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Wysoki Senacie, 

Członkowie Rady Uczelni, 

Przewodniczący Rad Dyscyplin, 

Dziekani Kolegiów i Dyrektorzy Instytutów, 

Szanowni Profesorowie,  

Czcigodni Goście, 

Szanowni aktualni i byli Pracownicy, 

Drodzy Absolwenci, Doktoranci i Studenci 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

 

inauguracja nowego roku akademickiego, to bardzo ważne dla całej naszej Wspólnoty, 

piękne, a nawet wzruszające święto. Niestety, ze względu na obowiązujące ograniczenia, nie 

mogliśmy dziś wszystkich Państwa zaprosić osobiście i jak to bywało przed laty wypełnić tę 

salę po brzegi znakomitymi gośćmi. Dlatego też równie serdecznie witam wszystkie osoby, 

które uczestniczą w tej uroczystości poprzez łącze internetowe. Ogromnie się cieszę z Państwa 

wirtualnej obecności i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. 

Pozwólcie Państwo, że zgodnie z wieloletnim zwyczajem, w murach Uniwersytetu 

Ekonomicznego powitam znakomitych gości. Bardzo proszę o gromkie brawa dla 

wszystkich, po zakończeniu powitań. 

Dziękuję, że jesteście dziś Państwo z nami i serdecznie witam wszystkich Państwa  

w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Goszczenie Państwa jest dla nas 

honorem i prawdziwym zaszczytem. Raz jeszcze witam tych z Państwa, którzy łączą się z nami 

za pośrednictwem Internetu. Mam szczerą nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się spotkać 

już osobiście. 

Szanowni Państwo, 

inaugurujemy dziś 97. rok akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Zbliżamy się więc do 100-lecia istnienia powstałej w 1925 roku – wtedy nazywanej Wyższym 

Studium Handlowym w Krakowie – uczelni. Była to trzecia w II Rzeczypospolitej wyższa 

szkoła handlowa (wówczas prywatna). Jej twórca i pierwszy rektor Arnold Bolland wybrał na 

jej dewizę aktualne do dziś słowa: Rerum cognoscere causas et valorem – Poznawać przyczyny 

i wartości rzeczy. Po zawirowaniach wojennych, w 1952 roku siedzibą ówczesnej Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej stał się przepiękny gmach dawnej Fundacji Księcia Aleksandra 

Lubomirskiego, do dziś będący chlubą i dumą Uczelni. W 1974 roku nastąpiło przemianowanie 



Inauguracja 2021/2022 

08.10.2021 

na Akademię Ekonomiczną w Krakowie, zaś w 2007 roku staliśmy się Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Krakowie.  

Historię tę streszczam dziś nie bez powodu. Chcę uświadomić Państwu, że pomimo 

różnych dziejowych zawirowań, nasza placówka trwa i wciąż kształci kolejne pokolenia 

specjalistów. Od początku jej powstania mury uczelni opuściło już niemal 160 tysięcy 

absolwentów! To powód do dumy i radości, ale też olbrzymia odpowiedzialność.  

Do tego zaszczytnego grona dołączą za jakiś czas także nasi nowo przyjęci studenci.  

W tym roku akademickim naukę w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

rozpocznie 5181 osób – 3290 na studiach stacjonarnych, 1891 na studiach niestacjonarnych,  

w tym około 300 obcokrajowców. Wszystkich Was witam bardzo serdecznie! Mam nadzieję, 

że studia będą dla Was czasem otwarcia się nowych perspektyw i zdobycia przydatnej w życiu 

wiedzy – nie tylko teoretycznej, ale także tej praktycznej. Liczę na to, że mądrze wykorzystacie 

lata studiów, a zdobyta tu wiedza pomoże Wam rozwinąć nie tylko kariery naukowe czy 

biznesowe, ale także ukształtować Was jako mądrych, świadomych, odpowiedzialnych  

i dobrych ludzi.  

Drodzy Studenci,  

wybraliście największą uczelnię ekonomiczną w Polsce, o bogatej, jak usłyszeliście 

przed chwilą, historii i tradycji. Nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości. zauważył 

kiedyś wielki uczony Albert Einstein. Studiując w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

macie możliwość badać i z różnych punktów widzenia poznawać otaczający Was świat. Do 

Waszej dyspozycji są nie tylko sale i laboratoria, ale także duży, zielony kampus w centrum 

miasta i strefy relaksu. Musicie znaleźć balans pomiędzy nauką i wiedzą, a odpoczynkiem  

i rozwojem Waszych pasji. Gwarantuję Wam jednak, że jeśli mądrze wykorzystacie lata 

spędzone tutaj, otworzą się przed Wam bardzo szerokie perspektywy rozwoju. Śledząc losy 

naszych absolwentów zauważycie zapewne, że osiągają oni liczne sukcesy, a pierwszą poważną 

pracę znajdują już w trakcie studiów.  

Życzę Wam powodzenia w odnalezieniu swojej drogi, rozwijaniu pasji i znalezieniu 

nowych przyjaźni. Życzę Wam, byście na 100 % wykorzystali spędzony na uczelni czas. 

Studiujcie ze świadomością, że jesteście przyszłością naszego kraju i naszej planety i to także 

od Was zależy jak będzie się tu żyło za 10, 20, czy 30 lat.  

 

 



Inauguracja 2021/2022 

08.10.2021 

Szanowni Państwo, 

rola gruntownego, wszechstronnego wykształcenia jest dziś szczególnie istotna – co do 

tego nie mam żadnych wątpliwości. W procesie tym, ośmielę się to powiedzieć, uczelnie 

ekonomiczne odgrywają szczególną i bardzo ważną rolę. Wyjaśniają i uczą rozumienia wielu 

zachodzących w nim zjawisk i procesów. Liczne badania pokazują, że wiedza ekonomiczna  

i matematyczna Polaków, choć w ostatnich latach wyraźnie rośnie, wciąż jest niewystarczająca. 

A jest to wiedza kluczowa nie tylko do prowadzenia gospodarstwa domowego czy własnej 

firmy, ale przede wszystkim dla funkcjonowania społeczeństw i gospodarek – tak krajowych, 

jak i międzynarodowych. Bez wiedzy ekonomicznej niemożliwe jest sprawne zarządzanie, 

dystrybucja dóbr, handel i produkcja, czy wreszcie prowadzenie firm i przedsiębiorstw. 

To jednak nie wszystko. Nie ma uniwersytetu, nie ma uniwersyteckości, bez 

humanizmu i bez troski o drugiego człowieka. Wydawać by się mogło, że pandemia 

przypomniała nam o tym, nauczyła nas solidarności. Ale niestety tylko na chwilę. Dziś 

ponownie zamykamy się w swoim własnym świecie, lekceważąc prawa i godność istoty 

ludzkiej, a nawet podstawowe prawa człowieka. Nie wolno nam milczeć i przechodzić  

z pochyloną głową wobec pogardy i niesprawiedliwości, jakie na naszych oczach spotykają 

dziś ludzi biednych, uciekających przed śmiercią. Główną powinnością uczelni, jest więc 

wyposażenie naszych absolwentów nie tylko w wiedzę, ale także przygotowanie ich do życia 

w społeczeństwie, aby sytuacje, których w ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami nigdy 

więcej się nie powtórzyły. Naszą powinnością jest przekazanie młodym ludziom wartości 

takich jak współczucie, odpowiedzialność, uczciwość i tolerancja. 

Szanowni Państwo, 

za nami długie miesiące w – momentami niezwykle trudnej – pandemicznej 

rzeczywistości. Strata bliskich i przyjaciół, ciągły lęk i niepewność, ograniczenie kontaktów 

międzyludzkich oraz brak możliwości uczestnictwa w wielu wydarzeniach kulturalnych mocno 

się na nas odbiły. Ucierpiały gospodarka i biznesy, ale najbardziej ucierpieli zwykli ludzie, 

także nasi Pracownicy i Studenci.  

Mam jednak wrażenie, że jako wspólnota Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

dobrze zdaliśmy ten pandemiczny egzamin. I nie mówię tu nawet o błyskawicznym i bardzo 

sprawnym wdrożeniu zdalnego nauczania oraz przejściu na pracę zdalną i hybrydową. Mówię 

tu przede wszystkim o wsparciu jakiego sobie nawzajem udzielaliśmy, olbrzymiej solidarności, 

bezinteresownej pomocy potrzebującym.  
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Przed nami wciąż wiele wyzwań. Nie wiemy czy możemy mówić o końcu pandemii, 

przewidywania i dane medyczne temu przeczą. Ale na pewno staramy się wrócić do 

normalności. Przed nami niełatwy i wymagający proces wypracowania najlepszych rozwiązań 

i badania nowych możliwości. Wiem, że mogę liczyć na Państwa odpowiedzialność, pokazały 

to jasno minione miesiące.  

Szanowni Państwo, Dostojni Goście, 

inauguracja nowego roku akademickiego to dobry moment by spojrzeć w przeszłość  

i podsumować rok ubiegły. A ten obfitował w ważne decyzje i wydarzenia. Przede wszystkim 

był to czas powstania i zaakceptowania przez Senat niezwykle istotnego dokumentu – Strategii 

Rozwoju na lata 2021-2024, która ma nam pomóc rozwinąć i unowocześnić Uczelnię poprzez 

wdrożenie innowacyjnych strategii i projektów.  

Udało się nam także wypracować nową, spójną politykę badawczą Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, a także powołać Fundusz Doskonałości Naukowej. 

Zaowocowało to wyraźnym wzrostem wartościowych publikacji – wysoko punktowanych 

monografii i artykułów naukowych. W roku akademickim 2020/2021 mieliśmy aż 209 

publikacji powyżej 100 punktów, w tym 188 artykułów naukowych, 12 rozdziałów  

w monografiach i 9 monografii.  

O rozwoju potencjału naukowego i badawczego uczelni świadczy też uzyskane przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wyróżnienie HR Excellence in Research, nadawane 

przez Komisję Europejską. Udało nam się dzięki niemu dołączyć do prestiżowego grona 

instytucji posiadających prawo do korzystania ze znaku w ramach promowania stymulującego 

i sprzyjającego środowiska pracy dla naukowców. 

Mimo utrudnień i ograniczeń pandemicznych, ubiegły rok był też niezwykle bogaty  

w relacje. Udało się podpisać liczne porozumienia oraz nawiązać współpracę z instytucjami 

naukowymi, biznesowymi, społecznymi, władzami samorządowymi i korpusem 

dyplomatycznym. Cieszą mnie również bardzo dobre, służące rozwojowi uczelni relacje z Radą 

Uczelni, Radą Patronacką, Parlamentem Studentów, Samorządem Doktorantów i innymi 

organizacjami studenckimi, a także związkami zawodowymi. Wypracowane podczas licznych 

spotkań rozwiązania i kompromisy przyczynią się do zacieśnienia współpracy i dalszego 

rozwoju potencjału uczelni. 

Pielęgnowaniu relacji sprzyja też realizacja wyjątkowego, zainaugurowanego w 2021 

roku, projektu UEK Odpowiedzialny, w ramach którego działają: Sztuka na UEK, UEK 

Pomaga i Rozwój Społeczny i Ekologia. Dzięki nim udało się zrealizować liczne prospołeczne 
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inicjatywy, uroczysty koncert z okazji Święta Uczelni a także rozstrzygnąć pierwszy plebiscyt 

„Wspólnota UEK”, którego celem jest uhonorowanie zaangażowanych w działalność społeczną 

i charytatywną członków naszej Społeczności. Nasza Uczelnia włączyła się również  

w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

W ramach współpracy z władzami lokalnymi i biznesem zorganizowaliśmy też cykl 

debat „Przemyśleć Kraków i Małopolskę. Perspektywa 2030”.  

Rok akademicki 2020/2021 upłynął również pod znakiem zmian i modernizacji 

kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończono termomodernizację budynku 

Biblioteki Głównej, rozbudowano Klub Studencki ZaUEK, otwarto nowoczesne Forum UEK, 

a także wyremontowano szereg sal dydaktycznych i pomieszczeń. Całości dopełnił zakup 

nowego wyposażenia i sprzętu komputerowego, potrzebnego w pracy i nauce na odległość. 

Niezwykle pomocny okazał się też zakup i wdrożenie pracy na systemie Office 365, co 

niezwykle przyspieszyło przepływ informacji i umożliwiło komfortową pracę i naukę. Z kolei 

modernizacja strony głównej UEK, przygotowanie jej wersji anglojęzycznej oraz zmiana 

modelu publikacji treści w kanałach uczelni przyczyniły się do wzrostu zainteresowania  

i większej przejrzystości publikowanych tam treści. 

W roku ubiegłym otwarliśmy też Biznesowy Punkt Konsultacyjny dla cudzoziemców. 

Jest to jedno z 5 miejsc w Europie, gdzie obcokrajowcy zainteresowani otwarciem własnej 

działalności gospodarczej lub prowadzący już swoją firmę otrzymają wsparcie ekspertów  

i doradztwo biznesowe. 

Nie mógłbym w tym miejscu nie wspomnieć też o sukcesach naszych studentów. Aż 20 

Studentek i Studentów UEK reprezentuje Uczelnię podczas Wystawy Światowej Expo 2020  

w Dubaju. To dla nich niezwykła szansa i z pewnością wspaniała przygoda.  

W roku ubiegłym nie brakowało też sukcesów sportowych. W Akademickich 

Mistrzostwach Polski w futsalu – reprezentacja UEK zdobyła 2 srebrne medale, a następnie 

wywalczyła wicemistrzostwo polski w ekstralidze futsalu kobiet. 4 nasze studentki zostały też 

powołane do reprezentacji polski w futsalu.  

Szanowni Państwo, 

nasze plany na rozpoczynający się właśnie rok akademicki są nie mniej ambitne. Przede 

wszystkim, będziemy konsekwentnie realizować Strategię Rozwoju Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie na lata 2021-2024. Szczególny nacisk chcemy położyć na 

wzmacnianie potencjału badawczego i publikacyjnego, doskonalenie oferty dydaktycznej oraz 
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dalszą poprawę jakości zarządzania uczelnią. Planowane jest też wprowadzenie nowego 

systemu oceny Pracowników, której elementem będzie wzrost wynagrodzeń. 

Planujemy też realizację kolejnych inwestycji – przede wszystkim Centrum Obsługi 

Studentów, którego koszt wyniesie ok. 45 mln złotych i które ma znacząco ułatwić życie 

naszym pracownikom i studentom. W planach jest też dalszy etap przebudowy Biblioteki 

Głównej (ok. 30 mln zł), powstanie pokoju i ogrodu profesorskiego, mającego służyć głównie 

emerytowanym pracownikom (ok. 2 mln zł), a także modernizacja Pawilonu G na potrzeby 

Krakowskiej Szkoły Biznesu (ok. 3 mln zł). W przyszłym roku przedstawimy też Państwu 

projekt nowego budynku dydaktyczno-kongresowego (ok. 170 mln).  

Nie zaniechamy też, bardzo sprawnie działającej podczas pandemii, informatyzacji.  

W najbliższym czasie zamierzamy wprowadzić w pełni funkcjonalny system elektronicznego 

obiegu dokumentów, który znacząco usprawni naszą pracę. Jesteśmy też wyposażeni we 

wszelkie narzędzia, pozwalające w razie konieczności wrócić do nauczania zdalnego, choć 

mam szczerą nadzieję, że do tego nie dojdzie.  

Szanowni Pastwo, Pracownicy Uczelni, 

chciałbym podkreślić, że sukcesy o których opowiadałem przed kilkoma minutami nie 

byłyby możliwe, bez Państwa ciężkiej pracy, zaangażowania, kreatywności i poświęcenia. 

Jestem Państwu głęboko wdzięczny za codzienny trud podejmowany zarówno na polu 

dydaktycznym i naukowym, jak i w dziedzinach związanych z administracją oraz sprawnym 

funkcjonowaniem naszej Uczelni. Dziękuję za chęć rozwoju osobistego i zawodowego, pracę 

mimo niełatwych, pandemicznych warunków i szybkie dostosowanie się do nowej 

rzeczywistości.  

Chciałbym w tym miejscu szczególnie serdecznie podziękować 24 osobom, które  

w minionym roku akademickim zakończyły swoją aktywność zawodową w naszym 

Uniwersytecie przechodząc na emerytury lub renty. W imieniu własnym, Władz Rektorskich, 

Studentów i Absolwentów oraz całej Społeczności Akademickiej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie za wszystko Państwu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że 

będziecie Państwo dobrze wspominali Uczelnię i dalej angażowali się w jej życie, na przykład 

jako członkowie Stowarzyszenia Absolwentów lub Rady Mentorów, albo też słuchacze 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Pozwólcie Państwo, że wspomnę teraz tych, którzy w ubiegłym roku akademickim 

opuścili nasze grono już na zawsze. Byli to: 
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1. Pan Profesor Jerzy Mikułowski Pomorski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie w latach 1990-1996  

2. Pan Profesor Antoni Fajferek – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 

1972-1981  

3. Pani doktor Jolanta Teneta-Płotkowiak 

4. Pani Alicja Babral  

5. Pan Stanisław Dorak  

6. Pan Józef Drabina  

7. Pan Janusz Dylewski  

8. Pani Barbara Franczak  

9. Pani Anna Iskra  

10. Pan Marek Janicki  

11. Pani Mariola Juszczyk  

12. Pani Krystyna Kitowa  

13. Pani Bronisława Kolarska  

14. Pan Wojciech Krzywda  

15. Pai Teresa Kwaśniewska  

16. Pani Bogumiła Łysk  

17. Pani Marianna Mitka  

18. Pani Grażyna Okręglicka  

19. Pani Lidia Salawa  

20. Pani Lucyna Szromnik  

21. Pani Barbara Stolarska  

22. Pani Aniela Szydło  

23. Pani Maria Szydłowska 

24. Pani Joanna Tarnawska 

25. Pan Bogdan Warszawski 

Bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich 

tych, którzy na zawsze opuścili naszą Społeczność.  

Szanowni Państwo,  

filozof Ludwig Wittgenstein powiedział kiedyś, że Jeżeli zostaną rozwiązane wszystkie 

problemy naukowe, nie znaczy to, że rozwiązano choć jeden problem życiowy. Życzę więc nam 
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wszystkim, aby rozpoczynający się 97. rok akademicki 2021/2022 przyniósł nam nie tylko 

rozwój naukowy, ale także rozwój nas jako ludzi i społeczeństwa.  

 

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. 

 

Szanowni Państwo, 

97. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uważam za otwarty! 


