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Z ŻYCIA SZKOŁY

Sympozjum naukowe 
Instytutu Zarządzania SGH

8 grudnia 2014 r. odbyło się w SGH 
sympozjum nt. „Wrażliwość polskich 
przedsiębiorstw na kryzys makroeko-
nomiczny 2008–2013” zorganizowane 
przez Zakład Zarządzania w Gospodar-
ce Instytutu Zarządzania SGH. Było to 
pierwsze sympozjum z rozpoczętego 
właśnie cyklu sympozjów Instytutu 
Zarządzania pod wspólnym tytułem 
„Współczesne problemy zarządzania”. 
Cykl ten jest swego rodzaju kontynuacją 
wcześniejszych seminariów Katedry 
Zarządzania w Gospodarce SGH pro-
wadzonych w latach 1997–2003 pod 
wspólnym tytułem „Teoria i praktyka 
zarządzania strategicznego”, w których 
licznie uczestniczyli goście z ośrodków 
naukowych z całej Polski. W pierwszym 
sympozjum nowego cyklu wzięło udział 
łącznie 86 osób z SGH i kilkunastu in-
nych szkół wyższych.

Głównym celem grudniowego sym-
pozjum była prezentacja wyników pro-
jektu badawczego pt. „Determinanty 
odporności polskich przedsiębiorstw 
na kryzys makroekonomiczny” (nr 
2011/03/B/HS4/04922) fi nansowanego 
przez NCN, jednak sympozjum nie ogra-
niczało się wyłącznie do tego. Pierwsza 
część spotkania prowadzona przez prof. 
dr hab. Elżbietę Mączyńską rozpoczęła 
się od odwołania się przez prowadzącą 
do przeprowadzonych przez jej zespół 
badań nad procesami upadłościowymi 
i naprawczymi. Z kolei prof. dr hab. 
Elżbieta Adamowicz przybliżyła badania 
koniunktury gospodarczej, które Instytut 
Rozwoju Gospodarczego SGH prowadzi 
od początku transformacji polskiej go-
spodarki. Następnie prof. dr hab. Maria 
Romanowska przedstawiła założenia 
i najważniejsze wyniki badań odporno-
ści polskich przedsiębiorstw na kryzys. 
Z kolei dr hab. Agnieszka Sopińska, 
prof. SGH i dr Sylwester Gregorczyk, 
członkowie zespołu badawczego, oce-
nili postawy przedsiębiorstw w czasie 
kryzysu i ich decyzje restrukturyzacyjne. 
Zaprezentowane wyniki stanowiły przy-
czynek do ożywionej dyskusji wszyst-
kich uczestników sympozjum na temat 
zmian w otoczeniu polskich przedsię-
biorstw i ich zachowań w reakcji na te 
zmiany.

Druga część sympozjum prowadzona 
przez prof. dr. hab. Piotra Płoszajskiego 

miała formę typowej dyskusji panelo-
wej, której uczestnicy zabierali głos na 
temat przywództwa w czasach kryzysu. 
Swoje opinie dr hab. Piotr Wachowiak 
i dr Sławomir Winch, którzy byli człon-
kami zespołu badawczego w projekcie 
dotyczącym odporności polskich przed-
siębiorstw na kryzys, podpierali wynika-
mi badań, prof. dr hab. Piotr Płoszajski 
i dr hab. Rafał Mrówka wykorzystywali 
argumenty oparte na swojej wiedzy na-
ukowej i doświadczeniach konsultingo-
wych, zaś dr Tomasz Modzelewski, pre-
zes zarządu Zelmer Market, prezentował 
punkt widzenia praktyka gospodarczego. 
Sympozjum krótko podsumował dr hab. 

Mirosław Jarosiński, przewodniczący 
Rady Programowej cyklu sympozjów 
Instytutu Zarządzania.

Kolejne sympozjum naukowe Insty-
tutu Zarządzania nt. „Uwarunkowania 
innowacyjności organizacji sieciowych 
w gospodarce opartej na wiedzy” od-
będzie się 13 marca bieżącego roku. 
Łącznie w 2015 roku planowane są trzy 
sympozja naukowe, na które już teraz 
serdecznie zapraszamy.
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