polskie podmioty dokonały zaledwie 330 zgłoszeń
PCT, a udział Polski w zgłoszeniach międzynarodowych wyniósł zaledwie 0,16%. Wiele brakuje nam
nawet w porównaniu z Hiszpanią, która dokonała ponad
1700 zgłoszeń PCT (udział we wszystkich zgłoszeniach
0,85%). Od krajów wysoko rozwiniętych dzieli nas pod
tym względem jeszcze bardziej dramatyczny dystans.
Przykładowo udział Holandii w zgłoszeniach w trybie
PCT to 2% (4198 zgłoszeń PCT), a Niemiec to aż 8,9%
(17 927 zgłoszeń PCT)! Przykład Niemiec pokazuje,
że liczba patentów PCT per capita jest ponad 25-krotnie wyższa niż w Polsce! To jest przepaść, która decyduje o pozycji naszych gospodarek oraz różnicach
w standardzie życia.
Pomimo znacznego wzrostu liczby zgłoszeń krajowych
do UPRP (wzrost o 1845 od 2007 roku) liczba zgłoszeń
w trybie PCT wzrosła tylko o 223. Zgłoszenia w trybie
PCT z Polski w roku 2013 stanowiły jedynie 8% zgłoszeń dokonanych w trybie krajowym, podczas gdy ten
sam wskaźnik dla Niemiec wynosi 38%. Warto zauważyć, że w Polsce zgłoszeń krajowych dokonują w znacznej mierze szkoły wyższe i inne placówki naukowe.
W 2012 roku udział zgłoszeń od tych podmiotów wyniósł 48% w stosunku do wszystkich zgłoszeń krajowych dokonanych w UPRP. Dla europejskich zgłoszeń
patentowych (EPO) i zgłoszeń dokonanych w trybie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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top 500 innovators
PCT proporcje kształtują się zasadniczo odmiennie.
Udział jednostek akademickich i naukowych wynosi
jedynie ok. 8% – zgłoszenia PCT i EPO są zasadniczo
domeną podmiotów gospodarczych. Czołowe miejsca
w zestawieniu podmiotów o największej liczbie patentów zajmują duże przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu
działalności. Podmioty najaktywniej zgłaszające wynalazki są firmami z branży nowoczesnych technologii.
Innovation Union Scoreboard opracowywany przez
Komisję Europejską jako jeden z kluczowych wskaźników przyjmuje: Summary Innovation Index (całkowity
wskaźnik innowacyjności), dzieląc na podstawie jego
wartości kraje UE na cztery kategorie: liderów innowacji,
naśladowców innowacji, umiarkowanych oraz skromnych innowatorów. Wykres dotyczący 2014 r. mówi
wszystko. Jesteśmy w „ogonie” Unii, podczas gdy w
czołówce od lat są: Niemcy, Finlandia, Dania i Szwecja.
Komisja Europejska opublikowała ranking innowacyjności państw członkowskich: na dole strony wykres z
raportu: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf

dowych, liczbą publikacji w 10% najbardziej cytowanych publikacji, liczbą doktorantów spoza UE,
• wsparcie finansowe: wielkość nakładów na B+R
w sektorze publicznym oraz ze strony funduszy
venture capital.
W drugim obszarze należy wskazać na:
• inwestycje firm: wydatki na B+R po stronie firm,
wydatki poza sektorem B+R na rzecz wzrostu innowacyjności,
• współpracę w obszarze przedsiębiorczości: innowacyjność własna sektora SME, współpraca na
rzecz innowacyjności sektora SME z innymi, współpraca sektora prywatnego z publicznym,
• rozwój aktywów intelektualnych i zarządzania
własnością intelektualną: wdrożenia patentów
w trybie PCT, wdrożenia patentów w trybie PCT
w obszarze wyzwań społecznych (ochrona zdrowia,
środowisko, edukacja), wzrost liczby znaków towarowych na obszarze UE, wzrost liczby wzorów
przemysłowych na obszarze UE.
Trzecia sfera działań obejmuje:
• wzrost innowatorów: wzrost liczby firm z sektora
Jak zmienić stan polskiej innowacyjności
SME z innowacjami produktowymi i procesowymi,
Kluczem może być zmiana strukturalna polegająca na
wzrost liczby firm z sektora SME z innowacjami
stworzeniu mechanizmów promujących wzrost poszczemarketingowymi oraz organizacyjnymi, wzrost zagólnych składowych wskaźnika SII przedstawionych na
trudnienia w firmach innowacyjnych,
schemacie w trzech grupach obejmujących: siły napę• efekty gospodarcze: wzrost zatrudnienia w sektorze
dowe, aktywność firm oraz rezultaty – zob. schemat na
aktywności opartych na wiedzy, wzrost eksportu
stronie sąsiedniej (schemat z raportu Komisji Europejproduktów i usług zaawansowanych technologiczskiej: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
nie, przychody z licencji i patentów zagranicznych,
facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf).
sprzedaż nowości na rynkach oraz dla innowacyjPrzedstawiony schemat wskazuje na trzy obszary potennych firm.
cjalnych działań związane z motywacjami i możliwoUważam, że dzisiaj kiedy jesteśmy w przededniu przyjęciami, aktywnością biznesu oraz rezultatami działalności
cia spóźnionej o pięć lat nowej strategii rozwoju naszego
Innovation Union Scoreboard 2015
opartej na innowacjach.
5
Uniwersytetu, warto dokonać jej redefinicji z perspektyW pierwszym obszarze należy wymienić:
wy przedstawionych wyzwań.
• zasoby ludzkie mierzone liczbą doktoratów, ludzi
Jak Pan zamierza wykorzystać zdobyte doświadz wyższym wykształceniem oraz liczbą osób młoczenia dla rozwoju naszej uczelni?
dych z co najmniej średnim wykształceniem,
• otwarty, oparty na doskonałości sektor badań
Na Uniwersytecie w Cambridge stale nam wpajano zamierzony liczbą wspólnych publikacji międzynarosadę, iż pierwszym źródłem każdej porażki i sukcesu są
zawsze ludzie. Mówił o tym w sposób szczególny Rektor
figure 1: eU Member states’ innovation performance

Źródło: Raport Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_
over aen.pdf).
longer time period of eight years, the eU has

52

been improving its innovation performance, with
PORTAL
(23) 2015and Malta being the innovation
latvia, 3/4
bulgaria
growth leaders…

high level. This process of convergence is also observed within the
groups of the Innovation followers and Moderate innovators, but for
the Innovation leaders differences between countries in this group have
remained the same and for the Modest innovators differences between
countries have increased.

na temat
figure 2: Measurement framework of the Innovation Union scoreboard

Źródło: Raport Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_
en.pdf).

Sir prof. Leszek Borysiewicz, który jest Polakiem.
Podkreślał, iż bez konsolidacji polskie uczelnie nie mają
najmniejszych szans na awans na liście szanghajskiej
oraz w międzynarodowych konkursach. W Cambridge
czy w Oksfordzie istnieje około 30 college’ów, a mimo
wszystko, zamiast funkcjonować odrębnie, działają
w ramach jednej wypróbowanej od lat struktury uniwersyteckiej. To decyduje o ich sile i pozycji. Konsolidacja
naszej uczelni oraz instytucjonalna współpraca z innymi
ośrodkami akademickimi Wrocławia mogłaby stanowić
dobry przykład takiej zmiany. Czy jednak nowe władze
naszej uczelni będą dostatecznie zmotywowane, aby porwać nasz personel ku takim zmianom? Mam poważne
wątpliwości i bardzo chciałbym się mylić. Może jednak
warto przytoczyć bardzo pozytywny przykład premii
ze strony MNiSW dla jednostek podejmujących takie
strategiczne zmiany. W październiku 2015 roku Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydała rozporządzenie,
na mocy którego Uniwersytet Warszawski otrzyma do
2025 roku, w formie dodatkowego wsparcia finansowego, specjalne dofinansowanie na poziomie ok. 1 miliarda
złotych. Uzasadnieniem dla tej decyzji jest kwalifikacja
siedmiu jednostek UW do kategorii A+, kilkadziesiąt
centrów naukowych, największa liczba grantów zdobytych w konkursach ERC itd.
W skali uczelni zdobyte doświadczenia zamierzam
wykorzystać do rozwoju prowadzonego przeze mnie

Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju,
tworząc nowe sekcje oraz aplikując o nowe granty,
a także podejmując współpracę z biznesem. W tej chwili
trwają poważne i zaawansowane rozmowy z dużym bankiem w tym obszarze. Będąc w Cambridge, nawiązałem
współpracę z podobnym centrum działającym na Wydziale Inżynierii UC. Ponadto, działając z upoważnienia
Dyrektora NCBiR – prof. dra hab. inż. Krzysztofa Jana
Kurzydłowskiego, jestem w trakcie pewnych ustaleń
z obydwoma spółkami uniwersyteckimi działającymi
przy uniwersytetach w Oxfordzie i Cambridge celem
komercjalizacji badań i prowadzę rozmowy na temat
uruchomienia wspólnych przedsięwzięć konkursowych
pomiędzy tymi ośrodkami a NCBiR, z których efektów
może także korzystać w przyszłości nasz Uniwersytet.
Poza tym stale wykorzystuję zdobytą wiedzę w ramach
działalności w Radzie NCBiR. Przyjęty na ostatnim
listopadowym posiedzeniu Rady projekt Planu Działalności NCBIR w 2016, oparty na budżecie ponad
4 mld złotych, stwarza ogromne możliwości dla aktywnych ośrodków akademickich rozumiejących potrzebę
współpracy z biznesem. To, czy jednak sięgniemy po te
możliwości, zależy od nas samych oraz od polityki prowadzonej przez władze uczelni. A zatem o sukcesie, jak
zawsze, zadecydują ludzie.
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studia z praktyką

Wiedza i praktyka w dwupaku
Podczas spotkań przedsiębiorców zrzeszonych w
Klubie Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu powstał pomysł stworzenia na naszym
Uniwersytecie formuły studiów dualnych łączących
wiedzę z praktycznym jej zastosowaniem.

Rozmowa z prof. Grzegorzem Bełzem
oraz dr. Markiem Wąsowiczem
Skąd idea studiów dualnych?
Grzegorz Bełz (GB): Jako pełnomocnik Rektora ds.
Klubu Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu od ponad roku rozmawiałem z naszymi partnerami, którzy zgłaszali propozycje zaangażowania się w
studia o charakterze dualnym. Wyzwaniem było jednak
opracowanie tej koncepcji tak, by, po pierwsze, zrealizować to w ramach studiów akademickich, a po drugie,
stworzyć sieć przedsiębiorstw, które już w pierwszej edycji zapewnią łącznie 25-30 miejsc stażowych. Równocześnie istotne było, aby w trakcie takiego programu studenci mogli zdobywać szersze doświadczenie na przykład
poprzez możliwość odbywania staży w 2-3 przedsiębiorstwach po pół roku w każdym, a także żeby uzyskali
profesjonalne wsparcie w monitorowaniu i świadomym
kształtowaniu swojego profilu kompetencyjnego.

Ale czy uczelnia zdoła sprostać takim „praktycznym” wymogom? Powszechnie utyskuje się na
poziom współpracy nauki z praktyką…

G.B.: Kluczem są partnerzy. Dlatego nawiązaliśmy
współpracę z firmą Work Service, która jako koordynator
programu będzie wspólnie z uczelnią pozyskiwać przedsiębiorstwa partnerskie oferujące miejsca stażowe dla
studentów, będzie także koordynować proces rekrutacji
i doboru stażystów oraz organizację staży. Przyjęliśmy,
iż koncepcję trzeba stworzyć tak, żeby zapewnić właściwy dobór studentów do miejsc stażowych oferowanych
przez przedsiębiorstwa, umożliwić studentom kształtowanie ich osobistego profilu kompetencji w oparciu
o doświadczenia zdobywane w trakcie staży, a także
zapewnić podstawy wiedzy i warsztatu w oparciu o
odpowiednio dobrany program studiów. Model studiów
łączących pracę i naukę cieszy się dużą popularnością
w całej Europie. W Niemczech studia o takim profilu są
prowadzone od blisko 50 lat, we współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami.

Kiedy rusza program?
Marek Wąsowicz (MW): Start pilotażowej edycji naszych studiów planowany jest od drugiego semestru
obecnego roku akademickiego, czyli w lutym 2016 roku
i będzie poprzedzony akcją rekrutacyjną od listopada
2015 roku. W tej pierwszej edycji studia będą obejmowały jedną specjalność – Project Management na kierunku zarządzanie na II stopniu studiów stacjonarnych
Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. Gorąco
jednak wierzymy w to, że taka forma studiowania zostanie szybko rozpowszechniona na innych specjalnościach
i kierunkach, a równocześnie do
programu będzie przystępować coraz więcej firm. Studia Professional
Business Experience obejmują w
każdym tygodniu naprzemiennie
dni intensywnej nauki na naszym
Uniwersytecie oraz pracy w charakterze stażysty w przedsiębiorstwie partnerskim.

Jakie firmy są zainteresowane
udziałem
w naszym projekcie?
G.B.: Założyliśmy, że pilotażowa
edycja powinna się opierać na
współpracy z kilkoma partnerami.
Pracodawcy zainteresowani udziałem w programie oczekują od nas
„gotowych” propozycji, które będą
chcieli przeanalizować i dostosować
Dr Marek Wąsowicz i prof. Grzegorz Bełz podczas prezentacji projektu 26 listopada br. do potrzeb ich firm. Takie uzgodnie-
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nia właśnie prowadzimy. Grupa zainteresowanych obejmuje firmy zarówno produkcyjne, jak
i usługowe.
M.W.: Z każdym miesiącem zgłaszają się do
nas kolejne firmy zainteresowane programem,
więc lista firm współpracujących będzie coraz
większa. Na pewno przełoży się to na jakość
studiów oraz poziom kandydatów, którzy będą
na nie aplikować.

Czy studia łączące pracę i naukę mogą
– szczególnie na kierunkach ekonomicznych – przyjąć charakter masowy
w przyszłości?
G.B.: Myślę, że taka forma studiów będzie
coraz popularniejsza i obejmie różne kierunki
studiów mające praktyczny, aplikacyjny charakter. Na pewno, wobec szybko zachodzących zmian w
gospodarce, przedsiębiorcy, odczuwając wyzwania rynkowe, będą chcieli pozyskiwać pracowników, których
potencjał odpowiada ich bieżącym potrzebom.

Jakich korzyści oczekują przedsiębiorcy?
M.W.: Okazuje się, że Wrocław jest regionem, w którym coraz trudniej znaleźć pracownika posiadającego
określony pakiet wiedzy i umiejętności potrzebny w
konkretnym przedsiębiorstwie. Zatem wiele podmiotów
zwróciło się w kierunku uczelni, aby tam poszukiwać
najlepszych studentów, którzy w przyszłości będą mogli
podjąć pracę w ich firmie. My, tworząc studia Professional Business Experience, odpowiedzieliśmy na potrzeby rynku, daliśmy przedsiębiorstwom pewien szablon
współpracy, który został przyjęty z aprobatą.
G.B.: Przedsiębiorstwa, zatrudniając w trakcie studiów
studenta stażystę, będą miały możliwość zweryfikowania
jego wiedzy i oceny przygotowania do pracy. Będą też
miały wpływ na jego proces kształcenia. Planujemy zaprosić przedstawicieli tych firm do czynnego udziału w
prowadzeniu zajęć, stawiania studentom problemów do
rozwiązania. Chcemy wspólnie prowadzić proces rekrutacji, aby profil pozyskiwanych kandydatów spełniał
oczekiwania firm proponujących staż. Korzyścią dla firm
uczestniczących w programie będzie też wzmocnienie
własnej marki wśród studentów i na rynku zatrudnienia.

Co projekt zaoferuje naszym studentom?
G.B.: Mimo że wielu studentów podejmuje pracę w
trakcie studiów, często zatrudnia się niezgodnie z profilem zainteresowania zawodowego. Udział w programie
Professional Business Experience pozwoli im realizować celową, praktyczną formę studiów, zapewniającą
atrakcyjną pozycję na rynku pracy. Wszystkie zasady
dotyczące stażu (czas pracy, wynagrodzenie, urlop,
lokalizacja) ureguluje umowa zawierana z przedsiębior-

stwem przyjmującym na staż. Po ukończeniu tej formy
dziennych studiów magisterskich nasz absolwent będzie
już posiadał półtoraroczne doświadczenie pracy w przedsiębiorstwie. Jako osoba z udokumentowaną ścieżką
kariery, będzie miał duże szanse na uzyskanie pracy w
przedsiębiorstwie, w którym odbywał staż, ale będzie też
atrakcyjnym kandydatem do pracy u innych.

Jakich efektów oczekuje nasza uczelnia?
G.B.: Ścisła współpraca uczelni z pracodawcami wpłynie na modernizację programów nauczania w taki sposób, aby każdy student w ramach tak ściśle związanych
z praktyką studiów mógł budować osobisty, dopasowany
do własnych predyspozycji, a równocześnie atrakcyjny
dla rynku pracy profil kompetencyjny. Chcielibyśmy, by
nasz program Professional Business Experience urzeczywistniał myśl, iż „nie ma nic bardziej praktycznego niż
dobra teoria”. Efektem tego będzie atrakcyjność naszych
absolwentów na rynku pracy, a co za tym idzie – atrakcyjność naszej uczelni dla przyszłych studentów.
M.W.: Tworząc takie programy, chcemy dać też jasny
sygnał studentom, że zależy nam na tworzeniu studiów,
po których jeszcze łatwiej będzie znaleźć im dobrą pracę. Ciągłe doskonalenie jest dla nas najważniejsze.

Gdzie studenci mogą szukać informacji o tych
studiach?
M.W.: Studentów zapraszamy na stronę programu www.
biz4experience.ue.wroc.pl, tam będziemy zamieszczać
aktualne informacje.
Dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE −
pełnomocnik Rektora ds. Klubu Partnerów UE
we Wrocławiu, kierownik Katedry Projektowania
Systemów Zarządzania
Dr Marek Wąsowicz –
prodziekan ds. rozwoju i promocji
Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Marta Karaś, Mateusza Pliszka

„Magister”
to nie wszystko
Dyplom szkoły wyższej, który jeszcze kilka lat temu zdawał się być gwarancją zatrudnienia, już nie zawsze
pomaga w znalezieniu pracy. Obecnie, atrakcyjność absolwentów w oczach pracodawców zwiększają zdobywane już na etapie studiów dodatkowe międzynarodowe certyfikaty. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako jedyny w Polsce posiada programy mające trzy akredytacje: CFA, CIMA i ACCA. Są one realizowane na
Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Zarówno polski, jak i europejski rynek pracy nie są
obecnie łaskawe dla młodych. Jak podają eksperci1, stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 l. wynosi
w naszym kraju 22.8%.
To jednak nic w porównaniu z hiszpańskimi statystykami, które wskazują, że stałej pracy nie ma co drugi
badany (54%). W uniknięciu takiego scenariusza może
pomóc zwrócenie uwagi studentów na realne korzyści
płynące z udziału w programach certyfikacyjnych, których ukończenie potwierdza uznawany międzynarodowo dokument. Tym bardziej, że ponad połowa z nich
(50.9%) przyznaje, że umiejętności zdobyte w czasie
studiów przygotowują ich do przyszłej pracy w sposób
„średni”2. Ta ocena może się zmienić, jeżeli studenci
dostrzegą korzyści płynące ze zdobycia specjalistycznego certyfikatu, umożliwiającego podjęcie pracy na
stanowiskach wymagających konkretnej wiedzy. To
pierwszy krok w rozwijaniu cenionych przez pracodawców kompetencji i w budowaniu ścieżki kariery, już na
etapie studiów.
Przewagę zyskają ci, którzy w CV pochwalą się na
przykład uczestnictwem w akredytowanych przez CIMA
programach dla studentów. Tym bardziej, że posiadacze
CIMA Certificate in Business Accounting posiadają już
na poziomie licencjatu członkostwo w Instytucie zrzeszającym specjalistów i studentów ze 179 krajów i mogą
w przyszłości starać się o zdobycie Dyplomu CIMA (na
poziomie magistra) oraz tytułu CGMA (Chartered Global Management Accountant), poświadczającego pełne
kwalifikacje w skali światowej w zakresie rachunkowości zarządczej.

Raport „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą”, Europejski Program
Modernizacji Polskich Firm, 2014 r.
2
Ibid.
1
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Magister z certyfikatem
Według raportu McKinsey & Company3, receptą na
zrealizowanie scenariusza zakładającego przyspieszenie
tempa wzrostu polskiej gospodarki jest m.in. dopasowanie programów edukacyjnych do wymogów rynku pracy.
Potrzebę pracodawców, wskazujących na luki kompetencyjne absolwentów, zauważają władze szkół wyższych,
coraz chętniej podejmujące współpracę z zewnętrznymi,
renomowanymi instytucjami jak np. CIMA. Zyskują na
tym wszyscy – od władz uczelni, oferujących wysokiej
jakości programy nauczania, po studentów, zdobywających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, wychodzące
poza standardową ofertę edukacyjną. Osoby wybierające
uczelnie partnerskie CIMA zyskują pewność, że zdobyte
kompetencje odpowiadają wymaganiom zatrudniających. To ważna informacja dla absolwentów, z których
28% liczy na zdobycie etatu w ciągu dwóch miesięcy od
ukończenia studiów4.
– Polscy studenci, którzy przyszłość wiążą z finansami
lub ekonomią, coraz częściej zdają sobie sprawę, że
oprócz dyplomu ukończenia studiów warto posiadać
również dodatkowy certyfikat oferowany przez CIMA.
Taki wpis w CV z pewnością zwróci uwagę potencjalnego pracodawcy, a młodym otworzy drogę do satysfakcjonującej kariery zawodowej. Dzięki dodatkowym
kompetencjom będą mieli również pewność, że wchodzą
do zawodu wyposażeni w kompleksową, bardzo specjalistyczną wiedzę, która w przyszłości, jak wynika z badań
przeprowadzonych przez Goldman Recruitment, pozwoli
im zarabiać nawet 80% więcej w stosunku do innych. To
jeden z argumentów, dla których warto skorzystać z naszych programów realizowanych we współpracy z polskimi uniwersytetami. Chcę też podkreślić, że stawiamy
3
http://www.mckinsey.com/locations/warsaw/publications/Polska%202025_caly_raport.pdf
4
Ankieta „Rynek pracy oczami studenta”, Fundacja Inicjatyw
Młodzieżowych, 2015

na temat
na kooperację z najlepszymi uczelniami ekonomicznymi
w Polsce, gwarantując tym samym najwyższą jakość
oferowanych kursów. Współpraca, której Instytut CIMA
był prekursorem, wyznacza standardy takich działań –
komentuje Jakub Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Aby uzyskać uznawany międzynarodowo certyfikat
CIMA Certificate in Business Accounting, należy zaliczyć przedmioty wchodzące w skład programu realizowanego przez uczelnię w porozumieniu z Instytutem,
obejmujące podstawy: rachunkowości zarządczej,
rachunkowości finansowej, matematyki w biznesie, ekonomiki przedsiębiorstw oraz etyki, ładu korporacyjnego
i prawa w biznesie (materiały te są realizowane przez
uczelnie w ramach konkretnych przedmiotów, których
nazwy mogą się różnić), a następnie przystąpić do anglojęzycznego egzaminu. Osoby, które zostaną studentami
CIMA uzyskują ponadto m.in. bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej, materiałów edukacyjnych, kilku
jedno-dziennych sesji szybkiego uczenia się i serwisu
rekrutacyjnego z ofertami pracy dla członków społeczności CIMA.

Program FiR w partnerstwie
z CFA, CIMA i ACCA

Jak zapisać się do programu CIMA?

(CIMA) to instytut zajmujący się kształceniem
profesjonalistów z dziedziny zarządzania finansami. Oferuje międzynarodowy program kwalifikacji zawodowej w dziedzinie tzw. rachunkowości
zarządczej (ang. management accountancy).
Program szkoleniowy poświęcony jest kształceniu specjalistów na potrzeby pracy w środowisku
biznesowym. Głównym obszarem zainteresowania CIMA jako kwalifikacji jest zarządzanie
przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji
zarządczej w tym procesie. Kwalifikacja CIMA
popularna jest wśród konsultantów, doradców
finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz osoby
decydujące o strategii firmy. Więcej informacji na
temat CIMA znaleźć można pod adresem www.
cimaglobal.com

Program adresowany jest do studentów stacjonarnych
studiów licencjackich i magisterskich kierunków FiR
(ZIF) oraz Bachelor i Master Studies in Finance. Rekrutacja odbywa się raz do roku – na przełomie października i listopada.
Rekrutacja 2015/2016 rozpoczęła się 20 października
2015 r. i potrwa przez miesiąc. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej: www.finance.ue.wroc.pl,
gdzie znajduje się również regulamin programu.
Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z prof. Krzysztofem
Jajugą nie przypuszczaliśmy, że tyle sukcesów osiągniemy. Bardzo wysoko cenimy studentów i absolwentów
państwa Uniwersytetu. Uczestnicząc w konkursie CIMA
Global Business Chalenge i zajmując tam czołowe
miejsca, promują oni państwa uczelnię w świecie. Bardzo liczymy na rozwój współpracy, ponieważ od roku
akademickiego 2015/2016 oferujemy program studiów
na poziomie magisterskim. Obecność tak wielu osób
na spotkaniu mającym właśnie zachęcić studentów
do zapisania się na te studia, pokazuje, że mają oni
świadomość, iż ich ukończenie zwiększa możliwości
zatrudnienia, jakie oferuje sieć kilku tysięcy akredytowanych w CIMA instytucji – powiedział Shane Balzan,
Head of Syllabus Development podczas spotkania ze
studentami.

Prestiżowym i zaawansowanym certyfikatem
zawodowym jest Chartered Financial Analyst
(CFA) – uznawany za międzynarodowy standard
dla zawodu analityka finansowego i zarządzającego portfelem inwestycyjnym. Nasza uczelnia
w grudniu 2009 r. podpisała umowę partnerską z
CFA Institute, dzięki której jako pierwsza i jedyna
w Środkowej Europie umożliwiła – uczestnikom
dwóch programów realizowanych z tematyką
programu CFA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów: Bachelor Studies in Finance
oraz Master Studies in Finance – przygotowanie
do zdawania egzaminów dla uzyskania tego certyfikatu. Ponadto współpraca pozwala na dostęp dla
zainteresowanych studentów do celowego stypendium pokrywającego znaczną część kosztów
opłaty egzaminacyjnej CFA.
Dzięki porozumieniu podpisanym 23 października
2013 r. z Chartered Institute of Management Accountants studenci kierunku finanse i rachunkowość mogą studiować na specjalności pn. UE &
CIMA Certificate in Business Accounting.

Od czerwca 2014 r. studia na kierunku finanse i
rachunkowość w ramach specjalności rachunkowość i auditing (studia I stopnia) oraz rachunkowość międzynarodowa (studia II stopnia) mają
akredytację największej i najbardziej prestiżowej
międzynarodowej organizacji zawodowej dla
specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości
i zarządzania The Association of Chartered Certifield Accountants (ACCA). Od tego roku akademickiego akredytacja obejmuje również Bachelor
i Master Strudies in Finance (wszystkie specjalności na ścieżce angielskiej).

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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edukacyjnym (studia mogą być realizowane
w języku polskim lub w języku angielskim)
•
zdanie standaryzowanego przez CIMA
egzaminu w języku angielskim: C01 Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accouting) do 15
września planowego kalendarzowego roku
ukończenia studiów licencjackich oraz powiadomienie o zdaniu modułu koordynatora
Programu
•
wniesienie stosownych opłat za egzaNie czekaj do końca studiów.
min C01 oraz zwolnienie z egzaminów C02,
Jeszcze dziś pomyśl o ścieżce kariery.
C03, C04 i C05; wysokość i tryb wnoszenia
tych opłat określa załącznik nr 1 (szczegóły
na stronie www.finance.ue.wroc.pl)
2. Program o nazwie UE & CIMA
Diploma in Management Accounting
(program UE & CIMA DMA) skierowany
Ucz się finansów
CIMA to unikalne kompetencje
jest do studentów studiów magisterskich
i zarządzania od najlepszych
i wyższe zarobki już podczas
specjalistów. Dołącz do
studiów.
na kierunku finanse i rachunkowość na Wymiędzynarodowego
grona ekspertów CIMA.
dziale Zarządzania, Informatyki i Finansów,
dla ścieżki studiów w języku angielskim i
w języku polskim. Student może przystąpić
do programu UE & CIMA DMA nie później
Zwiększ swoje szanse na pracę,
na całym świecie. CIMA to atut w CV.
niż w trakcie pierwszego semestru studiów.
Warunkiem uzyskania CIMA Diploma in
Management Accounting jest:
•
ukończenie studiów magisterskich na
kierunku finanse i rachunkowość na UE
Chartered Institute of Management Accountants to największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów ds. rachunkowości
zarządczej, z 227 tyś. studentów i członków w 179 krajach. W Polsce współpracuje z najlepszymi uczelniami ekonomicznymi: Szkoła Główna
•
zdanie w języku angielskim standaryHandlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
zowanego przez CIMA egzaminu Operational level case study przed ukończeniem
www.cimaglobal.com/unipoland
poland@cimaglobal.com
/22/ 222 19 90
studiów magisterskich na UE,
•
wniesienie stosownych opłat za egzamin Operational level case study oraz zwolDo kogo jest adresowany program CIMA
nienie z egzaminów E1, F1 i P1. wysokość i tryb
wnoszenia tych opłat określa załącznik nr 1 (szcze1. Specjalność o nazwie UE & CIMA Certificate
góły na stronie www.finance.ue.wroc.pl)
in Business Accounting (program UE & CIMA
W
razie
pytań prosimy o kontakt z koordynatorem
CBA) skierowana jest do studentów studiów pierwCIMA
na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
szego stopnia kierunku finanse i rachunkowość
Marta
Karaś;
e-mail: marta.anita.karas@gmail.com
na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów,
Tel: +48 698 642 920
dla ścieżki studiów w języku angielskim i w języJOB OFFER

JOB OFFER

JOB OFFER

JOB OFFER

JOB OFFER

JOB OFFER

JOB OFFER

ku polskim. Do udziału w programie UE & CIMA
CBA uprawnieni są studenci, którzy ukończyli co
najmniej pierwszy semestr studiów licencjackich na
Wydziale ZIiF, nie później niż w trakcie trzeciego
semestru studiów.
Warunkiem uzyskania Certificate in Business Accounting jest:
• zrealizowanie w trakcie studiów licencjackich na
Uniwersytecie programu z określonym materiałem
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Informacje o rekrutacji i zasadach studiowania na stronie
www.finance.ue.wroc.pl

Marta Karaś –
doktorantka, koordynator CIMA
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Mateusz Pliszka –
ambasador Instytutu CIMA
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
w roku akademickim 2014/2015

na temat
Urszula Sokolnicka

Co wiesz o pieniądzach
Hiszpański dziennikarz Moisés Naim przeanalizował wyniki badań przeprowadzonych w krajach Europy i poza
Europą na temat wiedzy finansowej dorosłych. Test był prosty, składał się z trzech pytań:
1.

Załóżmy, że ma pan/i 100 euro na swoim koncie
bankowym. Oprocentowanie wynosi 2% rocznie. Po
pięciu latach jaka kwota będzie na pańskim koncie,
jeśli przez 5 lat nie wyciągał/a pan/i pieniędzy:
a) więcej niż 102euro
b) dokładnie 102 euro
c) mniej niż 102 euro
d) nie wiem

2.

Załóżmy, że oprocentowanie oszczędności na pańskim koncie wynosi 1% rocznie, inflacja roczna zaś
wynosi 2%. Po roku może pan/i kupić:
a) więcej niż teraz
b) dokładnie to samo
c) mniej
d) nie wiem

3.

Kupowanie akcje jednego tylko przedsiębiorstwa
przynosi więcej zysku niż inwestycje w akcje różnych przedsiębiorstw. Czy to stwierdzenie zdaniem
Pan/i jest:
a) fałszywe
b) prawdziwe
c) nie wiem

Poprawne odpowiedzi są następujące: 1a, 2c, 3a.
W Rosji – 96% badanych nie umiało odpowiedzieć na te
pytania poprawnie. W Stanach Zjednoczonych – mekce
kapitalizmu, poprawnie odpowiedziało tylko 30% badanych. Najlepiej odpowiedzieli Niemcy – 53% badanych
odpowiedziało poprawnie i Szwajcarzy z wynikiem
50%. Autor nie podaje wyników w Hiszpanii, ale z
artykułu wynika, że nie są one bardzo budujące. Autor
stawia tezę o „ignorancji finansowej” czy wręcz „analfabetyzmie finansowym” i to na poziomie globalnym.
Osoby, których wiedza finansowa jest najsłabsza to ludzie starsi, kobiety i najmniej zamożni.
Jeśli chodzi o ludzi starszych zjawiskiem niepokojącym
jest fakt, że z wiekiem wzrasta zaufanie do podejmowanych przez siebie decyzji finansowych, mimo że w żaden
sposób nie są potwierdzone empirycznie. Mężczyźni
zazwyczaj lepiej orientują się w kwestiach finansowych
niż kobiety niezależnie od wieku. Kobiety często odpowiadają „nie wiem”, co może świadczyć o tym, że chętnie wzięłyby udział w szkoleniu finansowym.

Autor artykułu apeluje o jak najszybsze wprowadzenie
jako obowiązkowego przedmiotu w szkole „edukacji
finansowej”.
Niezadowalające wyniki zaobserwowane nie tylko
wśród dorosłych, ale także wśród uczniów. Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu przebadała uczniów w wieku 15 lat w 18 krajach.
Specjaliści są załamani. Wiedza finansowa hiszpańskich
uczniów jest katastrofalna. Tylko co szósty uczeń jest w
stanie prawidłowo zinterpretować fakturę. Poziom ich
wiedzy plasuje się daleko poniżej średniej. Najlepsze
wyniki osiągnęły dzieci z Szanghaju, Holandii i Estonii.
Nie ma wątpliwości jak ważna jest umiejętność poruszania się w świecie finansowych zawiłości. Używamy
kart płatniczych i kredytowych, zabiegamy o kredyty
na mieszkanie, studia itd. Codziennie podejmujemy jakieś decyzje finansowe. W Hiszpanii długość życia jest
jedną z większych w Europie. Zatem żyjąc tak długo
szczególnie ważne jest umiejętne planowanie starości,
czyli oszczędzanie na dłuższy okres. Jednak tematy
finansowe dla większości ludzi nie są szczególnie pasjonujące. Ten brak zainteresowania, odkładanie ważnych
decyzji finansowych oraz zbytnie zaufanie do banków
jest najprawdopodobniej skutkiem niewiedzy na temat
finansów.
Wiedza finansowa jest nie tylko niezbędna w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych, ale w szerszym
zakresie przyczynia się do skutecznej walki z kryzysem
i do wzrostu gospodarczego.
W Hiszpanii komentatorzy są zgodni, że odczuwalny
jest tam głęboki brak wiedzy finansowej. Wprowadzenie
przedmiotu „edukacja finansowa” w szkole, ale także
szkolenia finansowe dla dorosłych powinny być traktowane priorytetowo.
A jak wygląda kultura finansowa w Polsce? Zapraszamy
do zaprezentowania osobistych przemyśleń.
Przygotowano na podstawie:
“Hablemos de dinero” Moisés Naím,
“Uno de cada seis chicos españoles no sabe interpretar
una factura” Pilar Álvarez, Gabriela Cañas,
“Los ciudadanos formados son ahorradores más libres”
El País
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olimpiady wiedzy ekonomicznej
Bożena Klimczak,
Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
Rozpoczęła się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem jest „Nierówności społeczne a
rozwój gospodarczy”. Olimpiadę organizuje od 1987
roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to wielkie
ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym uczestniczą
szkoły, oddziały Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Zarząd Krajowy.
Olimpiada przebiega w trzech etapach. Pierwszy etap
odbywa się w szkołach, które zgłosiły się do uczestnictwa w olimpiadzie. Uczestnicy odpowiadają na pytania
testowe z podstaw ekonomii oraz przygotowują omówienie tematu specjalnego każdej olimpiady. Hasłem
XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakończonej
w czerwcu 2015 r. było „Polska droga do wolności gospodarczej – 25 lat transformacji”. W pierwszym, szkolnym etapie uczestniczyło 13 tysięcy uczniów z 864 szkół
ponadgimnazjalnych. Drugi etap olimpiady odbywa się
w oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Uczestnicy tego etapu przedstawiali odpowiedź na pytanie opisowe związane z hasłem olimpiady, rozwiązywali
zadanie z analizy finansowej oraz odpowiadali na trzydzieści pytań testowych z nauk ekonomicznych. W oddziale wrocławskim uczestniczyło w nim 1100 uczniów
z 71 szkół. Do trzeciego, finałowego etapu kwalifikuje
się 120 uczestników o najwyższej liczbie punktów. Finał
olimpiady jest dwuetapowy. Wszyscy finaliści przystępują najpierw do części pisemnej, składającej się z pytania opisowego, zadania analitycznego i trzydziestu pytań
testowych z nauk ekonomicznych. Po tej części następuje kwalifikacja do ścisłego finału ustnego.
W zakończonej w czerwcu 2015 r. olimpiadzie wyłoniono 49 uczniów do części ustnej. W ścisłym finale znalazło się 9 uczniów z okręgu wrocławskiego, a do ścisłego
finału zakwalifikowało się 3 uczniów: z XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej – Aleksandra
Hołownia (4 miejsce) i Jakub Michalak (36 miejsce)
oraz Konrad Szwarc z Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Świebodzicach (31 miejsce).
Dalsze miejsca w finale zajęli: Daria Kazimierska i Piotr
Pusz z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii
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Belgijskiej oraz Paweł Berezowski, Dominik Głowacki
i Katarzyna Partyniak z III Liceum Ogólnokształcącego.
Tradycyjnie najwięcej finalistów i laureatów przygotowują wrocławskie licea nr XIV i III. Z przyjemnością
odnotowujemy kwalifikację do finału olimpiady uczestnika spoza Wrocławia. Za sukcesami uczniów stoją
także nauczyciele i opiekunowie naukowi: Krzysztof
Aszkowski i Emil Derdź z Liceum w Świebodzicach,
Michał Gołębiewicz z II Liceum we Wrocławiu oraz
Paweł Galacki z XIV Liceum we Wrocławiu. W okręgu
dolnośląskim nad XXVIII Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej czuwali: prof. dr hab. Elżbieta Kundera,
mgr Urszula Kosowska, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska,
dr Mikołaj Klimczak i dr Barbara Wojciechowska.
Tematowi olimpiad ekonomicznych został poświęcony
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
z sierpnia 2015 r. (nr 3/70 specjalny).

Wywiad z Aleksandrą Hołownią –
laureatką XXVIII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej
Zajęła Pani 4. miejsce w gronie 30 laureatów
XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Sukces uzyskała Pani, będąc uczennicą drugiej klasy
liceum ogólnokształcącego. Proszę powiedzieć,
co zdecydowało o zainteresowaniach z zakresu
ekonomii?
W XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej prowadzone są zajęcia z ekonomii. Spodobała mi
się ta tematyka – opisująca zależności w gospodarce.
Do tej pory nie dostrzegałam ich, miałam bowiem słabą
wiedzę z tego zakresu. Okazało się, że zjawiska te bezpośrednio lub pośrednio dotyczą także mnie. Uważam
teraz, że wiedza ekonomiczna jest potrzebna, aby być
świadomym obywatelem i lepiej rozumieć otaczający
świat.

Kto wywarł największy wpływ na Pani zainteresowania? Jak przebiegały przygotowania do
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

na temat

Jakich rad i sugestii udzieliłaby Pani tym,
którzy przygotowują się do udziału
w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej?
W tym roku po raz kolejny startowałam w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej. Uważam, że podczas przygotowań do olimpiady
bardzo ważna jest systematyczność. Do opanowania jest bowiem
materiał rozległy, który wymaga utrwalenia. Trudno jest się przygotować w kilka dni lub tygodni. Ważna jest umiejętność dostrzegania sytuacji, w których zdobyta wiedza się przydaje, coś wyjaśnia. Satysfakcję może dać zrozumienie specjalistycznego artykułu
dotyczącego gospodarki czy też dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych na giełdzie.

Mój udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej stał się
możliwy dzięki zajęciom przygotowującym prowadzonym w mojej szkole przez byłych laureatów tej olimpiady. Dzięki tym spotkaniom, rozmowom zainteresowałam
się ekonomią i zaczęłam postrzegać udział w OWE
jako szansę na odniesienie sukcesu. Na zajęciach tych
uczyłam się podstaw ekonomii. W pierwszej klasie – ku
mojemu zdziwieniu – dostałam się do drugiego etapu
olimpiady. Wtedy zaczęłam także przygotowywać się do
niej w domu, czytając literaturę zaproponowaną przez
organizatorów. Z czasem, a po dostaniu się do finału
szczególnie, coraz więcej uwagi poświęcałam zgłębianiu
ekonomii. W pierwszej klasie nie udało mi się zostać
laureatką, ale zmotywowało mnie to do dalszej pracy.
Poświęcałam ekonomii swój czas w szkole i w domu,
sięgając po coraz to nowe lektury.

Co dla Pani było najtrudniejsze na poszczególnych etapach rywalizacji? Które pytania w Pani
ocenie były trudne, które zaskoczyły?

Jak z perspektywy doświadczeń zdobytych w
czasie edukacji ocenia Pani obecny system nauczania: 6 klas szkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjum i 3 klasy liceum?

W tym roku szkolnym przygotowuję się do matury, jednak dzięki indeksowi zdobytemu na Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej stresuję się nią zdecydowanie mniej niż
moi znajomi. Zamierzam też ponownie startować w
olimpiadzie. Mam ochotę zweryfikować swoją wiedzę,
poczuć adrenalinę podczas rywalizacji, a także, jeśli się
uda, zdobyć atrakcyjne nagrody. Swoją przyszłość wiążę
z ekonomią – zamierzam studiować „analitykę gospodarczą” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
choć rozważam przeprowadzkę do Warszawy i studia w
Szkole Głównej Handlowej. Myślę, że zawodowo chciałabym zajmować się analizą rynków, a z czasem być
może uda mi się założyć dobrze prosperującą firmę.

W moim przypadku obecny system edukacji sprawdził
się. Trafiłam do gimnazjum, które dawało mi o wiele większe możliwości rozwoju niż w podstawówce.
Mogłam się uczyć trzech języków obcych, chodzić na
wiele zajęć dodatkowych – zarówno sportowych, jak i
naukowych. Ponadto poziom nauczania i sposób prowadzenia zajęć był ciekawszy. Myślę, że osoby popierające
proponowaną reformę mają na uwadze szkoły o niższym
poziomie.

W pierwszej i drugiej klasie najbardziej stresował mnie
etap ustny na finale olimpiady, przede wszystkim dlatego, że obawiałam się, że zostanę zapytana o zagadnienie,
o którym nigdy nie słyszałam. Poza tym, jest to ostatni
etap rywalizacji i to od niego wiele zależy. Często zaskakują mnie pytania z zarządzania, w których wymaga
się ode mnie znajomości nazewnictwa zjawisk i postaw,
które, mimo że są oczywiste i naturalne, mają skomplikowane nazwy.

Przygotowuje się Pani do matury, proszę powiedzieć czytelnikom PORTALU, jakie plany
czekają na realizację? Czy Pani decyzje i zainteresowania związane są z ekonomią?

Rozmawiała dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska
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35. rocznica powstania nszz "solidarność"

Dziękujemy
35. rocznica powstania
NSZZ „Solidarność”
„Wiele napisano i powiedziano o ruchu Solidarności w tych minionych 35 latach, chociaż nie zawsze to, co
chcielibyśmy usłyszeć. Wspominając początki uczelnianej Solidarności, nie możemy pominąć powodów powstania tego wielkiego ruchu. Były to chęć wolności i dążenie do pokoju. Zarzewiem tego wielkiego społecznego ruchu było w 1980 roku usunięcie Anny Walentynowicz z pracy w stoczni, kolejnym etapem – zgłoszenie
21 postulatów. Ruch poparcia rozprzestrzenił się po całej Polsce, a Papież Polak dał nam pewność i uświadomił, że jest nas tak wielu, że jesteśmy sobie tak bliscy.
W tamtym czasie inaczej zaczęliśmy z sobą rozmawiać, byliśmy sobie bliscy, serdeczni, uśmiechnięci i życzliwi.
Ojciec Święty nawoływał i na placu Zwycięstwa, i w podczas następnych pielgrzymek – by być razem, a brzemię nosić wspólnie nie przeciwko, ale dla...
Solidarność we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność
od zorganizowania pod koniec sierpnia 1980 r. Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sięgając pamięcią do wydarzeń sprzed lat, widzimy flagi i kwiaty na
bramach oraz pełnych godności ludzi, którzy postawili
wszystko na jedną kartę. Towarzyszyła temu niepowtarzalna atmosfera. Wszędzie – w biurze, w sklepie, na
ulicy wyczuwało się determinację strajkujących, z którymi olbrzymia większość społeczeństwa była myślami
i sercem. Strajk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i taksówkarzy sparaliżował komunikację w naszym mieście. Pomimo zmęczenia długimi spacerami do
i z pracy przez zastygłe w oczekiwaniu miasto – byliśmy
wewnętrznie zadowoleni i dumni, że strajkujący nadal
trwają w swojej determinacji. Jednoczyliśmy się
z nimi w czasie wspólnych nabożeństw odprawianych na
ulicy, podczas których przez ściśnięte gardło i ze łzami
w oczach śpiewaliśmy Boże, coś Polskę. Żądni informacji staliśmy przed bramami zajezdni, a wieczorem z niepokojem i nadzieją słuchaliśmy wieści z zagranicznych
radiostacji. Byliśmy pełni obaw o losy strajkujących,
o naszą przyszłość. Trudno było przełamać barierę
strachu.
W okresie komunistycznego zniewolenia strajk był
czymś tak abstrakcyjnym, że nie bardzo mogliśmy uwierzyć w to, co się działo na naszych oczach. Nagle zrozumieliśmy, że mamy niezbywalne prawo stanowienia
o sobie, że musimy być razem. Zyskaliśmy świadomość,
jak wielu nas jest i jak wiele możemy wspólnie zdziałać.
Potem nadszedł czas przemian i twórczej inicjatywy.
Nasza uczelnia znalazła się w gronie liczących się ośrodków wrocławskiej Solidarności. Wstępowali do niej
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członkowie ZNP, a także niektórzy członkowie partii.
Wielu z nich po kilku miesiącach występowało ze związku, ale byli i tacy, którzy po tragedii w Kopalni „Wujek”
oddawali legitymacje partyjne; także po wprowadzeniu
stanu wojennego, na znak protestu, wielu członków
PZPR oddało legitymacje. Niestety byli też tacy, którzy
współpracowali z aparatem represyjnym, skrupulatnie
wykonując jego polecenia. Kiedy pracownicy uczelni,
chcąc uczcić dzień 11 listopada, zgromadzili się przed
biblioteką, zostali sfotografowani, a następnie przesłuchani na uczelni przez niektórych członków KU PZPR,
w obecności SB. W ten sposób Służba Bezpieczeństwa
zebrała dodatkowe informacje i niektóre nazwiska mogła
dopisać do wcześniej sporządzonych list. Rozpoczęły się
represje. Wywóz kilku osób, szczególnie Pań – do Gołdapi i innych ośrodków internowania, aresztowania, ciągłe rewizje domów i piwnic, zatrzymania na 48 godzin
przed obchodzonymi już świętami i rocznicami. Liczne
były przypadki zatrzymań przed mszami w kościołach
przy Alei Pracy, św. Doroty czy w katedrze. Katedra
i plac Katedralny były pod szczególną obserwacją. Tam
bowiem gromadziliśmy się w trudnych chwilach, aby
„naładować akumulatory”, by się spotkać, by być razem.
Układaliśmy krzyże z kwiatów i lampionów, często
ogromne, które pod osłoną nocy były likwidowane przez
SB. Układaliśmy je znowu i znowu, często rozpędzani
armatkami wodnymi i gazami łzawiącymi. Po zabiciu
Kazimierza Michalczyka udawaliśmy się tłumnie do
jego grobu, a po wyjściu z cmentarza byliśmy atakowani
przez ZOMO. Każdego 31, w miesięcznice Sierpnia, organizowano manifestacje, które kończyły się w ten sam
sposób. Opór trwał, następowały kolejne zatrzymania

na temat
pracowników i studentów. Rozpoczął się proces naszych

a Jerzy Barański w demokratycznych wyborach został

pracowników, w którym uczestniczyliśmy, aby okazać

wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

bliskość, solidarność z naszymi uwięzionymi kolegami.

W grudniu w ramach Wszechnicy NSZZ „Solidarność”

Dzięki inicjatywie panów Lenkiewiczów i Leszka

we Wrocławiu rozpoczęto cykl wykładów i szkoleń

Wierzejskiego (śp.), i kilku innych osób rozpoczęto serię

działaczy związkowych w zakresie prawa pracy, praw

wykładów, spotkań historycznych i umieszczania tablic

człowieka, funkcjonowania organizacji społecznych itp.

z nazwiskami bohaterów narodowych w kościołach róż-

Dużym powodzeniem cieszyły się wykłady na temat

nych miast w Polsce. Dam taki przykład: po wykładzie
w kościele przy ul. Kruczej doszło do bezpardonowego
pobicia księdza J. Szańcy i aresztowania uczestników.
W trybie natychmiastowym odbyły się procesy i skazania.
15 września 1980 r. powstała Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” Pracowników Nauki i Oświaty
Dolnego Śląska. W jej skład weszli przedstawiciele
Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, (zachowaliśmy stare nazwy uczelni) Akademii
Medycznej, Akademii Rolniczej, Akademii Ekonomicznej, Akademii Wychowania Fizycznego, instytutów
PAN-owskich, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej oraz Komitetu
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Nauczycieli Dolnego Śląska. Wkrótce doszło do utworzenia Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki (OKPN) NSZZ
„S”, a w listopadzie na uczelni odbyło się posiedzenie
podkomisji programowej OKPN. W wyniku ustaleń z
rektorem prof. Józefem Kaletą Solidarność,
a właściwie Komitet Założycielski otrzymał lokal i etat
dla pracownika administracyjnego, podobnie jak powstałe Niezależne Zrzeszenie Studentów, ściśle współpracujące z Solidarnością. Rozpoczęto wydawanie deklaracji,
rejestrację członków, poszerzenie składu Komitetu Założycielskiego. Powołano Prezydium Komitetu Założycielskiego i komisje związkowe: ds. pracy i płacy, nauki
i nauczania, socjalno-bytową, organizacyjną,
ds. finansowych, łączności międzyuczelnianej, kontaktów ze studentami. Pod koniec września Komitet Założycielski rozpoczął starania o włączenie przedstawicieli
związku w skład poszczególnych organów kolegialnych
uczelni. Organizowano zebrania, na których zgłaszano
postulaty, wybrano zarządy jednostek strukturalnych

współczesnej historii Polski i nowej ekonomii. Pracownicy naszej uczelni, członkowie „S”, organizowali
spotkania domowe na kształt uniwersytetów latających,
na których prowadzili wykłady z nowej ekonomii. Rozpoczęły się one dość wcześnie i kontynuowane były w
stanie wojennymi. Odbywały się w prywatnych mieszkaniach i nie zawsze kończyły się przed godziną policyjną.
Pod pozorem zwalczania tzw. sił antysocjalistycznych
władze administracyjne i polityczne wciąż stosowały
groźby i represje wobec inicjatorów tworzenia „Solidarności”. Pomijano związek w negocjacjach. Doprowadziło to do ogłoszenia przez Krajową Komisję Porozumiewawczą „Solidarności” 3 października ogólnopolskiego
jednogodzinnego strajku ostrzegawczego. Na budynkach
uczelni wywieszono flagi, członkowie związku na
godzinę przerwali prowadzenie zajęć dydaktycznych,
pozostając ze studentami w salach. Odwlekanie terminu
rejestracji związku spowodowało przyłączenie się do
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i wysyłanie listów
protestacyjnych do premiera i prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Po wprowadzeniu w statucie zapisu
o przewodniej roli PZPR przystąpiono do organizacji
dwudniowego strajku okupacyjnego, zaplanowanego we
Wrocławiu na 17 i 18 listopada. Do akcji przyłączyło
się Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jednak Sąd Wojewódzki zarejestrował Statut w wersji uzgodnionej z KPP
w dniu 10 listopada i strajk został odwołany.
Warto też przypomnieć, że 19 sierpnia 1980 roku oficyna
wydawnicza – w której prof. Kornel Morawiecki był
redaktorem – biuletynu Wyzwolenie drukująca „Biuletyn
Dolnośląski” wypuściła ulotkę, w której m.in. napisano:
„To, co możemy uzyskać, zależy od zachowania umiaru
i rozwagi. Ale bardziej jeszcze od solidarności i zdecydowania. Od naszej solidarności zależy spokój na Wy-

związku (czyli tzw. kół, funkcjonujących do dzisiaj).

brzeżu i w całej Polsce. Dlatego nie wolno nam godzić

Brak rzetelnych informacji rekompensowany był roz-

się na izolację Wybrzeża, Polska jest jedna. Winniśmy

prowadzaniem przez związek druków zawierających

uznać i publicznie głosić, że żądania i potrzeby stocz-

ważniejsze uchwały i postanowienia krajowej i regional-

niowców są potrzebami i żądaniami nas wszystkich. Oni

nej Solidarności. W sierpniu i wrześniu 1980 r. gdy Soli-

nie są i nie będą sami”. W tej ulotce, wydanej 19 sierpnia

darność na uczelni zaczęła powstawać Rada Zakładowa

1980 r., dwukrotnie pojawia się słowo solidarność, które

ZNP prawie w całości przeszła do nowego związku,

stało się nazwą tego wielkiego ruchu. Wrocław i Dolny
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35. rocznica powstania nszz "solidarność"
Śląsk od początku miał olbrzymie znaczenie w tym zrywie. To był pierwszy makroregion, który lokalny protest
Wybrzeża przeniósł na Polskę. Dopiero potem dołączyła
Łódź, zaraz potem Warszawa i Górny Śląsk. Nasz Komitet Regionalny nie stawiał żadnych kolejnych żądań,
popierał 21 postulatów Wybrzeża.
Komitet Założycielski, a właściwie już związek, zajmował się praktycznie wszystkimi sprawami uczelnianymi.
Do Komitetu Założycielskiego zgłaszano liczne postulaty dotyczące spraw ogólnych uczelni, wymagających
zmian ustawowych, jak też narastających latami różnych
drobnych spraw. W tych trudnych czasach pracownicy
uczelni wykazywali solidarność nie tylko z nazwy. Zespół ds. finansowych z pomocą zarządów kół przeprowadził kilka zbiórek pieniędzy na cele społeczne i pomoc
dla potrzebujących. Zbierano na Pomnik Pomordowanych Stoczniowców w Gdańsku, na Panoramę Racławicką, na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech
i wiele innych przedsięwzięć.
Na uroczystość odsłonięcia „Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r.” do Gdańska wyjechała
delegacja uczelnianej Solidarności oraz NZS. Wyjazd
zorganizowała Akademia Medyczna, a delegacji towarzyszyli przedstawiciele pozostałych uczelni Wrocławia.
Jednym z najważniejszych dążeń Solidarności na uczelniach było doprowadzenie do demokratyzacji szkół
wyższych, jak np. nadanie senatowi charakteru organu
stanowiącego we wszystkich istotnych sprawach szkoły, przyjęcie zasady, że wszyscy członkowie organów
kolegialnych mają głos stanowiący (z wyjątkiem spraw
dotyczących tytułów i stopni naukowych), zwiększenie
liczbowego udziału przedstawicieli studentów i poszczególnych grup pracowniczych, wybór rektora przez senat
w głosowaniu tajnym oraz wprowadzenie konkursu na
stanowiska.
W listopadzie rozpoczęto przygotowania do pierwszych
wyborów uczelnianych władz Solidarności. Działalnością związku miał kierować przewodniczący związku
i komisja uczelniana, a schemat organizacyjny przedstawiał się następująco:
• koła – podstawowe jednostki organizacyjne,
• walne zebranie delegatów,
• komisja rewizyjna.
Wyłonienie merytorycznych zespołów, wybór ich przewodniczących, wybór delegatów do Komisji Regionalnej
i Krajowej Solidarności oraz delegatów do KSN.
Stan wojenny i delegalizacja Solidarności nie spowodowały zawieszenia działalności członków związku, zmie-
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niły tylko jej charakter. W mieszkaniach rozproszonych
po całym mieście przynajmniej raz w miesiącu odbywały się spotkania. Ich celem była wymiana informacji
o członkach związku, o działaniach podejmowanych
w uczelniach i różnych zakładach pracy, z czasem stały
się forum upowszechniania nowych idei ekonomicznych,
gospodarczych i społecznych.
Dr Andrzej Oryński w działalność związku zaangażował się od samego początku. Jego nazwisko figuruje na
pierwszych listach członków. Zainteresowania literackie
i zamiłowanie do pisania zadecydowały o charakterze
podjętej przez niego współpracy z różnymi pismami solidarnościowymi w regionie i na arenie ogólnopolskiej.
Z chwilą zaś wprowadzenia stanu wojennego podjął
decyzję o stworzeniu pisma pn. „Wiadomości Bieżące”
redagując je wspólnie z Barbarą Sarapuk, Leszkiem
Wierzejskim i Jerzym Skrzypińskim. Pierwsze numery
wyszły bezpośrednio z maszyny do pisania, ale kolejne
zaczęły być już regularnie wydawane techniką drukarską. Ukazujące się teksty były komentarzem do wydarzeń i interpretacją „jedynie prawdziwych” informacji
w prasie. Satyryczną ilustracją rzeczywistości zajął się
Jerzy Skrzypiński. Pismo należało do najbardziej poszukiwanych źródeł wiadomości. Po pewnym czasie pismo
dołączyło się do agencji Solidarności Walczącej, która
programowo odpowiadała światopoglądowi twórców
Wiadomości. Pismo ukazywało się cały rok do chwili,
gdy jego główni redaktorzy zostali zaaresztowani.
W domu dr. Oryńskiego przeprowadzono rewizję, został
przewieziony na komendę i otrzymał od Słuźb Bezpieczeństwa propozycję, aby pomógł w aresztowaniu pilnie
poszukiwanego prof. Kornela Morawieckiego. Wypuszczony został dopiero po pół roku pobytu w areszcie.
Sędzia, odczytując wyrok, uzasadniał, że kara dwóch
lat w zawieszeniu została obniżona od proponowanych
przez prokuratora czterech lat, ponieważ oskarżony cieszy się dobrą opinią w środowisku, w zakładzie pracy,
nie był karany i jest ... porządnym człowiekiem. Mimo
tych przykrych doświadczeń dr Oryński działał nadal.
Brał udział w redagowaniu miesięcznika myśli niezależnej Prawda – wspólnie z Markiem Muszyńskim i Leszkiem Żetyniakiem (będącym na zwolnieniu warunkowym). Pismo (o 32 stronach wydawniczych) ukazywało
się przez kilka lat. Oprócz działalności redaktorskiej,
dr Oryński prowadził wykłady, parał się kolportowaniem
ulotek, uczestniczył w umieszczeniu w kościele przy
ul. Kruczej tablicy z napisem „Ten dzień nadejdzie”.
Niestety na uczelni odsunięto go od pracy dydaktycznej
w Instytucie Ekonomii Politycznej, przeniesiono do Ka-

na temat
tedry Ekonomiki Produkcji, a następnie zdegradowano
do funkcji pracownika technicznego. Wobec stałego
szykanowania zwolnił się więc z uczelni. Dopiero uczelniani związkowcy w 1989 roku wystosowali do władz
pismo z żądaniem przywrócenia dr. Oryńskiego do pracy
na uczelni.
Związek Solidarność wspierali studenci zrzeszeni w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W ich wspomnieniach
czas strajków solidarnościowych, wspólne działanie
studentów i pracowników uczyło ich odpowiedzialności,
dojrzewali politycznie, poznawali prawdę historyczną,
kształtowali swoje postawy społeczne i potrzebę aktywności dla wspólnych celów. Wydarzenia tamtych lat połączyły wszystkich uczestników szczególną, niepowtarzalną więzią, a nawiązane wtedy przyjaźnie trwają
i są najcenniejszym doświadczeniem tamtego pokolenia.

Anegdoty z tamtych czasów
Jerzy Skrzypiński (Czarek), współtwórca „Wiadomości
Bieżących” redagował pismo, którego satyryczny charakter (zarówno w warstwie tekstowej, jak ilustracyjnej)
stał się argumentem oskarżenia w procesie. Autorowi
zarzucono pochwałę piractwa powietrznego (aluzja do
rysunków dotyczących porwania samolotu PLL LOT
i jego lądowania na lotnisku w Tempelhof, w Niemczech), oskarżano go o próby obalenia władzy i ustroju
za pomocą... ołówka i maszyny do pisania. Jerzy Skrzypiński był również aresztowany za współpracę przy redagowaniu „Wiadomości Bieżących”. Po warunkowym
wyjściu z więzienia nadal działał w konspiracji, wielokrotnie niemal cudem unikając aresztowania.
Krystyna Szewczyk miała zadanie zanieść do PAFAWAGu
ręcznie przepisane ulotki. Wydarzenie miało miejsce
zimą, w stanie wojennym. Postanowiła, że bezpiecznie
będzie schować pliki „bibuły” w długich botkach. Trasa
do przebycia była dość znacząca więc zdecydowała się
kilka przystanków podjechać tramwajem. Wchodząc po
schodkach do tramwaju poczuła, że suwaki w botkach
nie wytrzymały i pękły, a na podłogę tramwaju wysypały się gazetki. Zaczęła je nerwowo zbierać, zerkając na
pasażerów. Ci dyskretnie odwrócili głowy, aby mogła
spokojnie dokończyć „zacieranie śladów konspiracyjnej
działalności”.
Wspomnienie (wtedy studenta) Wojciecha Misińskiego
Warszawa, odczyt Tomasza Gruszeckiego pt. 3 lata po
sierpniu. Spotkanie odbyło się 4 maja (data jest ważna).

Wojciech Misiński został na ten wykład oddelegowany
przez NZS. Otrzymał 2 karteczki z informacjami – na
jednej był adres, na drugiej hasło, które należało podać,
aby zostać wpuszczonym. Wykorzystując wiedzę na
temat konspiracji wyniesioną z lektury filmów i książek, postanowił zapamiętać adres i zniszczył karteczkę.
Niestety, zanim dojechał do Warszawy, pamiętał tylko
nazwę ulicy: Krakowskie Przedmieście, ale nie pamiętał
numerów. Stojąc bezradny na ulicy, zobaczył młodego
człowieka dźwigającego wielki magnetofon szpulowy.
Pomyślał, że pewnie idzie on na to spotkanie i poszedł za
nim. Rzeczywiście trafił we właściwe miejsce. Trochę się
zaniepokoił, że on tak łatwo rozszyfrował tego uczestnika, więc dla SB będzie to równie łatwe. Jego przerażenie
wzmogło się jeszcze bardziej, kiedy w drzwiach stanął
Jacek Kuroń i opowiadał, że 1 maja aresztowano go na
48 godzin i zaraz po wypuszczeniu zamknięto go ponownie na dwie doby, aby nie mógł uczestniczyć w uroczystościach 3 maja. Na spotkanie przyszedł więc prosto
z posterunku. Wojciech Misiński, zamiast pilnie słuchać
wykładu, zastanawiał się, kiedy do mieszkania wtargnie
SB i wszyscy zostaną zatrzymani.
Druga historia dotyczy drukowania pisma studenckiego „Errata”. Przez pewien czas drukowano pismo w
mieszkaniu pułkownika Wojska Polskiego. Konspiracja
była wielka. Jedne osoby przynosiły papier, inne ramki,
jeszcze inne matryce. Technika druku wymagała ręcznego wyciągania papieru z matrycy. Kolega, student medycyny, przynosił rękawiczki chirurgiczne, które miały
chronić przed śladami farby drukarskiej – widomego
znaku aktywności „podziemnej”. Rękawiczki były grube
i niewygodne, trudno było w nich wytrzymać. Dlatego
po kilku minutach pracy rezygnowano z nich, a zatem
na każdym arkuszu pisma zostawały odciśnięte ślady
dwóch kciuków z ładnie zarysowanymi liniami papilarnymi.
Powyżej w wielkim skrócie przedstawiliśmy kilka faktów i wspomnień uczestników tamtych pierwszych lat
NSZZ Solidarność. W sierpniu obchodziliśmy
35. rocznicę społecznego solidarnościowego zrywu.
Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy z
odwagą i determinacją, w niebezpiecznych czasach tworzyli ten ruch. Dziękujemy za ich otwarte myślenie, za
działanie na rzecz wyzwolenia. Dziś, mimo odzyskania
wolności, sytuacja wielu rodzin jest bardzo trudna. Wiele osób przeżywa rozgoryczenie i zawód, że dokonane
zmiany nie spełniły ich oczekiwań.
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35. rocznica powstania nszz "solidarność"
Przynależność do związków zawodowych jest „niewygodna”, działacze związku nie są traktowani partnersko,
ich aktywność na rzecz pracowników przedstawiana jest
protekcjonalnie przez większość poprawnych politycznie
mediów. A przecież, należy się szczególny szacunek
i podziękowanie tym wszystkim, którzy wiernie trwają
przy ideałach Solidarności i nie poddają się atmosferze
mobbingowej. Starają się niestrudzenie walczyć o przestrzeganie praw pracowniczych. Szczególny szacunek
i wdzięczna pamięć należy się tym, którzy większość
swojego życia poświęcili Solidarności i odeszli od nas
na zawsze. Składamy im hołd, a ich rodzinom, z którymi
jesteśmy w bliskim kontakcie – gorące podziękowania
za kontynuowanie działalności związkowej swoich bliskich. Z tego grona bohaterów, którzy odeszli wymieńmy: prof. Danutę Misińską, Aleksandrę Natalli-Świat,
Barbarę Sarapuk, prof. Andrzeja Baborskiego i Leszka
Wierzejskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali
wtedy działania, dzięki którym rozsypał się narzucony
ustrój, zmieniło się oblicze Europy: Marii Dąbrowskiej,
Marysi Jakubiak (pierwszej przewodniczącej Solidarności na uczelni), prof. Bożenie Klimczak, Hani Łukomskiej-Karniej, Dorocie Matysiak, Krystynie Szewczyk
(wieloletniej przewodniczącej NSZZ „Solidarność” na
naszej uczelni), dr. Kazimierzowi Banasiewiczowi,
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dr. Jerzemu Barańskiemu, dr. Bogdanowi Chomickiemu,
dr. Wojciechowi Misińskiemu, Markowi Muszyńskiemu,
dr. Andrzejowi Oryńskiemu, prof. Juliuszowi Siedleckiemu, Jerzemu Skrzypińskiemu, dr. Pawłowi Wolakowi.
Dziękujemy.
Ruch społeczny, zakorzeniony w roku 1980, mimo że
oparty na emocjach, przetrwał wszystkie przeciwności,
idea solidarności zaś, jako najważniejsza w życiu człowieka, wymaga, aby o nią walczyć i ją pielęgnować.
Różne są oblicza Solidarności a jej bogate dziedzictwo
zobowiązuje wszystkich do podejmowania dalszych
działań. Żadna godzina poświęcona związkowi nie była
i nie jest stracona.
Wykorzystano tekst Krystyny Szewczyk z materiałów redakcji kwartalnika uczelnianego „Nasza Akademia”
Z satysfakcją informujemy wszystkich członków i sympatyków Solidarności o wyróżnieniu naszej Komisji
Uczelnianej i jej dotychczasowej przewodniczącej oraz
przyznaniu medali z okazji 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

na temat
Maria Niewiadoma

Potrzeba wymiany doświadczeń
Podajmy sobie ręce, by drogi nie zgubić. Jesteśmy dziś szczególnie potrzebni jedni drugim
Ogólnopolskie Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Krynicy Zdroju w dniach 3-5 lipca 2015 r.
było okazją do wspólnych dyskusji, m.in. dotyczących konieczności wymiany eksperiencji między zarządami
ZNP wyższych uczelni prowadzącymi swoją działalność we Wrocławiu. Szczególnie ważna jest bowiem wymiana w zakresie problemów dotyczących: polityki kadrowej, negocjacji płacowych, regulaminów wynagrodzeń,
zmian w statutach szkół wyższych.

fot. Stanisław Dziągwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu był 7 października 2015 r. gospodarzem spotkania przedstawicieli rad
zakładowych ZNP: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego
i naszej uczelni. Dyskutowano o problemach formalno-prawnych i organizacyjnych związków zawodowych we
współczesnych warunkach funkcjonowania sektora budżetowego w Polsce. Wielokrotnie podkreślano konieczność cyklicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń
członków ZNP (głównie w sprawach działalności statutowej), wypracowywania wspólnych decyzji środowiska
akademickiego Dolnego Śląska dla potrzeb dalszego rozwoju działalności związkowej. Myślą przewodnią było
stwierdzenie, że należy bezwzględnie chronić samodziel-

ność związkowych jednostek zakładowych, a także egzekwować nadrzędność Ustawy o szkolnictwie wyższym
nad Kodeksem Pracy (w ochronie praw pracowników
naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych. Uczestnicy dzielili się informacjami o bieżącej działalności ZNP
w różnych sekcjach na macierzystych uczelniach, przewiduje się realizację wspólnych planów, np. w ramach
Projektu Erasmus+ dla dorosłych. Wspólne rozmowy
prowadzone w przyjacielskiej atmosferze potwierdziły
konieczność wielogłosowej analizy i podpowiedzi w rozwiązywaniu dylematów pracowników wyższych uczelni
– zarówno członków ZNP, jak i osób niezrzeszonych.
Kolejne spotkanie zaplanowano na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

fot. Stanisław Dziągwa

Od prawej: mgr I. Sawicka, dr Z. Jurzyk,
dr M. Niewiadoma, dr inż. B. Majchrzak
i doc. L. Ryk

Od lewej: dr inż. G. Lesiuk, dr inż. K. Podlejski,
dr inż. A. Hachoł, dr M. Kruk-Ołpiński,
prof. J. Szymańska, mgr B. Palasek
i dr inż. M. Wandas
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związek nauczycielstwa polskiego
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić,
że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości
								
W październiku 2015 r. kilka ważnych rocznic i okoliczności szczególnie sprzyjało integracji środowiska
związkowego ZNP. W tym roku obchodziliśmy 110
rocznicę utworzenia Związku Nauczycielstwa Polskiego
i 242 rocznicę powołania w Polsce Komisji Edukacji
Narodowej – która m.in. doceniła zawód nauczyciela-wychowawcy. W październiku odbyły się też spotkania:
podsumowujące posiedzenia rad zakładowych ZNP wrocławskich wyższych uczelni (patrz tekst wyżej)
i okolicznościowe – w Dniu Edukacji Narodowej.
14 października członkowie ZNP uczcili pamięć osób,
które na przestrzeni wieków (od 1773 r. – daty powstania
Komisji Edukacji Narodowej ) przyczyniały się do rozwoju nauki i szkolnictwa na ziemiach polskich. Były też
gratulacje dla prof. zw. dr. hab. Bogusława Fiedora, wieloletniego członka ZNP z okazji uhonorowania go
(7 października) tytułem doktora honoris causa przyznanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wręczając bukiet kwiatów dr Maria Niewiadoma
podarowała książkowe opracowanie przygotowane przez
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Uczelniany Zarząd ZNP UE we Wrocławiu we współpracy z Fundacją pt. Pomyśl o przyszłości pt. Wspólnie
budujmy naszą zamożność – czyli dlaczego w Polsce
zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy
Zachodniej (pozycja dostępna w Bibliotece Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu).
W przyjaznej atmosferze spotkali się pracownicy i emeryci – aktywni członkowie ZNP, reprezentujący różne
grupy pracownicze: pracowników naukowo-dydaktycznych, administracji, służb technicznych i innych grup
kadrowych. W opinii wszystkich uczestników zawód
nauczyciela oraz kadr wspomagających szkolnictwo jest
formą misji mającej wysoką społeczną rangę. Należy
zatem pielęgnować w szkolnictwie wyższym najlepsze,
sprawdzone wzorce z myślą o studentach – jako przyszłych pracowników i pracodawców gospodarki polskiej
i globalnej.
Dr Maria Niewiadoma –
prezes ZNP Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Immatrykulacje i doktoraty honorowe, barwne togi, poczty sztandarowe, berła rektorskie tworzą odświętną
atmosferę szkolnictwa wyższego. 10 wrocławskich uczelni wspólnie (już po raz trzeci) zainaugurowało kolejny
rok akademicki. Uroczystości przewodniczył rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Ziętek – przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

1 października wrocławskie uczelnie wspólnie
rozpoczęły nowy rok akademicki. W inauguracji środowiskowej uczestniczyła minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
W Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego spotkali się przedstawiciele wrocławskich uczelni wyższych,
duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych,
reprezentanci biznesu i młodzież akademicka. Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia
i Opola prof. Marek Ziętek w przemówieniu mówił
o sukcesach środowiska akademickiego we Wrocławiu.
– W naszym mieście wspólnie podejmujemy wiele inicjatyw badawczych, edukacyjnych i rozwojowych, które
realizujemy także na arenie międzynarodowej. Aktywnie
współpracujemy z biznesem i samorządem. Wpływamy
na rynek pracy i innowacyjną gospodarkę. Staramy się
godnie kontynuować lwowskie tradycje – podkreślał Jego
Magnificencja.

O znaczeniu wrocławskiego ośrodka akademickiego
także mówiła minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska. Poinformowała o przygotowanej nowej formule oceny jednostek naukowych,
uwzględniającej jakość badań i publikacji, innowacyjność i umiędzynarodowienie, oraz różnice między
konkretnymi dziedzinami naukowymi.
W czasie uroczystości ślubowanie złożyli reprezentanci
studentów 10 wrocławskich uczelni publicznych. Nasz
Uniwersytet reprezentowali Izabela Obidowska (studentka Wydziału ZIF) i Wojciech Zdobylak (Wydział NE).
W bardzo ekspresyjnym wykładzie pt. „Z Kresów na
Dolny Śląsk – 70. rocznica przeszczepu nauki polskiej”
rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Nicieja
nawiązywał do dziejowych zmian, które spowodowały,
że Wrocław stał się polskim ośrodkiem akademickim,
w którym wielu uczonych, kontynuując tradycje przedwojennych uczelni osiągało sukcesy naukowe.
Z Auli Leopoldina akademicki orszak w towarzystwie
orkiestry wojskowej, straży miejskiej na koniach wyUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

69

inauguracja roku
xxxxxxxxxx
akademickiedo 2015/2016

ruszył do Rynku, tam połączone chóry wrocławskich
uczelni odśpiewały Gaudeamus igitur i piosenki muzyki
popularnej. Rektorzy w towarzystwie minister prof.
Leny Kolarskiej-Bobińskiej i prezydenta Wrocławia dr.
Rafała Dutkiewicza uroczyście otworzyli wystawę na
ulicy Świdnickiej. Na 22 planszach przedstawiono zdjęcia z przeszłości i współczesne 11 wrocławskich uczelni
publicznych, wpisując się tą wystawą w program uroczystości jubileuszowych z okazji 70. rocznicy środowiska
akademickiego we Wrocławiu. Akademicki Wrocław
pokazały też Gra Akademicka – Pierwsze starcie, w
której drużyny studenckie z 11 uczelni rywalizowały
rozwiązując różne zadania i zagadki. Zwycięskie trzy
drużyny otrzymały z rąk przewodniczącego Kolegium
rektora prof. Marka Ziętka ufundowane przez sponsorów
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wartościowe nagrody, m.in. czytniki Kindle, urządzenia
Fitbit One – monitorujące aktywność fizyczną, słuchawki Sennheisera – ufundowane przez Be Acitve Dentist,
torby na laptopy od firmy Nokia, szczoteczki soniczne
Philips Sonicare, Multicookery Philips i suszarki do
włosów marki Philips, bony do Fotojokera, miesięczne
karnety do Aquaparku, bilety do Narodowego Forum
Muzyki. Uczelnie oraz firmy KGHM SA i IMPEL uzupełniły zestawy nagród sprawiając, że każdy z uczestników gry otrzymał pamiątkowe wyróżnienie. Dzięki
wsparciu władz Wrocławia popołudnie i wieczór na rynku miały jeszcze muzyczny finał. Najpierw kilkaset osób
wspólnie zatańczyło według specjalnie przygotowanej
choreografii, której można się było wcześniej uczyć
oglądając na youtube film instruktarzowy. Uroczystości
zakończyły koncerty zespołu GoMusic i
Kamila Bednarka.
W przygotowanie uroczystości na
Rynku włączyło się jedenaście uczelni:
Uniwersytet Wrocławski, Politechnika
Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich, Uniwersytet Przyrodniczy,
Akademia Wychowania Fizycznego,
Akademia Sztuk Pięknych, Akademia
Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im.
Ludwika Solskiego – Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny oraz Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Lądowych.

wydarzenia

fot. Stanisław Dziągwa

69 rok akademicki przed nami
Rozpoczęcie 69 roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym obchodziliśmy, goszcząc – w tym roku
w wyjątkowej scenerii Auli Leopoldina – znamienitych przedstawicieli środowiska naukowego, posłów i senatorów Dolnego Śląska, przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa, środowiska gospodarczego
i prezesów instytucji współpracujących z naszą Alma Mater. W programie uroczystości oprócz tradycyjnej immatrykulacji było nadanie dr. hab. Herbertowi Wirthowi tytułu doktora honoris causa i przyznanie Agnieszce
Orłowskiej nagrody Kryształowego Alumnusa.
Jego Magnificencja Rektor prof. Andrzej Gospodarowicz, otwierając uroczystość, przywitał licznie
przybyłych gości. Następnie prorektor ds. nauki prof.
Maria Wanda Kopertyńska odczytała listy gratulacyjne
przysłane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, marszałek Sejmu Małgorzatę Kidawa-Błońską i premier Ewę
Kopacz.
Chwilą ciszy uczczono pamięć pracowników i studentów, którzy zmarli w minionym roku akademickim.
W swoim przemówieniu JM Rektor prof. Andrzej
Gospodarowicz podkreślił rolę i znaczenie przyjętej
w marcu br. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wytyczającej kierunki zmian
dotyczących unowocześnienia oferty dydaktycznej,
umiędzynarodowienia działań, wprowadzenia systemu
wsparcia projektów badawczych, oceny i motywacji
pracowników, opracowania ścieżek kariery oraz modyfikacji i racjonalizacji struktur uczelni.
Rektor podsumował także miniony rok akademicki,
wyliczając zrealizowane projekty, przedsięwzięcia
i dokonania kadry naukowo-dydaktycznej i studentów.
Gratulował indywidualnych i zespołowych sukcesów,

awansów naukowych, życząc oczywiście kolejnych oraz
dalszej wytrwałości i poczucia samorealizacji na płaszczyźnie zawodowej.
Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego przyznawane są rektorskie nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Rektor prof.
Andrzej Gospodarowicz przyznał blisko 180 nagród

fot. Tamara Chorążyczewska
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pracownikom i studentom naszej uczelni. Listy gratulacyjne z tytułu osiągnięć są wręczane uhonorowanym
pracownikom w trakcie rad wydziałów.
Immatrykulacja kandydatów na studentów przeprowadzona przez prorektora ds. dydaktyki prof. Edmunda
Cibisa była kolejnym punktem uroczystości. Grupa młodzieży, która uzyskała najlepsze wyniki w postępowaniu
kwalifikacyjnym złożyła ślubowanie. Byli to: Klaudia
Barcicka, Agnieszka Biellewicz, Rafał Kloc, Przemysława Kohyta Michał Kowalski, Ewelina Ostrowska, Alicja Otfinowska, Marta Sarniak, Agnieszka
Sugajska i Anna Wiśniewska oraz studentki podejmujące studia magisterskie Sylwia Piliszewska i Dorota
Pachnowska.

fot. Tamara Chorążyczewska

fot. Stanisław Dziągwa

Prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni prof. Ryszard
Brol wręczył dyplomy czwórce absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. W uroczystości uczestniczyli: Sylwia Piliszewska – absolwentka studiów pierwszego stopnia Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
(średnia ocen 4,91), Marcin Malik – absolwent studiów
pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych
(średnia ocen 4,96), Magdalena Waszkielewicz – absolwentka studiów pierwszego stopnia Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów (średnia ocen 4,90) i mgr
Martyna Kutrowska-Dojlido – absolwentka studiów
drugiego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych (średnia ocen 5,00).
Maciej Miś – przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów, który zabrał głos w imieniu młodzieży
akademickiej – odniósł się w swoim wystąpieniu do roli

Z wystąpienia JM Rektora prof. Andrzeja Gospodarowicza:
W 2014 roku pracownicy naukowi zrealizowali łącznie 77 projektów badawczych na kwotę ponad 2 i pół miliona złotych, byli organizatorami i współorganizatorami 60 konferencji naukowych, 20 projektów finansowanych
było w ramach unijnych i międzynarodowych programów, w tym realizowane były cztery projekty rozwojowe
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz sześć inicjatyw w programie uczenia się przez całe życie. Rektor
wymienił tytuły projektów badawczych: ActGo-Gate, Logical, Portrety Szpitali, InKoM realizowanych przez
pracowników we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami. Tegorocznym sukcesem była rekrutacja –
w zestawieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu znalazł się
w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych uczelni w Polsce, kierunek logistyka na studiach stacjonarnych
był najbardziej obleganym – natychmiast po ogłoszeniu rekrutacji zgłosiło się ponad 600 kandydatów, o jedno
miejsce na tym kierunku starało się 9 osób. Sukcesem zakończyła się akredytacja instytucjonalna – Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał akredytację CEEMAN International Quality Accreditation – jedną
z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej.
W minionym roku 2014 i w roku akademickim 2014/2015 osiągnięcia odnotowali także studenci: Anna
Leszczyńska zdobyła złoty medal LCCI IQ za napisanie najlepszej pracy egzaminacyjnej na świecie, studenci
programu Bachelor Studies in Finanse Mateusz Pliszka, Milena Bogucka, Marcin Gorączko i Kamil Olejnik
zwyciężyli w krajowym finale konkursu Global Business Chalenge, studenci dzięki współpracy z firmą KGHM
Polska Miedź SA wyjechali na prestiżowy wakacyjny program praktyk Go GlobaI Interships.
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Wrocławia, jako ośrodka akademickiego oferującego
studiującym intelektualny, kulturowy i społeczny rozwój. Szczególnie zachęcał do włączania się do inicjatyw,
które odbędą się w naszym mieście będącym w 2016 r.
Europejską Stolicą Kultury. Podziękował wszystkim
osobom za dotychczasową współpracę z Samorządem
Studenckim. Zapewniał, że studenci będą angażowali
się w realizację strategicznych projektów rozwojowych
Uniwersytetu, aby świadomie kształtować przyszłość
swoją i uczelni.
Także prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE,
AE, UE prof. Andrzej Kaleta – współtwórca aktualnej
Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu – podczas swojej przemowy zwrócił się do
absolwentów z zachętą do podejmowania i zacieśniania

fot. Stanisław Dziągwa

współpracy z Alma Matris przy tworzeniu, udoskonalaniu i unowocześnianiu oferty dydaktycznej, aby
kształcenie ekonomiczne miało przełożenie na potrzeby
środowiska gospodarczego. Zwracając się do studentów gratulował im wyboru ścieżki edukacyjnej właśnie
na naszej uczelni, zachęcał do aktywności w trakcie
studiów i do działania po studiach w Stowarzyszeniu
Absolwentów.
Od roku 2009 Kapituła naszego Uniwersytetu przyznaje
nagrodę Kryształowego Alumnusa ustanowioną w celu
uhonorowania absolwentów naszej uczelni, wyróżniających się postawą i aktywnością, propagujących
istotne dla naszej uczelni wartości. Podczas tegorocznej
inauguracji roku akademickiego nagrodę tę – po odczy-

fot. Stanisław Dziągwa
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taniu uzasadnienia przez prorektora prof. Ryszarda Brola
– Agnieszce Orłowskiej wręczył rektor prof. Andrzej
Gospodarowicz.
Nagrodzona – dyrektor zarządzająca Google Wrocław –
jest absolwentką rocznika 1998 Wydziału Nauk Ekonomicznych, ukończyła kierunek zarządzanie i marketing
oraz w 2004 roku studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (więcej informacji w dziale
Nasi Absolwenci – str. 77)
Po wystąpieniu Agnieszki Orłowskiej w którym podkreśliła, że lata studiów dały fundament, na którym buduje
swoje życie zawodowe, stały się inspiracją do tworzenia,
poszukiwania i profesjonalnego rozwiązywania
zawodowych zadań, odbyła się ceremonia nadania dr.
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hab. Herbertowi Wirthowi tytułu doktora honoris causa
(piszemy o tym w dziale Personalia – str. 4).
Inaugurację uświetnił występ chóru Ars Cantandi pod
dyrekcją Anny Grabowskiej-Borys.
6 października Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
oficjalnie rozpoczął rok akademicki 2015/2016.

Quod bonum felix faustum fortunatumque sit
(Oby to było dla dobra, szczęścia
i pomyślności wszystkich)

wydarzenia

Obchody jubileuszu 70-lecia nauki
polskiej we Wrocławiu
Otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni
Wrocławia i Opola wpisało się w obchody Święta Nauki
Wrocławskiej i Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska
akademickiego we Wrocławiu. Nadzwyczajne posiedzenie KRUWIO odbyło się 13 listopada. Aula Leopoldina
zgromadziła wyjątkowych gości – członków Straży Akademickiej: profesora Ryszarda Badurę, byłego rektora
Akademii Rolniczej (UP) i profesora Zdzisława Samsonowicza z Politechniki Wrocławskiej. Reprezentantom
Straży na okoliczność przyznania dorocznej Nagrody
im. Profesora Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego, wręczono dyplomy
i statuetkę „Wrocławianka”. Przewodniczący Kolegium
Rektorów JM Rektor UMW prof. Marek Ziętek w swoim wystąpieniu przypomniał jak trudne i niebezpieczne
były pierwsze miesiące od daty wyzwolenia Wrocławia,
mówił o zasługach Straży Akademickiej – to dzięki
ich aktywności, udało się zabezpieczyć z powojennych
zgliszczy i przywrócić do użytku obiekty akademickie,
aby tysiące studentów miały godne warunki do nauki
i pracy.
Podczas uroczystości przyznano wiele nagród i dyplomów. Za szczególne działania w środowisku studenckim
nagrodę KRUWIO (ceramiki o nazwie: „Stany przejściowe”) wręczono Akademickiemu Zespołowi Pieśni
i Tańca „Jedliniok” oraz Zespołowi Tańca Ludowego
AWF Wrocław „Kalina”. Z okazji jubileuszu środowiska
akademickiego we Wrocławiu na uroczystości zaproszono przedstawicieli ukraińskiego środowiska akademickiego. Ukraińscy goście ze społecznością wrocławską
uczcili wspólną przeszłość akademicką. Zaproszenie
rektora prof. Andrzeja Gospodarowicza przyjęli przedstawiciele Lwowskiej Akademii Komercyjnej (przed
wojną Akademii Handlu Zagranicznego) i Uniwersytetu
Bankowego Narodowego Banku Ukrainy z Kijowa. Gościom – rektorom uczelni lwowskich wręczono statuetki
„Wrocławianka”. Z okazji 70-lecia uhonorowano także
byłych rektorów wrocławskich uczelni publicznych grafikami autorstwa prof. Przemysława Tyszkiewicza.
Podczas uroczystości wręczono dyplomy laureatom
Studenckiego Programu Stypendialnego ufundowanego
przez Rafała Dutkiewicza prezydenta Wrocławia. Wśród
laureatów Stypendium im. Wincentego Stysia wyróżniono doktoranta Łukasza Żabskiego z naszej uczelni.
Wieczorem w Narodowym Centrum Muzyki odbył się
nadzwyczajny koncert symfoniczny. Pod dyrekcją Marka
Pijarowskiego wystąpili soliści oraz Orkiestra Symfo-

niczna i Chór Feichtinum z Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
15 listopada przedstawiciele wrocławskich uczelni i goście z Ukrainy złożyli kwiaty – pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich, oraz na ul. Sądowej i na
ul. Kleczkowskiej pod tablicami upamiętniającymi Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939
roku. W tym dniu odbyła się też uroczysta msza św.
w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego.

13 listopada 2015 r. – otwarte posiedzenie KRUWiO

15 listopada 2015 r. – złożenie kwiatów pod pomnikiem
Martyrologii Profesorów Lwowskich
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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warszawskie spotkania

Elżbieta Anwajler

Dolnośląscy seniorzy
w Sejmie RP
Wizyta studyjna dolnośląskich seniorów w Sejmie RP w ramach „Dolnośląskiej Akademii Seniorów Europejczyków”
Na zaproszenie posła Sejmu RP
VII kadencji Sławomira Piechoty,
przy wsparciu finansowym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego oraz dzięki dużemu
zaangażowaniu Biura Poselskiego
posła, przewodniczącej UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym Oddział
we Wrocławiu i przewodniczącej
Rady Koordynacyjnej Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów
– Elżbiety Anwajler oraz prezes
Fundacji Instytut Rzeźby Społecznej
– Ewy Miszczuk, grupa 55 seniorów
z Dolnego Śląska, w tym 12 osób z
uczelnianego UTW wzięła udział w
wyjeździe studyjnym do Warszawy.
W programie wizyty były spotkania
z parlamentarzystami i pracownikami Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, z seniorami i przedstawicielami władz m. st. Warszawy
oraz zwiedzanie stolicy. Spotkanie
z parlamentarzystami poprzedziło
złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi polskich parlamentarzystów, którzy zginęli w czasie
II wojny światowej i w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem.
W pierwszym dniu pobytu w Warszawie (4 sierpnia 2015 r.) w pięknej
sali konferencyjnej Nowego Domu
Poselskiego odbyło się seminarium
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pt. „Rola seniorów w dolnośląskich
społecznościach lokalnych – promocja działań i wymiana doświadczeń”,
w którym oprócz seniorów uczestniczyli posłowie: Sławomir Piechota
(przewodniczący Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny), Katarzyna Mrzygłocka (przewodnicząca
podkomisji stałej ds. rynku pracy
i przewodnicząca Rady Ochrony
Pracy przy Marszałku Sejmu) i
Rajmund Miller, oraz senatorowie:
Jarosław Duda (sekretarz stanu w
MPiPS, pełnomocnik Rządu ds. osób
niepełnosprawnych), Filip Libicki
(przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych) i Wiesław Kilian, a także
zastępcy dyrektorów departamentów
w MPiPS: Departamentu Pożytku
Publicznego – Zuzanna Grabusińska
i Departamentu Polityki Senioralnej – Piotr Kontkiewicz. Seniorzy
wysłuchali ciekawych referatów
dotyczących projektów senioralnych FIO i programów wsparcia dla
seniorów, a następnie wzięli udział
w dyskusji.
Spotkanie z seniorami i władzami
m.st. Warszawy odbyło się następnego dnia (5 sierpnia) w sali konferencyjnej Pałacu Ślubów. Uczestnicy
wizyty zapoznali się tam z inicja-

tywami i działaniami na rzecz osób
starszych w Warszawie, przedstawionymi przez zastępcę przewodniczącego Warszawskiej Rady
Seniorów – Zdzisława Czerwińskiego, przewodniczącą Komisji Dialogu
Społecznego ds. UTW – Krystynę
Lewkowicz oraz kierownika Zespołu
Realizacji Polityki Senioralnej w
m.st. Warszawie – Roberta Kadeja.
W programie zwiedzania Warszawy
było Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów
Polskich. W usytuowanym w miejscu byłego getta Muzeum Historii
Żydów Polskich - na tle bogactwa
zgromadzonych eksponatów i w
większości interaktywnej scenerii przewodnik interesująco przedstawił
tysiącletnią historię polskich Żydów.
Natomiast w Muzeum Powstania
Warszawskiego przewodnik podobnie interesująco opisał przebieg
Powstania, od jego rozpoczęcia aż
po tragiczne zakończenie. Seniorzy obejrzeli wyeksponowane tam
pamiątki, ofiarowane przez żyjących
powstańców (m.in. przez aktorkę
Alinę Janowską) lub ich rodziny.
Na zakończenie ciekawego i wzruszającego dnia seniorzy udali się ulicą Nowy Świat na wieczorny spacer
po Warszawie. Wizyta studyjna w
stolicy pozostanie w ich wdzięcznej
pamięci jako ważne dla dolnośląskiego środowiska wydarzenie
edukacyjne i integracyjne. Wrażeniami swoimi podzielili się uczestnicy
wizyty na zebraniu zorganizowanym
w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 12 sierpnia, serdecznie
dziękując organizatorom gromkimi
brawami.
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Agnieszka Orłowska –
Kryształowy Alumnus 2015
Od roku 2009 Kapituła Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyznaje nagrodę ustanowioną
w celu uhonorowania absolwentów naszej uczelni
wyróżniających się postawą i aktywnością, propagujących istotne dla naszej uczelni wartości.
Podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego
nagrodę Agnieszce Orłowskiej – po odczytaniu uzasadnienia przez prorektora prof. Ryszarda Brola – wręczył
rektor prof. Andrzej Gospodarowicz.
Agnieszka Orłowska dyrektor zarządzająca Google
Wrocław jest absolwentką rocznika 1998 Wydziału
Nauk Ekonomicznych, ukończyła kierunek zarządzanie
i marketing oraz w 2004 roku studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada certyfikat
skiej Rady Kobiet oraz Szefem Wrocławskiego Oddziału
zarządzania jakością Green Belt Six Sigma.
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce
W latach 1999-2007 była członkiem Zarządu w firmie
(ABSL).
WABCO Polska, pełniła tam funkcję dyrektora ds. HR.
Agnieszka Orłowska dziękując za uhonorowanie
Realizowała projekty marketingowe w polskim oddziastatuetką Kryształowy Alumnus powiedziała: Dziękuję
le Danone oraz wspierała operacje finansowo-księgowe
za włączenie mnie do zaszczytnego grona laureatów.
w Skanska Polska. W latach 2007-2015 była związana z
Lata studiów, które spędziłam na uczelni, to lata nauki,
firmą Hewlett-Packard. Początkowo odinspiracji, tworzenia relacji. Uniwersypowiadała za projekty z zakresu zarządzatet dał mi fundament, na którym mogę
Kapituła Nagrody przynia wiedzą, jakością, komunikacją oraz
budować swoje życie zawodowe. Serznała Pani Agnieszce
HR. Zajmowała także stanowisko GBS
decznie dziękuję za uznanie dla moich
Orłowskiej KryształoweOperations Managera i zarządzała globaldotychczasowych osiągnięć zawodowych,
go Alumnusa w dowód
nymi operacjami z obszaru łańcucha doale przede wszystkim dziękuję za przygouznania środowiska akastaw dla jednego z kluczowych klientów
towanie mnie do pełnienia tych ról, mogę
demickiego Uniwersywewnętrznych. Od stycznia 2012 r. do
bowiem z sukcesem pracować w międzytetu Ekonomicznego we
czerwca 2015 r. pełniła funkcję prezesa
narodowych organizacjach. Czuję się nie
Wrocławiu – za sukcesy
HP Global Business Center zarządzając
tylko absolwentem tej uczelni, ale także
w pracy zawodowej.
rozwojem i koordynacją pracy centrów
jej ambasadorem. Wracam tu z wielką
HP w Polsce.
przyjemnością, z zadowoleniem angaObecnie, jako dyrektor zarządzający Gożując się w projekty mające wzbogacać
ogle Wrocław jest odpowiedzialna za zaofertę edukacyjną uczelni, wykorzystując
rządzanie zespołami wspierającymi klienw tym własne doświadczenia biznesowe,
tów sektora SMB w obszarze produktów
zawodowe. Występuję też jako reprezenmarketingu cyfrowego oraz za strategicztant pracodawców. Życzę nam wszystkim,
ny rozwój biura w globalnej strukturze
mając na myśli pracowników uczelni
Google.
i pracodawców, aby absolwenci opuszJest laureatką prestiżowego rankingu
czający mury Uniwersytetu Ekonomicz„100 Kobiet Biznesu 2013” oraz plebinego bez obaw startowali do działalności
scytu „50 Najbardziej Wpływowych Kogospodarczej, biznesowej – nie tylko we
biet w Polsce w roku 2013”. Wyróżniona
Wrocławiu, w Polsce, i by kształtowali
została w rankingu Gazety Finansowej
gospodarkę światową, globalną.
„Najbardziej przedsiębiorcze kobiety w
Polsce 2014”. Jest członkiem WrocławUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Lubię szukać lepszych rozwiązań
25 czerwca 2015 roku ówczesny wicepremier Polski, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak uhonorował Agatę Szydełko − absolwentkę naszej uczelni, pracującą w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki
(NATO Communications and Information – NCI Agency) − pierwszą Polkę zatrudnioną w NATO na stanowisku
kierowniczym, medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Ceremonia wręczenia medalu odbyła się
w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO w Brukseli, w obecności ambasadora Jacka
Najdera i przedstawiciela wojskowego, generała broni Andrzeja Fałkowskiego.
Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” jest odznaczeniem wojskowym przyznawanym osobom, które swoją
pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju
i umocnienia obronności kraju.
„Najtrudniejsze bitwy o narodowe i światowe bezpieczeństwo toczone są w gabinetach i na salach spotkań
poprzez pracę i zaangażowanie cywilnych i wojskowych
pracowników struktur narodowych i międzynarodowych.
Choć wiemy, jak trudna jest to praca, nie zawsze jest ona
odpowiednio doceniana” – powiedział wicepremier
Tomasz Siemoniak.
Medal jest wyrazem uznania dla Agaty
Szydełko za dwanaście lat pracy w Agencji NATO
ds. Dowodzenia, Kierowania i Łączności
(NATO Consultation, Command, and
Control Agency – NC3A), a następnie
w NCI Agency. Jako starszy oficer
kontraktowy Pionu Zakupów (Directorate of Acquisition) Agata Szydełko
była odpowiedzialna za koordynację programu ramowego Basic Ordering Agreement
(BOA), promującego zaangażowanie małych i średnich
przedsiębiorstw we współpracę z NATO. Zarządzała kontraktami dla Międzynarodowych Sił Wsparcia
Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force
– ISAF), dotyczącymi między innymi systemów pola
walki (ISAF Force Tracking System – IFTS), łączności
radiowej TETRAPOL, a także systemów łączności satelitarnej dla międzynarodowych sił pokojowych NATO
w Kosowie (Kosovo Force – KFOR). Prowadziła także
kontrakty na zakup oprogramowania dla Morskiego
Informatycznego Systemu Dowodzenia i Kierowania
(Maritime Command and Control Information System
– MCCIS) oraz oprogramowania Microsoft w ramach
NATO Enterprise Agreement, uwzględniając również
różnorodne zapotrzebowanie terytorialnych państw
gospodarzy (Territorial Host Nations – THN) odpowiedzialnych za poszczególne inwestycje NATO.
Agata Szydełko aktywnie wspiera działania umożliwiające wzmocnienie interoperacyjności systemów narodowych z systemami NATO, była także odpowiedzialna za
rozwój współpracy NATO z krajami wschodniej
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i południowo-wschodniej Europy. Obecnie pełni funkcję
Principal Business Development Manager w Pionie
Zarządzania Wymaganiami (Demand Management
Directorate), gdzie w ramach inicjatywy NATO Smart
Defence przygotowuje projekty międzynarodowe w obszarach obrony cybernetycznej, planowania obronnego
czy
wykorzystania oprogramowania NATO
na potrzeby narodowe. Ten ostatni
obszar jest szczególnie ważny
w kontekście realizacji Readiness Action Plan – RAP (planu
działań na rzecz gotowości,
tzw. szpicy). W 2012 roku Agata
Szydełko ukończyła NATO Executive
Development Programme, przygotowujący przyszłe kierownictwo i liderów Sojuszu.
Rekomendacje zespołowej pracy dyplomowej na
temat komunikacji wewnętrznej w NATO (NATO
Internal Communication) są wdrażane przez Kwaterę
Główną NATO. Agata Szydełko publikuje w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych, m.in.
na tematy dotyczące wymiany doświadczeń i wiedzy
w zakresie współpracy NATO z innymi organizacjami
międzynarodowymi oraz rozwoju współpracy międzynarodowej.

Rozmawiamy z Agatą Szydełko, pierwszą
Polką zatrudnioną na stanowisku kierowniczym w strukturach NATO
W jaki sposób NATO stało się Pani miejscem
pracy?
Moja rodzina wiele lat mieszkała w Katowicach, później
przeprowadziliśmy się do miejscowości pod Wrocławiem. Zawsze miałam jednak potrzebę życia w dużym
mieście, które daje poczucie większej niezależności
i stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, do
szukania indywidualnej drogi życiowej. Moi rówieśnicy
z podstawówki startowali do liceum ogólnokształcącego
w Trzebnicy, ja wybrałam Wrocław. Jestem absolwentką III LO im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. Moja
edukacja przypadła jeszcze na czas przed transformacją
ustrojową. W Trójce uczyła się duża grupa młodzieży,

Fot. Bogdan Szydełko
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której rodzice wywodzili się z opozycji. W konsekwencji
w szkole działało podziemie, uczniowie angażowali się
w akcje polityczne, a po korytarzach fruwały ulotki. Ta
działalność w nurcie alternatywnym kształtowała naszą
świadomość społeczną i polityczną, naszą osobowość.
Bardzo szybko wszyscy zaczynaliśmy rozumieć, na
czym polega wolność i jak wygląda jej brak. Rozważając wybór kierunku studiów, brałam pod uwagę profil
humanistyczny. Myślałam o filologii angielskiej lub
psychologii. Doszłam jednak do wniosku, że zawód tłumacza, choć bardzo ciekawy, ma charakter wykonawczy
i, nawet jeśli doskonale zoptymalizuję swoją pracę, będę
zawsze ograniczona własnymi fizycznymi możliwościami. Z kolei w pracy psychologa najważniejsze wtedy
wydawało mi się posiadanie dużego własnego doświadczenia życiowego, z którego można czerpać, by móc pomagać innym – stwierdziłam więc, że nie będę skuteczna
w tym zawodzie, bo moja wiedza na starcie zawodowej
ścieżki będzie zbyt teoretyczna. Studia na politechnice
nie wchodziły w grę, kierunek matematyczno-fizyczny
w III LO bardzo dobrze pomógł mi zweryfikować zapał
do nauk ścisłych. Byłam dobrze przygotowana
z wiedzy ogólnej, miałam talent do języków, moi rodzice
są absolwentami Wyższej Szkoły Ekonomicznej – więc
tę uczelnię brałam poważnie pod uwagę. Argumentem,
który zdecydowanie przeważył o wyborze Wydziału
Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, była możliwość elastycznego łączenia
różnych dyscyplin: informatyki, zarządzania, ekonomii,
finansów, nauk społecznych, które otwierały zainteresowania na kolejne obszary wiedzy.
Pracę licencjacką pisałam u dr. hab. Adama Kopińskiego, a magisterską u dr. hab. Józefa Dziechciarza. Praca
licencjacka dotyczyła analiz finansowych w przedsiębiorstwach w kontekście łańcucha transakcji. Badałam
rentowność działalności, analizując rolę producenta,
hurtownika i detalisty. Podczas pisania pracy miałam

do czynienia z różnymi standardami statystycznymi
(w związku z przejściem naszej gospodarki od planowanej do gospodarki wolnego rynku), zatem musiałam
dokonywać wielu interpolacji i przeliczeń. Z kolei praca
magisterska dotyczyła wprowadzania na rynek nowych
produktów z branży budowlanej – tutaj nie wystarczyło
już przeglądanie literatury – w pracy wykorzystałam
badanie rynku w zakresie zarówno oszacowania popytu,
jak i preferencji potencjalnych klientów.
Sięganie w sytuacjach badawczych do wiedzy już dostępnej lub jej tworzenie, wykorzystywanie możliwości
analitycznych, wnioskowanie i proponowanie rozwiązań
– nie tracąc kontekstu, w którym badania się odbywają
– bardzo mnie fascynowały. Do dzisiaj taki mechanizm
pracy bardzo mi odpowiada.
Po drugim roku studiów podjęłam pracę w firmie
prywatnej z branży teleinformatycznej – na różnych
szczeblach i w różnych działach. m.in. jako dyrektor
marketingu, a później dyrektor ds. współpracy międzynarodowej. W roku 1999, kiedy otworzył się rynek
przetargów w związku z przystąpieniem Polski do
NATO, otrzymałam zadanie rozeznania potencjału tego
rynku, czyli sprawdzenia, jakie przetargi w zakresie
teleinformatycznym organizuje NATO, jakie są procedury i wymagania, oraz przygotowania strategii, która
pozwoliłaby polskiej firmie wygrać przetarg. Zadanie
to wymagało zgłębienia zagadnień, o których wtedy
niewiele wiedziałam i rozbudziło moją ciekawość tego,
jak to wygląda „z drugiej strony” – jak międzynarodowy
inwestor przygotowuje i prowadzi przetargi. Pomyślałam, że warto spróbować pracy w NATO. Zaczęłam
śledzić ogłoszenia w prasie – wydaje się to teraz bardzo
odległe, ale kilkanaście lat temu Internet nie był jeszcze
powszechnym źródłem informacji o wakatach. Profil
zawodowy, który mnie zainteresował, znalazłam jednak
później i już w Internecie. Była to oferta pracy w Pionie
Zakupów (Directorate of Acquisition) w Agencji NC3A.
Wystartowałam w konkursie i – ku wielkiemu zaskoczeniu tak mojemu, jak i rodziny – wygrałam. Efekty mojej
pracy w firmie także zostały wykorzystane, co zaowocowało wygraniem przetargu NATO w ramach podwykonawstwa.

Jaka jest procedura zatrudniania, jakich
kwalifikacji oczekuje NATO jako pracodawca
w Brukseli?
W strukturach NATO są dwa rodzaje stanowisk: cywilne dla pracowników cywilnych i wojskowe dla pracowników wojskowych. Stanowiska te są częścią tzw.
NATO Peacetime Establishment (PE), czyli etatami na
czas pokoju, i mogą być obsadzane wyłącznie przez
obywateli państw członkowskich Sojuszu. Mówiąc w
pewnym uproszczeniu, stanowiska cywilne są finansoUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Struktura NATO − jako pracodawcy − jest dość rozbudowana. Składa się na nią Kwatera Główna w Brukseli,
dwa dowództwa strategiczne: Sojusznicze Dowództwo
ds. Operacji NATO (Allied Command Operations –
ACO) w Mons w Belgii oraz Sojusznicze Dowództwo
ds. Transformacji (Allied Command Transformation
– ACT) w Norfolk w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych oraz jednostki podległe obu dowództwom.
NATO ma także swoje agencje, stanowiące strukturę
wykonawczą: wspomnianą już NCI Agency (z kwaterą główną w Brukseli i głównymi lokalizacjami w
Mons w Belgii i w Hadze w Holandii) oraz Agencję ds.
Wsparcia i Zakupów (NATO Support and Procurement
Agency – NSPA, z główną lokalizacją w Capellen w
Luksemburgu), jak również organizacje: Organizację
NATO ds. Nauki i Technologii (NATO Science and
Technology Organization – STO) i Biuro NATO ds.
Standaryzacji (NATO Stardardization Office – NSO)
w Brukseli, także z podległymi strukturami.
wane ze składek członkowskich, czyli z budżetu NATO,
a stanowiska wojskowe są finansowane bezpośrednio z
budżetów narodowych krajów. Obsadzanie stanowisk
wojskowych pozostaje w gestii krajów członkowskich.
Zasady zatrudniania na stanowiskach cywilnych, choć
mają wspólne przepisy źródłowe, mogą się różnić, a wymagania na poszczególne stanowiska różnią się istotnie.
Oferta zatrudnienia jest bardzo szeroka i obejmuje
różnorodne obszary, począwszy od działania w ramach
misji i operacji polityczno-wojskowych, dyplomacji
międzynarodowej, polityki bezpieczeństwa, inwestycji
obronnych, do obszarów bliższych ekonomistom, takich
jak administracja i zarządzanie zasobami i projektami,
finanse, kontrakty, prawo. Oprócz tego jest duża oferta
specjalistycznych stanowisk naukowo-technicznych,
dotyczących między innymi wojskowych i cywilnych
systemów informatycznych, szeroko pojętej technologii
i telekomunikacji. NATO ma dwa oficjalne języki – angielski i francuski, zatrudnia więc także tłumaczy. Obecnie, w związku z budową nowej kwatery głównej NATO,
istnieje również zapotrzebowanie na dodatkowych
pracowników w bardzo różnorodnych specjalnościach.
Ogólna liczba stanowisk cywilnych w NATO jest duża,
choć znacznie mniejsza niż np. w Unii Europejskiej.
Na stanowiska cywilne są ogłaszane konkursy, a umowy
o pracę najczęściej zawiera się na czas określony, z możliwością przedłużenia o kolejne okresy. Niektóre stanowiska są z definicji rotacyjne, z ograniczonym okresem
zatrudnienia. Na obsadzanie wyższych stanowisk kierowniczych i dyrektorskich ma wpływ element polityczny,
ich zatwierdzenie zależy od akceptacji wszystkich
28 członków NATO. Po weryfikacji aplikacji i stworzeniu
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listy kandydatów odbywa się rozmowa kwalifikacyjną,
która w zależności od specyfiki stanowiska może być
poprzedzona testem. Do konkursu trzeba się przygotować: dobrze przeczytać opis stanowiska i ocenić swoje
kwalifikacje. Warto przemyśleć swoje wystąpienie i jak
najlepiej się zaprezentować, nie eksponując tych elementów, które nie wpasowują się w wymagania stanowiska.
Zawsze trzeba być dobrej myśli i nie martwić się na
zapas – naszą zdolność do objęcia stanowiska i realizacji
zadań oceni komisja kwalifikacyjna. Niezależnie od stanowiska ważnym wymaganiem w stosunku do każdego
pracownika jest przestrzeganie podstawowych wartości,
uczciwość, niezależność, ale i lojalność, transparentność
działań, umiejętność wypracowania porozumienia
w międzynarodowym gronie.
Oprócz tego każde państwo członkowskie NATO, a także kraje partnerskie, posiadają swoje przedstawicielstwa
przy NATO, które podlegają administracji krajowej,
w przypadku Polski – Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ministerstwu Obrony Narodowej. Zatrudnienie
w przedstawicielstwach narodowych odbywa się zatem
przez właściwe ministerstwa.

Czy jest w NATO oferta dla młodzieży
studiującej?
Kwatera Główna NATO, dowództwa strategiczne, agencje i organizacje prowadzą Programy Praktyk (Inernship
Programme) przeznaczone dla absolwentów i studentów. Linki do programów zamieszczone są na stronie
internetowej NATO http://www.nato.int/cps/en/natohq/
recruitment.htm i zawierają informacje o poszukiwanych
profilach, opisy wymagań oraz warunki praktyk. Polecam zainteresowanym obserwację tej strony – nawet pobieżne jej przejrzenie pozwoli się zorientować, jak wiele
NATO ma do zaoferowania, a przy tym daje okazję do
nabycia unikatowej wiedzy merytorycznej.

Jakie były etapy Pani awansu? Co miało na
niego wpływ?
Pracę rozpoczęłam latem 2003 roku. To był czas, gdy
NATO miało dwa obszary działań operacyjnych: właśnie
rozpoczętą misję w Afganistanie, w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i operację
pokojową na Bałkanach, w ramach Sił Stabilizacyjnych
NATO (Stabilisation Force – SFOR) i Międzynarodowych Sił Pokojowych w Kosowie (KFOR). Było więc
bardzo dużo pracy. Szereg zmian w otoczeniu Sojuszu –
najbardziej znaczący był upadek muru berlińskiego, który zaowocował już w tym czasie rozszerzeniem NATO
o trzy kraje Europy Środkowo-Wschodniej:
Czechy, Polskę i Węgry − zaangażowanie operacyjne
oraz globalny wzrost roli małych i średnich przedsiębiorstw ujawniły konieczność dostosowania procedur do
nowych wyzwań.

nasi absolwenci

Wizualizacja: nowy budynek Kwatery
Głównej NATO, planowany termin oddania: wrzesień 2015. Kształt budynku
odzwierciedla dwie dłonie ze splecionymi palcami, symbolizującymi wzajemne
wsparcie, które jest istotą Sojuszu. Autor:
Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM).

Wizualizacja: główny hol nowego budynku Kwatery Głównej NATO – Agora,
z greckiego − „miejsce spotkań” . Agora
łączy wszystkie części budynku, a jej zadaniem jest stworzenie naturalnej przestrzeni spotkań pomiędzy członkami Sojuszu. Autor: Skidmore, Owings & Merrill
LLP (SOM).

Pracowałam w Pionie Zakupów (Directorate of
Zaproponowałam swojemu bezpośredniemu przełożoAcquisition), w zespole zajmującym się przetargami dla
nemu, że moglibyśmy, jako agencja, zorganizować raz
ISAF i KFOR, a także koordynowałam program Basic
w roku konferencję dla przemysłu i zaprosić wszystkie
Ordering Agreement (BOA), ułatwiający małym i średzainteresowane firmy do Brukseli – pozwoliłoby to na
nim przedsiębiorstwom oferowanie produktów i usług
optymalne wykorzystanie naszego czasu pracy, a także
oraz udział w przetargach NATO. Rozszerzenie Sojuszu
na zwiększenie przejrzystości naszej współpracy z firw 2004 roku o siedem państw: Bułgarię, Estonię,
mami i usprawnienie przepływu informacji. Pomysł się
Litwę, Łotwę, Rumunię,
spodobał i − po zatwierSłowację, i Słowenię spra- Mogę teraz powiedzieć, że trudności, wyzwa- dzeniu na wszystkich
wiło, że zainteresowanie nia i nadmiar pracy są dla nas po prostu okazją szczeblach zarządzania
programem ze strony firm do tego, żeby coś zmienić na lepsze, a dobre – został wprowadzony
pomysły przetrwają.
było bardzo duże.
w życie. Od tego czasu
Wymagało to codziennych
agencja regularnie orgaspotkań i częstych wyjazdów na konferencje, seminaria
nizuje konferencje dla przemysłu. Ich formuła z czasem
i warsztaty organizowane przez poszczególne kraje,
ewoluowała, obecnie organizowane są we współpracy
które chciały pomóc swoim firmom w zrozumieniu proze Stowarzyszeniem Łączności i Elektroniki Sił Zbrojcedur i warunków udziału w przetargach. Pracowałam
nych (Armed Forces Communications and Electronic
bardzo dużo, próbując pokonać stosy aplikacji do udziaAssociation – AFCEA), a ostatnia odbyła się w tym
łu w programie piętrzące się na moim biurku. Pamiętam, roku w Madrycie, gromadząc ponad 500 uczestników −
kiedy znów spóźniona wróciłam wieczorem do domu, a
przedstawicieli NATO oraz przemysłu Europy i Ameryki
mój mąż powiedział „Wiesz, bo ty próbujesz rozładować Północnej. Kiedy zaczynałam pracę w programie BOA,
jeden wagon z węglem, ale tych wagonów czeka cała
brało w nim udział niespełna 200 firm, a kiedy odchodzikolejka. To jest niewykonalne”. Zrozumiałam wtedy, że
łam z pionu, było ich już 500. Dzisiaj lista BOA zawiera
sama moja praca nie wystarczy – muszę coś wymyślić.
ponad 800 firm.
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Mogę teraz powiedzieć, że trudności, wyzwania i nadmiar pracy są dla nas po prostu okazją do tego, żeby coś
zmienić na lepsze, a dobre pomysły przetrwają.
Zasadnicza różnica pomiędzy cywilnymi i wojskowymi
pracownikami NATO polega na tym, że podczas gdy
o przyznaniu kolejnych stopni wojskowych decydują
narodowe władze wojskowe, awans pracowników cywilnych podlega procedurze konkursowej. Czyli żeby awansować, trzeba wygrać konkurs na wyższe stanowisko.
Pracowałam najpierw na stanowisku oficera kontraktowego (contracting officer), a następnie starszego oficera
kontraktowego (senior contracting officer). Jak widać,
niektóre nazwy stanowisk nawiązują do wojskowego
charakteru organizacji, a rangi stanowisk cywilnych
odpowiadają stopniom wojskowym, na przykład senior
contracting officer opowiada stopniowi majora.
Rozszerzenie NATO w 2009 roku także o Albanię
i Chorwację wpłynęło na ogromne zróżnicowanie sprzętu wykorzystywanego przez kraje członkowskie. Aby
kraje mogły wymieniać informacje − tak między sobą,
jak i z NATO − musiały albo ujednolicić stosowane rozwiązania, albo stworzyć interfejsy, które to umożliwią.
W związku z tym rozwinęły się nowe możliwości współpracy z członkami i partnerami NATO, zorientowane na
umożliwienie pełnej interoperacyjności i wykorzystanie
rozwiązań stosowanych w Sojuszu na potrzeby narodowe. Utworzono pion, któremu zostało powierzone to
zadanie, i rozpisano konkurs na stanowisko principal
business manager. Ponieważ zakres pracy był niejako
powrotem do moich doświadczeń zawodowych w Polsce
i umożliwiał pełniejsze wykorzystanie wykształcenia
z zakresu zarządzania i marketingu, wystartowałam w
konkursie i wygrałam. Od ponad pięciu lat zajmuję się
planowaniem i przygotowaniem do realizacji projektów
wielonarodowych, umożliwiających optymalizowanie
współpracy bilateralnej, opracowywanie i wdrażanie
wspólnych rozwiązań. Pozwala to krajom na zwiększenie ich interoperacyjności przy równoczesnym obniżeniu
jej kosztów.
Proponowanie nietypowych rozwiązań, wychodzenie
z nowymi pomysłami, ale też cierpliwość i znajomość
procedur są bardzo pomocne w wypracowywaniu
modelu współpracy międzynarodowej. Dzięki naszemu
wsparciu w roku 2013 pięć krajów utworzyło projekt
międzynarodowy dotyczący rozwoju zdolności obrony
cybernetycznej (Multinational Cyber Defence Capability Development – MNCD2), a na początku roku 2015
trzy kraje utworzyły projekt w zakresie planowania
obronnego (Multinational Alliance Defence Analysis and
Planning for Transformation – MN ADAPT). Obecnie
pracuję nad ciekawym projektem dotyczącym wykorzystania na potrzeby narodowe krajów członkowskich
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oprogramowania stworzonego przez NATO. Jest on
pokłosiem operacji w Afganistanie. Tam NATO i kraje
biorące udział w misji ISAF stworzyły konfederację sieci teleinformatycznych – Afghanistan Mission Network
(AMN), a NATO zapewniło jej bezpieczeństwo. Dzięki
stworzeniu takiej wspólnej sieci poszczególne kraje
zaczęły wykorzystywać oprogramowanie stosowane w
NATO. Obecnie proponujemy w ramach wielonarodowego projektu podejście systemowe do tego zagadnienia: ujednolicony sposób instalacji, obsługi, rozwiązywania problemów i szkoleń. Ten projekt, będący jeszcze
w opracowaniu, będzie miał przełożenie na polski grunt
w związku z tworzeniem tzw. szpicy − Planu działań na
rzecz gotowości (Readiness Action Plan – RAP). Wspieramy kraje, bazując na doświadczeniach operacyjnych,
i przygotowujemy się na nowe scenariusze działań wojskowych. Kwestie bezpieczeństwa, systemów wymiany
informacji, administrowania sieciami są rozwiązywane
na poziomie narodowym projektu. Bardzo mnie cieszy,
że w przygotowanie tego projektu zaangażowana jest
także Polska. Ten projekt będzie realizowany w nowej
formule współpracy międzynarodowej – Partnerstwa ds.
Łączności i Informatyki (Communications and Information Partnership – C&IP).
W rozwoju kariery najbardziej pomaga mi zaangażowanie w projekt – na każdym etapie przygotowanie jak
najlepszego produktu. Trzeba swoje pomysły proponować i pokazywać sposoby ich wykorzystania. Ja nie
zadaję pytania: „a czemu właśnie ja mam to robić”. Nie
rezygnuję z kreatywności tylko dlatego, że „po co poprawiać, jak działa”. Na każdym miejscu pracy są zadania
wyjątkowe dla tego stanowiska. Trzeba ich szukać i nie
można rezygnować „na wszelki wypadek” – bo może się
nie udać. Ważna jest umiejętność przyjmowania krytyki
i traktowanie jej jako szansy na poprawienie produktu.
Zadania zawodowe postrzegam przez pryzmat odwagi,
cierpliwości i pracowitości. Jeśli będziemy pracować
tyle, co inni – to będziemy tam, gdzie inni. Jeśli chcemy być gdzie indziej – to trzeba więcej odwagi, więcej
cierpliwości i więcej pracy.

Jak odbiera Pani decyzję o uhonorowaniu Pani
medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”?
Nominacja do medalu „Za Zasługi dla Obronności
Kraju” została zgłoszona przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. To dla mnie
ogromne wyróżnienie. Jestem z natury pacyfistką i,
rozpoczynając zawodową karierę w NATO, miałam
wątpliwości, czy praca ta będzie zgodna z moją postawą
życiową. Każdy konflikt jest ogromną tragedią osobistą,
etniczną, narodową. Teraz wiem, że najważniejsze jest
to, że NATO istnieje. Celem Sojuszu jest rozszerzanie
strefy pokoju, bezpieczeństwa i bycie jego gwarantem.

nasi absolwenci

Baza NATO w Kandaharze – poruszanie się bez samochodu jest właściwie niemożliwe. Fot. Jakob Thur.

Cieszy mnie, że moja praca w instytucji międzynarodowej ma znaczenie dla zwiększenia polskiej obronności
i jest dla Polski ważna. Przyznanie tego medalu to dla
mnie znak, że moja emigracja jest postrzegana przez
pryzmat służby dla mojego kraju. Dla wielu osób pracujących w NATO czy w Unii Europejskiej jest to sygnał,
że nasza praca ma znaczenie i jest potrzebna dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski. Fakt, że mimo wyjazdu
z kraju nadal jest się w zasięgu „radaru” ojczyzny, że
oceniono moją pracę, jako ważną, bardzo motywuje do
dalszego angażowania się i przełamuje barierę wątpliwości, czy dobrze robię, pozostając na obczyźnie. Moi
zagraniczni koledzy z pracy, gratulując mi odznaczenia,
podziwiali fakt, że nasz kraj docenia aktywność swoich
obywateli działających w instytucjach wspólnotowych.
Nie jest to norma... Otrzymanie medalu było dla mnie
doświadczeniem naprawdę niezwykle ważnym, radosnym, budującym i patriotycznym.
W mojej ocenie im więcej Polaków pracuje w Unii Europejskiej i NATO, im więcej osób zajmuje kierownicze
stanowiska, tym bardziej umacnia się pozycja naszego
kraju i regionu. Dzięki nim zmienia się wiedza o Polsce.
Bez względu na to, jak my w mikroskali postrzegamy
nasz kraj, na zewnątrz panuje bardzo mocna opinia o
Polsce − jako liderze zmian. Jesteśmy tym krajem, który
odegrał ogromną rolę w wyprowadzeniu bloku wschodniego z komunizmu, dostrzegana jest nasza niezależność
polityczna, językowa, narodowościowa. Jesteśmy punktem odniesienia dla wielu krajów, zwłaszcza wschodniej

Europy. Wizerunek Polski jest taki, że dobrze wykorzystuje dostępne środki unijne, jest dobrym gospodarzem.
Znajomy Kanadyjczyk pracujący w NATO, który był w
Polsce po raz pierwszy, powiedział, że nie rozumie emigracji Polaków z przyczyn ekonomicznych, był pod wrażeniem infrastruktury, technologii i poziomu rozwoju.
Jako Polacy musimy wychodzić poza dzień dzisiejszy
i odnieść się do przyszłości. W przeciwnym wypadku
zamiast prowadzić analizy i przewidywania pozwalające
właściwie reagować, będziemy musieli koncentrować
się na gaszeniu pożarów. Naprawdę, tak jak powiedział
Abraham Lincoln, najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. Chcę by świat był
jutro lepszy niż dziś.

Czy miała Pani doświadczenia wojenne?
Prowadziłam wiele kontraktów dla ISAF i miały one
swoją niepowtarzalną specyfikę. W umowach pojawiały
się takie pozycje, jak na przykład zapewnienie samochodów dla pracowników firm zatrudnionych w bazach
wojskowych, co − jak na przetargi publiczne − wydawało się bardzo dziwne i niewłaściwe. Przygotowywaliśmy kolejne przetargi, a ja chciałam dołożyć wszelkich
starań, aby jak najlepiej wykorzystywać przeznaczone na
nie fundusze. Kierownik projektu stwierdził w końcu,
że powinnam na własne oczy zobaczyć warunki,
w jakich pracują firmy wykonawcze. I zostałam pierwszą
w agencji kobietą oficerem kontraktowym, która podjęła
się wyjazdu do Afganistanu. Moja córeczka miała 1,5
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Baza NATO w Kandaharze – instalacja systemów łączności dla ISAF. Fot. Jakob Thur.

roku i wyjazd był dla mnie trudną decyzją. Byłam dwa
tygodnie w Kabulu i Kandaharze. Było to ogromne doświadczenie zawodowe i środowiskowe. Zapamiętałam
obraz piasku – wszędzie: góry z piasku, pola z piasku,
rzeki z piasku. Fascynujące było też zobaczyć żołnierzy wielu narodowości korzystających z radiostacji, na
które składałam zamówienie kilka miesięcy wcześniej,
i ciężarówki przejeżdżające przez ogromne skanery, na
które rozpisywałam przetarg. Urządzenia przestały być
stosem specyfikacji, stały się w rzeczywistością zmieniającą oblicze międzynarodowej operacji. Okazało się przy
okazji, że baza w Kandaharze jest wielkości Wrocławia
i kursują po niej regularne autobusy. Wracając 2 kilometry na piechotę od stołówki do kontenera mieszkalnego
i zasłaniając twarz i oczy przed wszędobylskim pyłem,
zazdrościłam pracownikom, których ostatecznie zaopatrzyłam w naprawdę niezbędne samochody.
Mam też inną „frontową” opowieść. Pierwszego dnia
byłam w swoim pokoju, kiedy ktoś ubrany w ciężki
sprzęt wojskowy przechodził korytarzem, wprawiając
w drżenie cały kontener. Z rozchybotanej szafy spadło
wprost na moją głowę źle odłożone żelazko, dzięki
czemu miałam możliwość bliższego poznania personelu
medycznego – mogę więc powiedzieć że odniosłam rany
w czasie misji w Afganistanie. Koledzy od tej pory przestrzegają mnie przez nisko latającymi żelazkami!

Jak współpracuje się w wielonarodowym
i wielokulturowym środowisku? Czy współpraca
dla wspólnego celu zbliża różne narody, zmienia
perspektywę spojrzenia na historyczną przeszłość?
Mając po tych kilkunastu latach doświadczenie pracy
z osobami z różnych środowisk i krajów, mogę na pewno
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powiedzieć, że każda narodowość ma swoją specyfikę,
sposób działania, tok rozumowania − wypracowany
i przekazywany przede wszystkim poprzez system edukacji. Każdy naród ma własną świadomość historyczną.
NATO łączy tych, których kiedyś dzieliły mury
i konflikty. Myślę tu nie tylko o doświadczeniach II wojny światowej, ale także o bardzo nieodległym konflikcie
na Bałkanach, którego strony – obecnych członków
i aspirujących do członkostwa w NATO − łączy właśnie Sojusz. Znajomy, dowiedziawszy się, że pracuję
w NATO, powiedział, że pewnie prowadzimy zażarte
dyskusje na tematy polityczne – te współczesne i z przeszłości. Otóż nie. Świadomość przeszłości jest ważna,
ale musi dominować kierunek na przyszłość, aby móc
porozumieć się w sytuacji, w której jesteśmy dziś. Jest
kilka wartości wspólnych dla nas wszystkich: chcemy
żyć w pokoju, mieć rodziny, żyć w zdrowym, bezpiecznym otoczeniu. Jeśli utkamy taką sieć porozumienia na
poziomie ogólnoludzkim, to w chwilach konfliktowych
będzie łatwiej znaleźć rozwiązanie, zrozumieć stanowisko innej osoby, kontekst oceny. Wielokulturowość ma
też swoje bardzo kolorowe oblicze. Polska jest krajem
monolitycznym, jeśli chodzi o rasę, język, wyznanie,
kulturę. Mamy słabą zdolność asymilowania osób
z zewnątrz, o odmiennych poglądach, no i jesteśmy
wielkimi indywidualistami. Musimy uczyć się bycia
elastycznymi, pracować w grupie i budować wspólny
sukces. Nie ma bowiem uniwersalnej racji, każda racja
na którymś etapie będzie obszarem oceny indywidualnej.
Trzeba szukać obszarów, gdzie się zgadzamy, i pracować
z tymi, którzy chcą z nami współpracować. Istnienie
takich instytucji, organizacji, które umożliwiają wspólne
działania, to wielka zdobycz naszej cywilizacji. One
muszą trwać.

konferencje
Bożena Klimczak

Konferencja naukowa „Instytucje w teorii i praktyce”
26-27 marca 2015 r., Wrocław

Uczestnicy konferencji; od lewej: prof. Tadeusz Skoczny,
prof. Bożena Borkowska, Adam Jasser i prof. Bożena Klimczak

J

uż po raz siódmy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona ekonomii instytucjonalnej, zorganizowana przez Katedrę Mikroekonomii
i Ekonomii Instytucjonalnej.
Konferencje te odbywają się co drugi rok, od 2003 r., w
którym Senat Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu uznał, iż Katedra Mikroekonomii prowadzi równolegle działalność statutową
w obszarze mikroekonomii i ekonomii instytucjonalnej.
Poszczególne konferencje są skoncentrowane wokół
zagadnień wybranych przez radę naukową/programową
w składzie: prof. Bożena Borkowska, prof. Jerzy Boehlke,
prof. Bogusław Fiedor, prof. Janina Godłów-Legiędź,
prof. Marian Gorynia, prof. Bożena Klimczak, prof.
Witold Kwaśnicki, prof. Marian Noga, prof. Barbara
Polszakiewicz, prof. Marek Ratajczak, prof. Stanisław
Rudolf, prof. Jerzy Wilkin i prof. Anna Ząbkowicz.
Konferencja tegoroczna została poświęcona instytucjom
gospodarki rynkowej. W ujęciu ekonomicznym instytucje oznaczają normy formalne – konstytucyjne, kodeksowe i inne prawne regulacje – oraz normy nieformalne
– społeczne normy kulturowe, moralne i zwyczajowe
– które wraz z systemem ich zabezpieczeń wyznaczają
obszar wyborów i działań gospodarczych. W ciągu 25 lat
gospodarki rynkowej w Polsce powstała skomplikowana
struktura instytucjonalna, która dostarcza bodźców do
działań nie zawsze efektywnych. Te zagadnienia były
przedmiotem dyskusji nad trzydziestoma referatami,
przygotowanymi przez badaczy instytucji gospodarczych
z PAN-u, uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach,
Poznaniu i Wrocławiu oraz uniwersytetów: Jagiellońskiego, Łódzkiego, Toruńskiego, Białostockiego, Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Gościem
specjalnym konferencji był prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser. Jego wystąpienie, poświęcone instytucjom regulującym konkurencję rynkową oraz obecność w dyskusjach prof. Tadeusza
Skocznego (przewodniczącego Rady Doradczej przy

Na zdjęciu od lewej: prof. Jerzy Wilkin, prof. Maria Wanda Kopertyńska, prof. Anna Ząbkowicz i prof. Stanisław Rudolf

Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
były związane z uczestnictwem w tej Radzie prof.
Bożeny Borkowskiej, kierującej Katedrą Mikroekonomii
i Ekonomii Instytucjonalnej.
Regulacji konkurencji i ochronie konsumenta poświęcona była większość referatów prezentowanych w
czterech sesjach, poprzedzonych sesją dotyczącą metodologicznych podstaw badania instytucji gospodarczych
w ramach ekonomii. W sesji „metodologicznej” oprócz
referatów omawiających podstawy programu badawczego nowej ekonomii instytucjonalnej (prof. Jerzy Wilkin,
prof. Anna Ząbkowicz, prof. Bożena Klimczak) wygłoszone zostały dwa referaty, których autorzy kontestowali
dążenie ekonomii do poznania i wyjaśniania rzeczywistości gospodarczej. To relatywistyczne i postmodernistyczne spojrzenie nie znalazło potwierdzenia w dalszym
przebiegu konferencji. Badacze instytucji z wielu ośrodków naukowych w Polsce, o dużym doświadczeniu badawczym, utrwalonym w monografiach (prof. Stanisław
Rudolf, prof. Jerzy Boehlke, prof. Witold Kwaśnicki,
prof. Janina Godłów-Legiędź, prof. Ewa Gruszewska,
prof. Zbigniew Jurczyk) oraz zaczynający pracę badawczą w nurcie ekonomii instytucjonalnej prezentowali
poważne osiągnięcia w poznawaniu struktury instytucjonalnej ukształtowanej w Polsce, jej źródłach i skutkach
dla różnych obszarów życia gospodarczego. Wszystkich
zainteresowanych ekonomią instytucjonalną zapraszamy
do lektury kolejnego tomu prac naukowych zawierających te referaty. Wyniki poprzednich konferencji zostały
opublikowane w pracach naukowych nr 985, 1090, 1131
oraz 74 (Ekonomia 3), Economics 3(15) oraz Economics
4 (25). Pierwsze konferencje poświęcone były działaniom grup interesu, działającym na rzecz zachowania
lub zmiany instytucji formalnych. 25 lat działania grup
interesu w Polsce ukształtowało ścieżkę zależności, czyli
kierunek budowania instytucji, które były omawiane na
ostatniej konferencji. Zarysowuje się ciekawa perspektywa dalszych badań nad strukturą instytucji gospodarczych w Polsce.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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xxiii konferencja naukowa GLiR
Elżbieta Sobczak

XXIII Konferencja Naukowa
pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”
23-25 września 2015 r., Mysłakowice

XXIII

Konferencję Naukową pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” zorganizowała Katedra Gospodarki Regionalnej
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategicznym partnerem wydarzenia było Miasto
Jelenia Góra, a miano Partnera Wydarzenia – Mecenasa
Konferencji przyznano również:
• Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
• Muzeum Miejskiemu Dom Gerharta Hauptmanna
w Jeleniej Górze,
• Powiatowi Jeleniogórskiemu,
• Gminie i Miastu Nowogrodziec,
• Gminie Marciszów,
• Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości SA w Kamiennej Górze,
• Hotelowi „Chata za Wsią”.
Tematykę konferencji wypełniły zagadnienia związane
z: rozwojem lokalnym i regionalnym, zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym, zastosowaniem metod
ilościowych w badaniach regionalnych, partnerstwem
w rozwoju lokalnym i regionalnym, kierunkami badań
nad rozwojem lokalnym i regionalnym oraz współpracą
ośrodków akademickich z jednostkami samorządu terytorialnego.
W obradach Konferencji uczestniczyli przedstawiciele
krajowych i międzynarodowych środowisk naukowych,
regionalnych i lokalnych struktur samorządowych,podmiotów praktyki gospodarczej zainteresowanych tematyką gospodarki lokalnej i regionalnej, a także słuchacze
studiów doktoranckich. Udział w konferencji zadeklarowały 73 osoby, a jej rzeczywista liczba uczestników
wraz z gośćmi honorowymi wyniosła 80.
Obrady Konferencyjne uświetnili swoją obecnością:
• dr hab. Grażyna Bernatowicz – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Czeskiej (Gość Honorowy Konferencji),
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Marcin Zawiła – prezydent Miasta Jelenia Góra,
Anna Konieczyńska – starosta Powiatu Jeleniogórskiego,
Iwona Krawczyk – prezes Zarządu Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości SA
w Kamiennej Górze,
Jacek Włodyga – przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa Rady Powiatu
Jeleniogórskiego,
Jacek Jakubiec – koordynator Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Nysa,
dr Franciszek Adamczuk – pełnomocnik Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ds. Współpracy z Zagranicą,
Stefan Zawierucha – wójt Gminy Marciszów,
Robert Relich – burmistrz Nowogrodźca,
Alina Bieńkowska – kierownik Ośrodka Banku
Danych Lokalnych w Jeleniej Górze Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Środowisko naukowe reprezentowali przedstawiciele
politechnik: Białostockiej, Częstochowskiej, Gdańskiej,
Koszalińskiej i Opolskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, Uczelni Łazarskiego, University
of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, uniwersytetów: im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Jana Kochanowskiego w Kielcach, Łódzkiego, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Przyrodniczego w Poznaniu,
Szczecińskiego, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
a także Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańskui Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie.
Konferencja przyczyniła się do poszerzenia i utrwalenia
więzi wykształconych w ramach utworzonej platformy

konferencje

wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych (cykliczność
konferencji) na forum lokalnym,
regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Jej obrady zostały
ukierunkowane na upowszechnienie
wyników badań, wymianę doświadczeń oraz budowę forum dyskusyjnego na temat teoretycznych
i praktycznych aspektów rozwoju lokalnego i regionalnego. Ich efektem
było również pogłębienie współpracy ośrodków akademickich, jednostek samorządu terytorialnego oraz
jednostek naukowo-badawczych,
w tym w ujęciu transgranicznym.
W trakcie konferencji odbyły się
4 sesje plenarne, w tym dwie
z udziałem przedstawicieli struktur
samorządowych. Referaty wygłaszano także podczas 6 sesji panelowych. Jedną z tych sesji poświęcono
prezentacji wyników badań naukowych słuchaczy studiów doktoranckich. Ponadto, zorganizowano sesję
plakatową połączoną z dyskusjami
nad wynikami prezentowanych badań oraz wizytę studyjną promującą
miasto Jelenia Góra i Powiat Jeleniogórski.
23 września 2015 r. odbyła się sesja
plenarna poprzedzona wystąpieniem
Gościa Honorowego Konferencji
Pani Ambasador Nadzwyczajnej
i Pełnomocnej Rzeczypospolitej
Polskiej w Republice Czeskiej dr
hab. Grażyny Bernatowicz. Pani
Ambasador wygłosiła referat nt.
„Charakterystyki polsko-czeskiej

współpracy transgranicznej”, który
zainicjował dyskusję panelową nt.
współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego. Jej
moderatorem był dr hab. Ryszard
Brol, prof. UE a dyskutantami:
dr hab. Grażyna Bernatowicz,
Marcin Zawiła, Anna Konieczyńska,
Jacek Włodyga, Jacek Jakubiec,
dr Franciszek Adamczuk i dr hab.
Jacek Potocki, prof. UE.
25 września 2015 r. odbyła się sesja
plenarna poświęcona prezentacjom
implementowanych bądź wdrożonych projektów gospodarczych na
rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Sesję tę rozpoczęło wystąpienie Iwony Krawczyk – pt. „Klastry
edukacji zawodowej jako czynnik
rozwoju specjalnych stref ekonomicznych – studium przypadku Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
SA”. Następnie głos zabrała Jadwiga
Podlaska-Gaj – prezentując projekt
POIS o1.01.00-198/09 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Jelenia Góra”. Obrady
zakończyło wystąpienie Doroty
Żurawskiej – kierownika Referatu
Gospodarki Odpadami Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Jelenia
Góra – pt. „Gospodarka odpadami
komunalnymi w mieście Jelenia
Góra”. Zaprezentowano też mobilny Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przed Hotelem „Chata za Wsią”.

W imieniu organizatorów XXIII
Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii
i praktyce” serdecznie dziękujemy
za udział w Konferencji GLiR 2015
i zapraszamy do uczestnictwa w jej
kolejnych edycjach.
Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE –
przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego GLiR 2015;
dr Dariusz Głuszczuk –
zastępca przewodniczącej Komitetu
Organizacyjnego GLiR 2015;

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

87

visiting professor - youling l. xiong

Tomasz Lesiów

Visiting professor –
Youling L. Xiong
W maju 2015 r. w ramach Programu Visiting Professors Funduszu Scientiae Wratislavienses Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu gościł prof. Youling L.
Xionga, nauczyciela akademickiego Wydziału Technologii Mięsa i Żywności na Uniwersytecie Stanowym
Kentucky w Lexington (w USA), inspiratora i wykonawcę badań wysoko ocenianych i uznanych w skali
międzynarodowej. Pomysłodawcą zaproszenia był
prof. Tomasz Lesiów.
Podczas wizyty, która odbyła się 12-14 maja 2015 roku,
prof. Youling L. Xiong wygłosił dwugodzinne wykłady
w Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersytecie Medycznym i Politechnice
Wrocławskiej. Tematy wykładów były następujące:
1. Muscle Protein Oxidation And Implications For
Meat Product Quality And Nutrition,

2.

Emerging Technologies To Enhance Functional
Properties Of Proteins In Food,
3. Peptides And Protein Hydrolysates As Multi-Functional Natural Food Additives For Food Product
Quality Enhancement.
4. Methods to measure lipid and protein oxidation:
pros and cons.
Organizacja wystąpień na poszczególnych uczelniach
była perfekcyjnie dopracowana. Przed każdym wystąpieniem profesor spotykał się z przedstawicielami władz:
prof. Józefą Chrzanowską, prof. Piotrem Drożdżewskim,
prof. Michałem Jeleniem i prof. Zbigniewem Garncarkiem, oraz z wybitnymi profesorami wrocławskiego
środowiska naukowego: prof. Marcinem Drągiem, prof.
Agnieszką Kitą, prof. Andrzejem Gamianem i innymi.
Profesor Y. Xiong uczestniczył również w spotkaniach

Profesor Youling L. Xiong wykłada i prowadzi ćwiczenia oraz seminaria dotyczące zagadnień, m.in. chemii białek
w żywności, ich właściwości funkcjonalnych i zastosowań – ze szczególnym uwzględnieniem ich zawartości w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wyniki jego pionierskich badań, dotyczące bioaktywnych peptydów i utleniania
się białek tkanki mięśniowej, mają bardzo duże znaczenie naukowe (poznawcze) oraz aplikacyjne. Profesor Youling
L. Xiong jest autorem ponad 250 oryginalnych publikacji (indeks cytowań: 6334, indeks H: 43). Jest także redaktorem naukowym „Journal of Food Science” i współredaktorem „Food Bioscience”. Jest zdobywcą prestiżowych
nagród i/lub wyróżnień, m.in.: The Bertebos Prize, Distinguished Research Award and the Achievement Award of
the American Meat Science Association, the UK Thomas Poe Cooper Award and the UK University Research Professor Award. W 2015 roku uzyskał zaszczytne wyróżnienie, określane przez szwedzkich naukowców jako Nobel
Prize of Agriculture. Jest członkiem The Institute of Food Technologists and The American Chemical Society’s
Agricultural and Food Chemistry Division.
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W gronie słuchaczy wykładów

przygotowanych przez prof. Tomasza Lesiowa i wspieranych przez prof. Bogusława Fiedora, prorektora ds.
współpracy międzynarodowej naszej uczelni. Profesor
odwiedził Zakłady Tarczyński SA – firmę znaną
z przetwórstwa mięsa wieprzowego oraz drobiowego
w Ujeźdźcu Małym, gdzie zaplanowana krótka wizyta
trwała kilka godzin, a rozmowy Jacka Tarczyńskiego
i Zarządu okazały się bardzo wartościowe. Profesor odwiedził także rodzinne gospodarstwo rolne znanych podwrocławskich producentów nasion warzyw i kwiatów
Wiesława i Weroniki Michniewiczów w Sokolnikach.
W trakcie programu turystycznego miał okazję zapoznać
się z zabytkami Dolnego Śląska. Zwiedził Wrocław,
Lubiąż, Książ i Świdnicę.
Kontakty z naukowcami wrocławskich uczelni, które
miały miejsce w trakcie pobytu uczonego we Wrocławiu,
powinny stać się zaczynem międzynarodowej współpracy. Po spotkaniu prof. Xionga z prorektorami: prof.
Edmundem Cybisem (ds. dydaktyki) i prof. Bogusławem
Fiedorem (ds. współpracy międzynarodowej), sformułowano wstępne deklaracje o podjęciu współpracy między
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz
University of Kentucky w Lexington. Udało się także
przedyskutować z Komitetem Redakcyjnym Kwartalnika Nauki Inżynierskie i Technologie (profesor Xiong jest
w składzie Rady Naukowej) propozycje zmian, które
zwiększyłyby punktację i jakość publikowanych prac
w naszym wydziałowym wydawnictwie.
Był też czas na prywatne kontakty. Mimo napiętego
programu wizyty prof. Xiong odwiedził emerytowanego
profesora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Zbigniewa
Dudę. Obaj profesorowie uzyskali najwyższe wyróżnienie International Award of American Meat Science Association (w latach 1997 i 1999).

Wizyta prof. Y. Xionga we Wrocławiu była sukcesem
naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym. Zadecydowały o tym:
1) precyzyjne przygotowanie przez mgr Annę Kuropkę
i prof. Tomasza Lesiowa programu wizyty;
2) zaangażowanie władz czterech uczelni wrocławskich:
Uniwersytetu Przyrodniczego (prorektorów: prof. Aliny
Wieliczko i prof. Tadeusza Trziszki, oraz dziekana −
prof. Józefy Chrzanowskiej), Uniwersytetu Medycznego
(prorektora prof. Jacka Szepietowskiego i prof. Michała
Jelenia oraz prof. Andrzeja Gamiana), Politechniki Wrocławskiej (prorektora prof. Cezarego Madryasa, prof.
Marcina Drąga i dr Andrzeja Moczko) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (prorektor Marii Wandy Kopertyńskiej) – już na etapie aplikowania;
3) zainteresowanie środowiska akademickiego Wrocławia (w tym studentów) wykładami i spotkaniami z prof.
Y. Xiongiem;

W siedzibie Samorządu Studenckiego wita Maciej Wilczyński,
przewodniczący RUSS
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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4) sprawność w prezentowaniu zagadnień, dydaktyczny
entuzjazm i pozytywne nastawienie prof. Y. Xionga do
spotkań. Dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie, organizację i realizację pobytu profesora
Xionga we Wrocławiu, szczególnie dr inż. Ewie Biazik
z Katedry Analizy Jakości naszego uniwersytetu oraz
mgr Annie Nosal (z Politechniki Wrocławskiej), mgr
Janinie Kapłunowskiej i mgr Katarzynie Kozłowskiej
(z Uniwersytetu Medycznego) oraz mgr inż. Grażynie
Sosickiej (z Uniwersytetu Przyrodniczego), które współ-

pracowały z mgr Anną Kuropką
(koordynatorem projektu, pracownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej w naszej uczelni) w
akcji promującej serię wykładów.
Autor tego doniesienia realizował
jako visiting profesor w 2008 roku
na Uniwersytecie Stanowym w
Lexington swój projekt badawczy.
Pobyt w USA zaowocował cenną
współpracą naukową z prof. Y.
Xiongiem, dzięki której powstało
wiele wspólnych prac naukowych.
Wizyta prof. Y. Xionga w ramach
zrealizowanego we Wrocławiu
projektu powinna przyczynić się
do powstania trwalszej współpracy między naszą uczelnią a Uniwersytetem w Kentucky,
w wyniku której możliwa będzie także wymiana pracowników i studentów (Lesiów T.: Wyjazd do Stanów
Zjednoczonych. „Portal – Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2008, 1 (1), s. 47-51).
Prof. dr hab. Tomasz Lesiów –
kierownik Katedry Analizy Jakości

Urszula Sokolnicka

Japońska harmonia
Hiroko Furuta pracowała 6 miesięcy na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu jako lektorka języka
japońskiego. Nasza wspólna słuchaczka powiedziała
mi, że Hiroko jest najlepszą nauczycielką języka, jaką
kiedykolwiek miała.
Hiroko, zawsze uśmiechnięta i życzliwie zasłuchana w
opowieści swoich rozmówców, ma niepowtarzalny urok
japońskiej gejszy. Uwielbiam z nią rozmawiać. Podziwiam jej perfekcyjny angielski i nie mniej doskonały
francuski, i egzotyczne szale... Urzekła mnie opowieść
Hiroko o Japonii i jej mieszkańcach. Kraj, odległy o
14 godzin lotu, stał się dziś bliższy i odrobinę bardziej
zrozumiały dla nas, osób wychowanych w innej kulturze. Żałuję, że nie widziałam Hiroko ubranej w kimono.
Ma ich trzy − każde jest na inną okazję. Wiele Japonek,
jak nakazuje tradycja, posiada kimona, które wkłada od
święta. Jest to cała ceremonia, ponieważ nie jest łatwo
założyć kimono bez pomocy innych osób; ponadto strój
ten ma swoją wagę, dosłownie. Dziewczynki wkładają
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kimono na zakończenie roku szkolnego, w dniu osiągnięcia dorosłości, co obchodzi się bardzo hucznie, także
z okazji Nowego Roku. Na pocieszenie Hiroko wysłała
mi zdjęcie swojej córki w pięknym kimono, które założyła na ceremonię osiągnięcia pełnoletności.
Hiroko zupełnie nieźle radziła sobie z językiem polskim.
Ostatnio napisała, że miała okazję odświeżyć polski z
Polakami spędzającymi letnie wakacje w… Japonii.
Wierzę, że nasi studenci, którzy mieli zajęcia z Hiroko,
skorzystali z nich bardzo dużo. Podczas naszych rozmów
ja również dużo się od niej dowiedziałam: o Japonii,
Japończykach, buddyzmie, amae, specjalnościach kulinarnych i wielu innych kulturowych szczegółach.

Rozmowa z Hiroko Furuta
Jak zostałaś lektorką japońskiego?
Ukończyłam studia na Uniwersytecie Aoyama gakuin na
Wydziale Filologii Angielskiej. Po studiach wyjechałam
do Anglii, żeby doskonalić język Szekspira, ale interesowała mnie nie tylko literatura. W Canterburry, gdzie

okno na świat

Dlaczego Wrocław?
Szczerze? Przez przypadek. Jestem osobą lubiącą zmiany i po paru
latach pracy w mojej szkole dyplomatycznej pomyślałam, że byłoby dobrze wyjść poza dotychczasową rutynę. Zajrzałam w oferty
pracy dla nauczycieli japońskiego i znalazłam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

spędziłam prawie półtora roku, studiowałam też zagadnienia z zakresu handlu międzynarodowego. Poznałam
tam wielu przyjaciół, z którymi mam kontakt do dziś i
którzy mnie odwiedzili w Japonii, a również we Wrocławiu. Po powrocie z Anglii rozpoczęłam pracę w szkole
językowej jako lektorka języka angielskiego. W tej szkole mnóstwo cudzoziemców uczyło się japońskiego. Po
moich zajęciach z angielskiego, umawiałam się z pasjonatami japońskiego i tłumaczyłam im zawiłości mojego
języka i kultury. W końcu przekwalifikowałam się i
zostałam lektorką języka japońskiego. Moimi uczniami
są przede wszystkim dyplomaci, także ich rodziny i
pracownicy instytucji dyplomatycznych – pochodzący
głównie z Kanady, Anglii, Nowej Zelandii.

Jacy są twoi słuchacze?
Bardzo, bardzo zmotywowani. Uczyli się japońskiego w
swoich krajach i poziom ich umiejętności jest − moim
zdaniem − naprawdę imponujący. Uczą się w grupach
zaawansowanych. Zajęcia z nimi to dla mnie prawdziwe
wyzwanie, są bowiem zupełnie inni niż moi krajanie. Są
spontaniczni, aktywni i bardzo chętnie mówią. O wszystkim. Nie mają oporów w wyrażaniu uczuć i opinii. Uparcie usiłują przekonać innych do swoich racji, podczas
gdy my, Japończycy, wolimy słuchać. Słuchamy, zastanawiamy się i wszelkimi sposobami unikamy sytuacji
konfliktowych, zwłaszcza konfrontacji. Pozostawiamy
podjęcie trudnej decyzji na czas, kiedy atmosfera jest
spokojniejsza i głowy mniej gorące. Tak nas wychowano
w domu, tak uczono nas w szkole i taki sposób myślenia
jest typowy dla naszej kultury. W szkole nie oczekiwano
od nas, uczniów, nowych pomysłów, odważnej i publicznej obrony naszych przekonań. Czytaliśmy teksty
i robiliśmy ćwiczenia pisemne. To była zawsze cicha,
żmudna praca − benedyktyńska, jak powiada się w Europie. Na szczęście sposób pracy z dziećmi zmienia się.
Dziś japońskie dzieci uczą się poszukiwać rozwiązania,
zastanawiać się, wątpić i logicznie przedstawiać swoje
przekonania. Ale to dopiero początek zmian w naszym
systemie edukacyjnym.
Zachodni słuchacze są również bardzo ekspresyjni: ro-

bią miny, wymachują rękami, całują się na powitanie...
My, Japończycy, jesteśmy bardzo oszczędni w gestach.
Witamy się, pochylając głowę i ręce trzymamy przy
sobie, blisko ciała. Zupełnie nie jesteśmy ekspansywni, co mieszkańcy zachodu mogą odebrać jako chłód
z naszej strony. W domu, z rodziną, dziećmi jesteśmy
jednak mniej dyskretni i gestami okazujemy naszą miłość i przywiązanie. Zawsze jednak dbamy o to, i tego
uczymy nasze dzieci, by nie być uciążliwym dla innych
− nie hałasujemy, nie rozmawiamy głośno w miejscu
publicznym itd. Staramy się porozumiewać za pomocą
minimum słów.
Współczuję niejapońskim nauczycielom pracującym
z japońskimi uczniami. Trzeba ich mocno ciągnąć za
język, by usłyszeć od nich komentarz, własne zdanie.
Zdecydowanie wolą słuchać. Zresztą niektórzy studenci
polscy zachowują się podobnie. Umieściłabym polskich
uczniów między japońskimi i amerykańskimi. Zwłasz-
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cza na początku polscy słuchacze są bardzo nieśmiali,
zupełnie jakbym oczekiwała od nich perfekcji już na
pierwszej lekcji. Później czują się pewniej i lekcja nabiera właściwego rytmu, są bardziej otwarci, i to nie tylko
podczas zajęć. Parę razy moi słuchacze miło mnie zaskakiwali niespodziewanymi odwiedzinami. Pewnego razu
przyszli z wiktuałami i po pierwszych minutach nieśmiałości atmosfera rozluźniała się i bawiliśmy się wszyscy
doskonale. Odwdzięczyłam się specjalnościami kuchni
japońskiej. Żałowałam tylko, że nie mogłam pokazać
ceremonii parzenia herbaty − to było zbyt trudne zadanie
w warunkach akademika.

Dlaczego Wrocław?
Szczerze? Przez przypadek. Jestem osobą lubiącą zmiany i po paru latach pracy w mojej szkole dyplomatycznej
pomyślałam, że byłoby dobrze wyjść poza dotychczasową rutynę. Zajrzałam w oferty pracy dla nauczycieli
japońskiego i znalazłam Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu. Były propozycje pracy w Australii, na Filipinach, w Nowej Zelandii, ale mnie spodobał się pomysł
wyjazdu do Europy. Zanim przyjechałam do Polski,
niewiele wiedziałam o waszym kraju. Raz w japońskiej
telewizji zobaczyłam reportaż poświęcony Polsce i w
mojej świadomości pozostał obraz wielkiej równiny, nad
którą unosi się muzyka Szopena, także pomnik Szopena
w parku Łazienkowskim.
Pierwsze wrażenie we Wrocławiu to był chłód, dosłownie. Pomyślałam, że to będzie duże wyzwanie przeżyć
ten syberyjski mróz. Natomiast moje pierwsze spotkanie
z Polakami było bardzo miłe dzięki pani z biura współpracy z zagranicą.

Jesteś bardzo nowoczesna! Sama jedziesz na
inny kontynent, pracujesz, członkowie twojej
rodziny pracują i uczą się w różnych krajach
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Europy. Zawsze myślałam, że Japonki są ostoją
tradycji…
O nie! Jestem bardzo tradycyjna, mam bardzo tradycyjną
mentalność japońską. Jestem tylko ciekawa, lubię spotykać ludzi, obserwować, jak żyją, co myślą itd. Ale też
lubię spokój, ciszę, uwielbiam medytować. Jestem buddystką. To nie jest religia, ale sposób patrzenia na życie.
W zachodniej cywilizacji macie Boga, który was kontroluje, przywołuje do porządku i pomaga, jeśli taka jest
jego wola. Buddyści mogą liczyć tylko na społeczność
− Budda nie ingeruje w nasze życie, dlatego tak ważne
są relacje miedzy nami. Budda jest naszym nauczycielem, udziela tylko wskazówek jak żyć, jak odnaleźć
przyczyny naszego cierpienia, będącego istotą życia, jak
cierpienie i ból istnienia przezwyciężyć, czyli jak osiągnąć nirwanę. W buddyzmie mogę ją osiągnąć poprzez
medytację, czyli zgłębianie samego siebie. Medytuję,
kiedy tylko mam sposobną chwilę. Potrzebuję spokoju i
we Wrocławiu ten spokój odnalazłam.

Kobiety japońskie….
Coraz więcej japońskich kobiet studiuje, pracuje. Wiele
z nich ma ambitne plany zawodowe, jednak system społeczny nie sprzyja ich karierze zawodowej, tak jak to się
dzieje w przypadku mężczyzn. Nie ma wystarczającej
liczby żłobków, przedszkoli. Trudno jest im również
przebić się w pracy, ponieważ japońskie przedsiębiorstwo jest bardzo zhierarchizowane i zdominowane przez
mężczyzn.

Zatem prawdziwa byłaby historia opowiedziana
przez belgijską pisarkę Amelie Nothomb?
Amelie Nothomb spędziła dużą część swego życia w
Japonii. Jak wydaje się jej samej, poznała nasz kraj i
nasza kulturę dość dobrze, jednak nie na tyle, by obiektywnie o naszym kraju opowiedzieć. Moi krajanie i ja
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皆さん、是非日本にいらしてください。お待ちしています！
(Minasan, zehi Nihon ni irashitekudasai. Omachi shiteimasu!)
(Panie i Panowie, zapraszam do Japonii, gdzie serdecznie Was przyjmiemy i ugościmy)
uważamy, że opowiedziana przez nią historia jest mocno
przesadzona i krzywdząca. To historia wykształconej w
Europie kobiety, która nie ma szans zrobienia kariery w
japońskim przedsiębiorstwie ze względu na skostniałe
relacje społeczne i zawodowe w Japonii. Nie mogę się
z belgijską pisarką zgodzić, jakkolwiek przyznaję, że
kobiecie japońskiej jest o wiele trudniej zrobić karierę
zawodową niż mężczyźnie.

mieć. Inny przykład: szef i moi koledzy pochwalą moją
pracą, nawet jeśli nie jest nadzwyczaj błyskotliwa, jeśli
widzą, że włożyłam dużo wysiłku i zaangażowania w
jej wykonanie. Jest też jednak przykład taki: biuro jest
brudne, ale to nie jest moja praca sprzątać je, zatem je
zostawiam. Każdy jest ważny w społeczeństwie i ma
swoją rolę do wykonania, powinien ją wykonywać jak
najlepiej, by nie zakłócić harmonii w grupie.

Opowiedz mi, proszę, o amae…

Uśmiech w japońskiej kulturze…

W japońskim społeczeństwie staramy się porozumieć,
używając minimalnej liczby słów, dlatego uważnie
wsłuchujemy się w wypowiedź naszego rozmówcy. Ta
umiejętność była od zawsze bardzo pielęgnowana w
naszej kulturze. Jesteśmy społeczeństwem bardzo kolektywnym, mamy głębokie poczucie przynależności
do rodziny, grupy w szkole, pracy, do miasta i kraju, w
którym żyjemy. W każdej z tych społeczności słuchamy
się uważnie i szanujemy nasze opinie po to, żeby lepiej
się nam wspólnie było. Jeśli w grupie jest porozumienie,
praca staje się przyjemnością, daje radość i jej rezultaty
są bardzo dobre. Jej członkowie są jakby połączeni niewidzialną więzią, czują się bezpieczni, to jest wa .
Bywa, że nadużywa się wa. Jeśli nawet nie wykonało
się swoich zobowiązań, można w dalszym ciągu liczyć
na wyrozumiałość ze strony grupy i to jest amae. Przykłady amae: szef nie udziela mi nagany, jeśli z ważnych
powodów nie wykonałam pracy − potrafi mnie zrozu-

Raczej się uśmiechamy. Uśmiechamy się, bo tak nas
nauczono! Mamy być uprzejmi, sympatyczni dla innych,
nic w zamian nie oczekując. W szkole na ścianie wisiała
ogromna tablica z rysunkiem uśmiechniętej twarzy i z
tekstem: „Bądź miły dla innych! Uśmiech jest częścią
amae.” Jednak nasz uśmiech nie zawsze wyraża radość.
Uśmiechamy się też, kiedy szef udziela nam reprymendy… Nie dlatego, że śmiejemy się z niego, ale po to, by
ukryć nasze zażenowanie. Uśmiech w wielu sytuacjach
ukrywa też wstyd.

Dziękuję, Hiroko, i miłego powrotu do domu.
Urszula Sokolnicka
jest lektorką języka hiszpańskiego w SJO UE,
koordynatorką kursów i egzaminów
z języka hiszpańskiego DELE

Magdalena Mucowska,
Tatiana Othaniel,
Iwona Bożydaj-Jankowska

W orbicie egzotycznego języka
Studenci Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego już
trzeci rok mają możliwość bezpłatnej nauki języka
japońskiego. Zajęcia są prowadzane przez wolontariuszy przyjeżdżających z Japonii na różne okresy – na
trzy miesiące i dłużej. Każdy z prowadzących ma swoje metody uczenia, co dodaje uroku zajęciom.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dzięki
czemu studenci mają możliwość doskonalenia języka
należącego do listy przedmiotów obowiązkowych. Poziom wymowy angielskiej jest bardzo zróżnicowany.

Studenci czują się dzięki temu bardziej ośmieleni, aby
wypowiadać się w języku angielskim, nie krępują się i
nie wstydzą swojej, nie do końca doskonałej, fonetyki
języka angielskiego. Nauczyciele, oprócz tego, że uczą
języka japońskiego, prezentują filmy o Japonii, opowiadają o kulturze tego kraju, a nawet tańczą tradycyjne
tańce japońskie w kompletnym tradycyjnym stroju.
Nauka języka japońskiego od rodowitych Japończyków
jest fascynującym przeżyciem, a kontakt z tak różną od
polskiej kultury tradycją japońską to nieczęste doświadczenie, szczególnie w Jeleniej Górze.
Wśród studentów uczestniczących w zajęciach z języka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Zdjęcia Tatiana Othaniel

Nie jest on zawodowym nauczycielem, jednakże na
pewno jest nietuzinkową osobowością, z wrodzonym
darem do przekazywania wiedzy w atrakcyjny i dynamiczny sposób, a to na pewno spodoba się studentom.
Zespół Studium Języków Obcych z zadowoleniem
wita każdego nauczyciela języka japońskiego. Tatiana
Othaniel, starszy wykładowca języka angielskiego, co
roku opiekuje się japońskimi gośćmi. Serdecznie za
to dziękujemy naszej koleżance. Dziękujemy również
wszystkim naszym zaprzyjaźnionym nauczycielom języka japońskiego. Wciąż ich wspominamy i pozostajemy z
nimi w kontakcie.
Mieko Muto

japońskiego przeprowadzono ankietę w celu zebrania
informacji o odbywających się kursach. Ankietowani
proponowali, by na zajęciach wprowadzić więcej informacji krajoznawczych. Z feedbacku wynika również, że
uczestnicy kursu cenią przyjazną atmosferę na zajęciach,
dogodne godziny spotkań oraz przygotowane na odpowiednim poziomie zaawansowania materiały używane
przez prowadzących.
Dla niektórych studentów ważne jest również,
że uczęszczanie na kurs będzie odnotowane w suplemencie do dyplomu. Wszyscy studenci
podkreślali w ankietach, że znajomość
języka japońskiego może przydać się w
ich przyszłym życiu zawodowym. Nieopodal Jeleniej Góry, w Wałbrzyskiej
Strefie Ekonomicznej, funkcjonują znane
japońskie firmy, np. Toyota, zatem znajomość kultury i języka japońskiego może
być pomocna w otrzymaniu pracy w tych
konsorcjach.
Kiedy minął drugi rok nauki języka japońskiego, utworzono dwie grupy – kontynuującą oraz początkującą. W zajęciach
z języka japońskiego mogą uczestniczyć
także uczniowie szkół średnich, które podpisały z Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze umowę
o współpracy. Uczestnictwo w zajęciach
jest proponowane także innym zainteresowanym językiem japońskim mieszkańcom Jeleniej Góry i okolic – bez względu
na wiek i poziom zaawansowania.
Od października 2015 roku zajęcia prowadzi pan Tadashi Togawa, który uważa,
że dodatkowe lekcje z języka obcego powinny być prowadzone nie metodą czysto
akademicką, lecz przez zabawę i za pomocą relaksujących sposobów nauczania.

Nasi nauczyciele:
Michico Oda (marzec 2013-czerwiec 2013)
Mieko Muto (wrzesień 2013-czerwiec 2014)
Mayumi Katori (wrzesień 2014-czerwiec 2015)
Tadashi Togawa – do grudnia 2015
mgr Magdalena Mucowska –
wykładowca języka angielskiego
mgr Tatiana Othaniel –
starszy wykładowca języka angielskiego
mgr Iwona Bożydaj-Jankowska –
starszy wykładowca języka angielskiego

Tadashi Togawa ze studentami

Mayumi Katori ze studentami
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Anetta Zielińska, Iwona Bożydaj-Jankowska,
Magdalena Mucowska, Tatiana Othaniel

„Szkoła Letnia – Ukraina” –
trzecia edycja
W dniach 8 – 20 września 2015 roku Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze gościł
grupę 12 studentów z Tarnopolskiego Narodowego
Uniwersytetu Ekonomicznego (Ukraina), którzy zostali zaproszeni do udziału w „szkole letniej”
w ramach współpracy obydwu uczelni. Tegoroczny
projekt był trzecią edycją tego rodzaju przedsięwzięcia. Mała liczba studentów pozwoliła na kameralną
atmosferę zajęć oraz bliższe poznanie się z wszystkimi uczestnikami projektu.
Studenci ukraińscy zakwaterowani byli w hotelu w Jeleniej Górze, codziennie w godz. 9.00–13.30 odbywali
zajęcia z języka angielskiego, przygotowane przez zespół anglistów z wydziałowego SJO oraz uczestniczyli w
wykładach z zakresu ekonomii i zarządzania prowadzo-

nych przez nauczycieli akademickich Wydziału EZiT.
Zajęcia z języka angielskiego były połączeniem konwencjonalnej metody nauczania „przy tablicy” z zajęciami
praktycznymi (poza uczelnią) w celu przyswojenia
słownictwa i zwrotów w autentycznych sytuacjach życiowych.
Tradycją stały się już wizyty naszej szkoły letniej w biurze podróży Amigos B.B. Właściciele biura, Pani Jadwiga i Pan Michał Błaszczykowie, chętnie przyjmują grupy
naszych gości. Wizyty dają możliwość komunikacji w
języku angielskim w sytuacji wyjętej z praktycznego życia. Serdecznie dziękujemy za ich nieustającą gotowość
do współpracy.
Kurs zakończony został przeprowadzeniem ankiety
wśród uczestników projektu. Celem jej było uzyskanie
„feedback’u”, który pozwoli na dalsze doskonalenie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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programu szkoły letniej. Studenci zdecydowanie postulowali by zwiększyć liczbę zajęć w plenerze. W ankiecie
studenci wyrażali także swoje opinie o tym co im się
najbardziej podobało. Wszyscy wskazywali na przyjazną
atmosferę, bardzo podobał im się sposób
podejścia i traktowania ich, jak partnerów
i współtwórców procesu uczenia się. Taka
atmosfera sprzyjała szybkiemu
i skutecznemu uczeniu się. Studenci
wręcz popisywali się swoimi umiejętnościami językowymi budując bogate
w treść, finezyjne i ciekawe dialogi.
Czas przeznaczony na projekt szybko
się skończył, trzeba się było pożegnać.
Wielu studentów zapytywało jakich formalności należy dopełnić, aby studiować w Polsce,
na naszej uczelni. Może w niedalekiej przyszłości zobaczymy się znowu. Wielu z nich reprezentowało bardzo
dobrą znajomość języka polskiego.
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Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku, we wrześniu
2016, będziemy mogli zaoferować studentom z Ukrainy
kolejną już IV edycję „Szkoły letniej – Ukraina”. Postaramy się aby była ona jeszcze lepsza. Serdecznie zapraszamy, gwarantujemy doskonałą atmosferę.

Koordynator projektu „Szkoła Letnia
– Ukraina” –
dr hab. Anetta Zielińska
Lektorzy SJO: mgr Magdalena
Mucowska, mgr Tatiana Othaniel,
mgr Iwona Bożydaj-Jankowska

List gratulacyjny
od Marszałek Sejmu
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

List gratulacyjny
od premier Ewy Kopacz

www.wydawnictwo.ue.wroc.pl
Niniejszy podręcznik ma charakter wprowadzenia do studiowania rachunkowości
i zawiera treści dotyczące przede wszystkim fundamentalnych założeń rachunkowości, których rozumienie jest niezbędne do dalszego pogłębiania wiedzy
z rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Książka składa się
z jedenastu rozdziałów, które odnoszą się głównie do podstawowych problemów
rachunkowości, a zwłaszcza do identyfikacji operacji gospodarczych i zasadniczych koncepcji wyceny oraz kluczowych aspektów sprawozdawczości finansowej.
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z ewidencją księgową rozrachunków, rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, a także zasady rozliczania i ewidencji kosztów
działalności.

Istotnym wyróżnikiem konkurencyjności współczesnych organizacji jest umiejętność wprowadzania udoskonaleń w realizowanych procesach i oferowanych
klientowi produktach. Imperatyw doskonalenia zajmuje szczególne miejsce w
projakościowych systemach zarządzania. Organizacje podejmują więc różnego
rodzaju działania doskonalące. W praktyce żadna z oddzielnie podejmowanych
inicjatyw doskonalących nie rozwiązuje wszystkich problemów, dlatego postuluje
się ich „układanie” w odpowiednie kompilacje. Podręcznik przybliża zagadnienia
związane z istotą doskonalenia jakości procesów i produktów. Scharakteryzowano
w nim wybrane narzędzia doskonalenia jakości, a także wskazano na znaczenie
ich doboru. Publikacja jest kierowana do studentów różnych kierunków ekonomicznych i technicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, jak i specjalistów
praktyki gospodarczej.

Polityka fiskalna stanowi obok polityki monetarnej jeden z dwóch podstawowych
obszarów polityki finansowej państwa. W warunkach globalizacji zmienia ona
charakter. Współczesna polityka fiskalna uwzględnia ponadnarodowe regulacje
dotyczące zasad zarządzania długiem publicznym, polityki podatkowej, kwestii
świadczeń społecznych, zasad udzielania pomocy publicznej, nadzoru budżetów
publicznych ze strony organów UE czy też regulacji mających na celu zwiększenie dyscypliny krajowej polityki fiskalnej. Niniejszy podręcznik akademicki
ma na celu przedstawienie w sposób usystematyzowany celów i instrumentów
polityki fiskalnej w warunkach globalizacji. Jest on adresowany głównie do studentów na kierunkach związanych z finansami oraz na kierunku ekonomia, a także
do specjalistów z dziedziny finansów publicznych oraz praktyków gospodarczych
zajmujących się polityką finansową.

Głównym celem badawczym opracowania jest dokonanie segmentacji środowiska
robotników przemysłowych. Chodzi jednak o coś więcej niż wskazanie na różnice
w cechach społeczno-demograficznych poszczególnych ich grup i skatalogowanie
różnych typów postaw i zachowań. Jest to w sumie dość proste. O wiele trudniejsze jest oszacowanie liczebności poszczególnych kategorii, a przede wszystkim ustalenie, czy istnieje związek między cechami społeczno-demograficznymi
robotników a stanem ich świadomości u progu okresu tzw. Polski Ludowej, ewolucją postaw i zachowań, formami współżycia z systemem, skalą oporu społecznego i stosowanymi strategiami przystosowania do nowej rzeczywistości.
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