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__wydział Ekonomii i zarządzania

__Ruszyła kolejna edycja cyklu wykładów otwartych 
połączona z Dniami Otwartymi w ramach Programu 
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) jest 
projektem edukacyjnym, w ramach, którego jego part-
nerzy wspierają szkoły wyższe w podnoszeniu ich stan-
dardu edukacyjnego, przenoszenia najlepszych praktyk 
biznesowych do nauki, a w konsekwencji podnoszenia 
świadomości ekonomicznej całego pokolenia obecnych 
studentów.

Pierwszy z cyklu Dzień Otwartych Drzwi na Wydzia-
le Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, 
zorganizowany został 30 listopada 2015 r. we współpracy 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Zielonej 
Górze. Wydział Ekonomii i Zarządzania reprezentowali: 
dziekan WEiZ - prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, koor-
dynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - dr 
hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ oraz dr inż. Mariola Micha-
łowska. Natomiast z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych - rzecznik prasowy Zielonogórskiego Oddziału Agniesz-
ka Kazoń oraz specjalista zakładający profile na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) - Aurelia Kowalczuk. Program 
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem reprezentowała Marta 
Gruszczyńska - Koordynator Regionalny Programu. Podsta-
wową formą realizowania programu edukacyjnego Nowo-
czesne Zarządzanie Biznesem są wykłady dla studentów 
i pracowników naukowych. Pozwalają one na bezpośrednie 
dotarcie do dużej liczby słuchaczy. Ta forma współpracy 
jest najbardziej ceniona zarówno przez studentów, jak i, 
a może przede wszystkim, przez władze uczelni, dla któ-
rych najistotniejsze jest to, że wykładowcami są praktycy 
życia gospodarczego. Każdy z nich jest kompetentny w za-
kresie przedstawianego tematu wykładu.

Podczas Drzwi Otwartych studenci korzystający 
z otwartego wykładu prowadzonego przez pracowników 
ZUS mogli zasięgnąć również informacji o Platformie 
Usług Elektronicznych, czyli zestawie nowoczesnych usług 
kierowanych do wszystkich klientów ZUS. Odwiedzający 
mieli możliwość zapoznania się z najważniejszym jego 
elementem, tj. portalem internetowym www.pue.zus.pl, 
dzięki któremu można załatwiać większość spraw zwią-
zanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia 
z domu. Portal PUE pełni też rolę elektronicznej skrzynki 
podawczej ZUS. W drugiej części spotkania odbył się wy-
kład dla studentów nt. funkcjonowania ZUS-u poprowa-

dzony przez Agnieszkę Kazoń, która pełni funkcję rzecz-
nika prasowego Zielonogórskiego Oddziału ZUS oraz Beatę 
Leszyk kierownika referatu w Zielonogórskim Oddziale 
ZUS. W trakcie wykładu prelegentki przedstawiły istotę 
ubezpieczeń społecznych, ich wagę w naszym życiu oraz 
rolę, jaką pełni Zakład Ubezpieczeń Społecznych w syste-
mie ubezpieczeń społecznych. Studenci dowiedzieli się, 
od czego uzależniona jest wysokość emerytury, jak nali-
czane są składki na ubezpieczenie społeczne, kiedy i na 
jakich zasadach będą mogli na nią przejść, a także - jak 
istotne jest dbanie o poprawność zapisu na indywidual-
nym koncie ZUS. Prowadzące wykład analizowały wiek 
emerytalny w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. 
Poinformowano również o świadczeniu wynikającym 
z utraty zdolności do pracy wskutek np. wypadków, czyli 
o rencie. Informacje dotyczyły czynników, które wpływa-
ją na tego typu świadczenie i kto może się o nie ubiegać.

W dalszej części wykładu poruszone zostały kwestie 
dotyczące kosztów związanych z prowadzeniem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W końcowej części zaprezento-
wano działalność Platformy Usług Elektronicznych (PUE). 

Natomiast 10 maja 2016 r. na Wydziale Ekonomii i Za-
rządzania miał miejsce otwarty wykład nt. System analiz 
i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami, który 
wygłosiła Justyna Siomek - specjalista ds. relacji z klienta-
mi Firmy AMRON z siedzibą w Warszawie przy ul. Cichej 7.

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nierucho-
mościami (AMRON) to jedyna w Polsce międzybankowa, 
wystandaryzowana baza danych o nieruchomościach i ich 
cenach i wartościach. Jest to kompleksowy zakres danych 
– w bazie gromadzone są informacje dotyczące charakte-
rystyki nieruchomości, ich lokalizacji oraz informacje do-
tyczące cen transakcyjnych z aktów notarialnych, wartości 
z wycen, ofert lub innych w pełni weryfikowalnych źródeł. 
Baza spełnia najwyższe standardy jakości zdefiniowane 
szczegółowo przez Komisję Nadzoru Finansowego w zno-
welizowanej Rekomendacji dotyczącej zasad gromadzenia 
i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.
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System AMRON umożliwia przeprowadzanie analiz i mo-
nitorowanie zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości 
z wykorzystaniem raportów generowanych w oparciu o za-
soby bazy danych:
• raporty informacyjne o nieruchomościach i transakcjach
• funkcjonalność rozkładu cen
• raporty statystyczne - analizy średnich cen nieruchomo-

ści w funkcji czasu
• lub lokalizacji, analizy ilościowe oraz raporty przekrojo-

we o rynku nieruchomości
• raporty analityczne - raport trendu zmian cen oraz pre-

dykcja wartości
• funkcjonalność mapy cyfrowej - umożliwia wyszukiwanie 

nieruchomości oraz prezentację otoczenia
W dalszej części współpracy pomiędzy Wydziałem Eko-

nomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego a firmą 
AMRON prowadzone będą warsztaty i szkolenia naszych 
studentów z zakresu analiz i monitorowania zjawisk na ryn-
ku nieruchomości wykorzystując System AMRON.

Mamy nadzieję, że zakres tematyczny i współpraca 
z firmą analityczną zajmująca się rynkiem nieruchomo-
ści wprowadzi ciekawe perspektywy dla naszych stu-
dentów.

Po raz kolejny wykłady z udziałem pracowników ZUS Od-
dział w Zielonej Górze odbył się 17 maja 2016 r. i cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Studenci ponownie mogli 
skorzystać z praktycznej wiedzy i doświadczeń związanych 
z realizacją zadań placówki ZUS przez prelegentki: Panią 
Beatę Leszek i Agnieszkę Kazoń.

W dalszej części współdziałania naszego Wydziału i Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze 
zorganizowano praktyczny pokaz działań Platformy Usług 
elektronicznych, gdzie uczestnicy mogli na bieżąco zapo-
znać się z zakresem działania programu jak również zało-
żyć swoje konto na platformie i czynnie z niego korzystać. 
Swoją pomocą w tym obszarze służyła Aurelia Kowalczuk 
- specjalista w zakresie obsługi Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE).

Kolejnym wydarzeniem na Wydziale w ramach Programu 
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem był wykład poświęcony 
funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej w Polsce. Pre-
lekcja odbyła się 24 maja 2016 r. na Wydziale Ekonomii 
i Zarządzania.

Pani dr Ewa Nastarowicz z Wydziału Ekonomiczno-Socjo-
logicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Menadżer ds. Sektora 
Finansowego w Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych 
przedstawiła sytuację bankowości spółdzielczej w Polsce 
podkreślając, że bankowość spółdzielcza prowadzi głównie 
obsługę sektora rolnego, ale również jest bankiem bliski 
społeczeństwu i biznesowi regionalnemu. Bankowość spół-
dzielcza daje, więc możliwość wsparcia przyszłych małych 
przedsiębiorców jak i alternatywę dla osób fizycznych za-
kładających rachunki osobiste w stosunku do dużych ban-
ków międzynarodowych.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować 
dotychczasowym naszym miłym gościom, którzy odwiedzili 
naszą Uczelnię ze swoimi ciekawymi wykładami i szkole-
niami, wprowadzając nowe spojrzenie na istotne zagadnie-
nia życia gospodarczego i przybliżając praktyczne aspekty 
funkcjonowania podmiotów na rynku.
Serdecznie dziękujemy:

Paniom: Beacie Leszek, Agnieszce Kazoń i Aurelii Kowal-
czuk z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddz. w Zielo-
nej Górze;

__XVI konferencja naukowo-edukacyjna z cyklu 
Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem
W dniach 23-24 maja 2016 r. w Dworze Kolesin leżącym 

nad Jeziorem Wojnowskim, w sercu Ziemi Lubuskiej, odbyła 
się XVI konferencja z cyklu Nowoczesne Zarządzanie Przed-
siębiorstwem pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji 
i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i jego Przewodniczą-
cego prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Bogdana Nogalskiego oraz 
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. zw. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego. Konferencja 
zorganizowana została przez Katedrę Zarządzania Poten-
cjałem Społecznym Organizacji oraz Katedrę Ekonomii Mię-
dzynarodowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
z różnych ośrodków akademickich m.in. Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także przed-
stawiciele Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej 
Akademii Nauk. Konferencję otworzyli: prof. zw. dr hab. inż. 
Janina Stankiewicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządza-
nia i prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk, Prorektor ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświad-
czeń dotyczących problemów współczesnego zarządzania 
przedsiębiorstwem w różnych obszarach jego działalno-
ści. Referaty zgłosiły następujące osoby: prof. zw. dr hab. 
dr h.c. Bogdan Nogalski, dr inż. Przemysław Niewiadomski, 
prof. zw. dr hab. inż. Jan Skalik, dr hab. Dariusz Sobot-
kiewicz, prof. zw. dr hab. Szymon Cyfert, prof. dr hab. 
Stefan Tokarski, mgr Krzysztof Tokarski, mgr Joanna Sikora, 
prof. dr hab. inż. Ryszard Kata, dr Paulina Filip, dr inż. 
Katarzyna Szymańska, dr Dorota Grego-Planer, dr Walde-
mar Glabiszewski, dr inż. Agnieszka Bieńkowska, dr inż. 
Anna Zabłocka–Kluczka, prof. dr hab. Bazyli Czyżewski, 
dr Agnieszka Brelik, dr Rafał Kozłowski, dr Joanna Radom-
ska, mgr Justyna Szczanowicz, prof. dr hab. inż. Seba-
stian Saniuk, dr Anna Walecka, dr Janina Jędrzejczak-Gas, 
dr inż. Paweł Kużdowicz, dr Anna Mazurkiewicz, mgr Emi-
lia Dobrowolska, dr Łukasz Wawrzynek, prof. zw. dr hab. 
dr h.c. Andrzej Czyżewski, mgr Łukasz Kryszak, dr Mar-
ta Guth, dr Marcin Ratajczak, dr inż. Małgorzata Matyja, 
dr Sebastian Stępień, dr Jan Polcyn, prof. dr hab. Adela 
Barabasz, dr inż. Aleksandra Sus, dr inż. Katarzyna Piór-
kowska, dr hab. inż. Marek Matejun, dr hab. Anna Adamik, 

Pani Justynie Siomek - przedstawicielce Firmy AMRON;
Pani dr Ewie Nastarowicz z Wydziału Ekonomiczno-Socjo-
logicznego Uniwersytetu w Łodzi,
oraz tym wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili 
naszych gości i z pewnością dowiedzieli się wielu cieka-
wych informacji.
Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych Wydzia-

łu Ekonomii i Zarządzania zachęcając do śledzenia infor-
macji o nadchodzących wydarzeniach. Mamy nadzieję, że 
cykl działań podjętych prze Wydział Ekonomii i Zarządzania 
naszej Uczelni w ramach Programu Nowoczesne Zarządza-
nie Biznesem będzie nadal cieszył się zainteresowaniem 
studentów i pracowników Uczelni.

Mariola Michałowska, Janusz Śnihur
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dr Anna Walecka, prof. zw. dr hab. inż. 
Janina Stankiewicz, dr inż. Hanna Bort-
nowska, prof. dr hab. inż. Piotr Kułyk, 
dr inż. Mariola Michałowska, prof. zw. 
dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet, 
prof. dr hab. Krzysztof Firlej, mgr Beata 
Spychalska, dr inż. Joanna Zarębska, dr 
inż. Monika Michalska, prof. zw. dr hab. 
Kazimierz Krzakiewicz, dr Grażyna Wie-
teska, dr Katarzyna Szelągowska-Rudz-
ka, dr Anna Ludwiczak, dr Małgorzata 
Trenkner, dr Joanna Wiśniewska-Miko-
sik, dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, 
dr T. Bartosz Kalinowski, dr Joanna 
Piorunowska-Kokoszko, dr Jolanta Bień-
kowska, prof. zw. dr hab. Czesław Sikor-
ski, dr Anna Spoz.

Konferencja podzielona była na trzy pa-
nele. Każdy z paneli poruszał inne proble-
my związane z nowoczesnym zarządza-
niem przedsiębiorstwem. W pierwszym 
panelu, prowadzonym przez profesora 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu dr. hab. Bazylego Czyżewskiego, po 
prezentacjach referatów przez uczest-
ników odbyła się dyskusja nad teore-
tycznymi i praktycznymi aspektami 
wybranych problemów związanych z za-
rządzaniem nowoczesnym przedsiębior-
stwem. Uczestnicy dyskusji byli zgodni, 
że sukces organizacji uzależniony jest 
od umiejętności szybkiego reagowania 
na zmiany zachodzące w otoczeniu i we 
wnętrzu organizacji. Podkreślali oni, że 
coraz częściej wytwórcy stają przed dy-
lematami: presji globalnej konkurencji, 
skracania cyklu życia produktu, wyż-
szych oczekiwań konsumentów w za-
kresie jakości produktów i usług, czy 
też konieczności redukcji kosztów. Stąd 
podstawą działań rozwojowych stały 
się zwiększone wymagania jakościowe 
w przedsiębiorstwach, zaś kluczowym 
czynnikiem determinującym efektyw-
ność działania współczesnych organi-
zacji (zarówno w kontekście relacji 
wewnętrznych, jak i międzyorganizacyj-
nych) jest zaufanie, i to nie tylko mię-
dzy przełożonymi a podwładnymi two-
rzące przestrzeń do współdecydowania, 
przekazywania i brania na siebie odpo-
wiedzialności, tworzenia warunków do 
ujawniania i rozwijania tak pożądanych 
we współczesnym świecie innowacyj-
nych i twórczych postaw i zachowań, 
ale także zaufanie organizacji do jej 
partnerów biznesowych i interesariuszy 
do organizacji. Wśród najskuteczniej-
szych narzędzi służących utrzymywaniu 
odpowiedniej jakości wyrobów, a także 
zmniejszeniu wad i niezgodności już 
na etapie produkcji uczestnicy panelu 
wskazywali te, które są oparte na zapo-
bieganiu i prewencji.

W panelu drugim, prowadzonym 
przez prof. zw. dr. hab. inż. Jana Skali-
ka, w ramach dyskusji zastanawiano się 
m.in. nad wykorzystaniem analizy sieci 
organizacyjnej w budowaniu konkuren-
cyjności, rolą innowacji w działalności 
ukrytych liderów polskiej gospodarki, 
różnymi obliczami pasji w kontekście 
przywództwa, charakterem realizowa-
nej strategii w przedsiębiorstwach róż-
nej wielkości, a także modelowaniem 
społeczno-ekonomicznych determinant 
jakości edukacji. W drugim dniu kon-
ferencji panel poprowadził prof. Uni-
wersytetu Rzeszowskiego dr hab. inż. 
Ryszard Kata. Wypowiedzi uczestników 
skupiały się m.in. nad czynnikami kon-
kurencyjności przedsiębiorstw rolnych, 
płatnościami Wspólnej Polityki Rolnej 
jako determinantą ekonomiczną rozwo-
ju różnych typów gospodarstw rolnych, 
efektywną organizacją dostarczania 
dóbr publicznych na przykładzie sek-
tora edukacji w Polsce, a także zmia-
ną organizacyjną w ujęciu psychody-
namicznym. W konferencji 24 maja 
2016 r. wzięła również udział 113 oso-
bowa grupa studentów z Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania. W ramach dyskusji 
poszukiwana była odpowiedź m.in. na 
pytania:

Które zasoby rzeczywiście wpływają 
na konkurencyjność podmiotów agro-
biznesu i jak silny jest ten wpływ? 
Jakie są różnice w wykorzystaniu 
płatności Wspólnej Polityki Rolnej 
w poszczególnych typach gospodarstw 
rolnych? 

Jaki systemem motywacyjny powinien 
być wprowadzony na ścieżce rozwo-
ju zawodowego nauczyciela średniego 
szczebla?

W drugim dniu konferencji nastąpiło 
krótkie podsumowanie przez przewod-
niczących prowadzących panel jego re-
zultatów. W trakcie swoich wystąpień 
przewodniczący podkreślali, że cel kon-
ferencji został zrealizowany, gdyż stała 
się ona okazją do wzajemnej wymiany 
wiedzy i doświadczeń oraz możliwością 
zapoznania się z najważniejszymi wy-
zwaniami, przed którymi stoją nowocze-
sne organizacje.

XVI konferencję z cyklu Nowoczesne 
Zarządzanie Przedsiębiorstwem zakoń-
czył prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego 
dr hab. inż. Piotr Kułyk, Prodziekan ds. 
Studenckich Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania, dziękując za udział w panelu 
przewodniczącym i ich uczestnikom, 
a także przybyłym gościom.

Piotr Kułyk, Mariola Michałowska
zdjęcia: Bartosz Seiler


