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lipca 2008 roku Prezydium Wrocławskiego Oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk podjęło uchwałę w sprawie reaktywo-
wania działalności Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału 
PAN we Wrocławiu.

Jesienią 2008 roku na przewodniczącego Komisji Nauk Ekonomicznych 
powołano prof. dr. hab. Mariana Nogę z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. W styczniu 2009 roku, po przeprowadzeniu odpowiednich prac 
organizacyjnych na pierwsze spotkanie zaproszono 150 profesorów i dok-
torów habilitowanych z Wrocławia z następujących uczelni:

- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Uniwersytet Wrocławski
- Politechnika Wrocławska
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
- Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.

W posiedzeniu wzięło udział ponad 65 osób. W tym spotkaniu uczestni-
czył również Prezes Wrocławskiego Oddziału PAN, prof. dr hab. Daniel J. 
Bem. Referat pt. „Determinanty wzrostu gospodarczego” wygłosił prof. dr 
hab. Zdzisław Sadowski, były wicepremier polskiego rządu.

Uczestnicy posiedzenia wyrazili bardzo pozytywną opinię na temat re-
aktywowania Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. 
Wybrano Zarząd Komisji w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Noga – Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – Uniwersytet Wro-
cławski
Sekretarz: inż. Beata Bielecka – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

W 2010 roku odbyła się weryfikacja członków. Chęć uczestnictwa  
w pracach komisji wyraziło 91 osób. Nominacje wręczone zostaną przez 
nowego Prezesa Wrocławskiego Oddziału PAN prof. dr. hab. Andrzeja 
Żelaźniewicza. 

W 2011 roku odbyły się trzy posiedzenia, podczas których swoje wystą-
pienia przedstawili: prof. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego 

„Przyszłość świata – spojrzenie ekonomisty”; prof. Povilas Gylys z Uni-
wersytetu Wileńskiego „Small and Big Devils in Economics and Economy” 
oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław 
Fiedor „Nauki ekonomiczne a wyzwania współczesności. Poszukiwanie 
nowego paradygmatu i współpraca z innymi dziedzinami nauki”. Spotkania 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w trakcie wszystkich trwała 
ożywiona dyskusja.

Podczas posiedzeń organizowanych w latach ubiegłych wysłuchano 
również wielu ciekawych prelegentów. Członkowie komisji byli doradca-
mi Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego Dolnego Śląska, członkami rad 
nadzorczych największych przedsiębiorstw Dolnego Śląska oraz aktyw-
nie uczestniczyli w pracach Forum Ekonomicznego i Politycznego w Krzy-
żowej; brali także aktywny udział w Europejskim Forum Ekonomicznym  
w Krynicy i w Katowicach.

Zadania Komisji:
1. Organizacja raz w roku jednodniowych seminariów naukowych na wy-
brany temat związany z działalnością komisji.
2. Organizacja 3-4 posiedzeń w roku z wybitnymi przedstawicielami nauk 
ekonomicznych z Polski i zagranicy.
3. Udział w badaniach naukowych dot. rozwoju Wrocławia i Dolnego 
Śląska.
4. Ekspercki udział członków komisji w pracach organów samorządowych 
Dolnego Śląska.

Profil naukowy komisji:
1. Polityka fiskalna i monetarna państwa a światowy kryzys gospodarczy.
2. Otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa.
3. Dynamiczne podejście do zarządzania w organizacjach.
4. Ekonomia a ekologia – ujecie lokalne a ujęcie globalne.

Członkowie komisji zadeklarowali swój udział w pracach dotyczących 
dostarczania czystej wody dla mieszkańców Wrocławia, a także w rozpo-
czętym przedsięwzięciu Wrocławskiego Oddziału PAN, obejmującym opra-
cowanie studium możliwości budowy kolei podziemnej we Wrocławiu.
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Fot. 5. Prof. Bogusław Fiedor wygłasza referat pt.: „Nauki ekonomiczne 
a wyzwania współczesności – poszukiwanie nowego paradygmatu 
i współpraca z innymi dziedzinami nauki” (20.06.2011 r.).

Fot. 4. Posiedzenie komisji z udziałem prof. Povilasa Gylysa z Uniwersytetu 
Wileńskiego, który wygłosił referat pt.: „Small and big devils in economics  
and economy” (05.04.2011 r.).
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Fot. 6. Posiedzenie przewodniczących komisji naukowych Oddziału, 2011 r.

Fot. 7. Dyskusja po spotkaniu, podczas którego prof. zw. dr hab. WITOLD 
KWAŚNICKI wygłosił referat nt.: „Przyszłość świata – spojrzenie ekonomisty”, 
UE we Wrocławiu (24.01.2011 r.).


