SGH Merytoryczna
SGH Polsce – rozmowy
Trzy razy po pół godziny pasjonującego wykładu (w tym czas na pytania kluczowe oraz na umówienie
się z wybitnymi profesorami SGH otwartymi na kontakt bezpośredni. Na szczere kameralne rozmowy
w trakcie zjazdu, przy stoliku, może posiłku, przy piwie lub wodzie mineralnej z gazem albo bez. Wykładowcy to profesura o renomie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Z myślą o jutrze, przedstawią ich zdaniem najważniejsze dla polskiej gospodarki koncepcje, do których mogli przekonywać, a które niekiedy
sami wdrażali.

Irena Kotowska

Absolwentka SGPiS. Profesor w Instytucie Statystyki i Demografii. Bada współzależności procesów demograficznych i ekonomicznych, a
zwłaszcza przeobrażeń rodziny i struktur ludności w powiązaniu ze zmianami na rynku pracy,
zagadnień polityki ludnościowej i społecznej
oraz prognozowania demograficznego. Autorka ponad stu publikacji wydanych w Polsce i
za granicą. Kierowała licznymi badaniami empirycznymi, głównie w ramach międzynarodowych programów badawczych. Współautorka
pionierskiej „Diagnozy Społecznej”

Koordynatorka w międzynarodowym projekcie
„Generations and Gender Programme”. Członkini Generations and Gender Programme Advisory Group, Naukowej Rady Statystycznej, Rządowej Rady Ludnościowej, Komitetu Nauk Demograficznych i Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Przewodnicząca Komitetu
Nauk Demograficznych PAN. Była zastępczyni
przewodniczącego Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Kierowała Radą
Naukową Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych, przewodniczyła Radzie Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ekspert Komisji Europejskiej i Eurostatu. Przedstawicielka Polski w European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres (CEIES), European
Statistical Advisory Committee (ESAC) i Expert
Group on Social Investment for Growth and Cohesion’ w Komisji Europejskiej.
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Andrzej Sławiński

Absolwent SGPiS. Stypendystą London School
of Economics i Carleton University. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii
Nauk.

Autor licznych zagranicznych i krajowych publikacji. W latach 80. zajmował się problematyką
wdrażania programów stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w kolejnych latach - kwestią banków centralnych,
funkcjonowaniem rynków instrumentów pochodnych i kryzysów walutowych w krajach
wschodzących. Trzykrotnie jego książki zostały
wyróżnione nagrodą MEN: Członek Rady Polityki Pieniężnej II kadencji (2004–2010). W 2016
otrzymał Medal Mikołaja Kopernika Związku
Banków Polskich. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP.
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Konwersatoria Młodych Profesorów - Wykrzykniki i znaki zapytania
Poprzedzone wprowadzeniami interaktywne dyskusje na tematy determinujące
rozwój polskiej gospodarki. Trzy razy po pół godziny interesującej rozmowy niekiedy na bardzo kontrowersyjne tematy (w tym czas na zagajenie i na umówienie
się z młodą profesurą SGH na kontakt bezpośredni i kontynuację dyskusji w trakcie zjazdu, przy stoliku, może posiłku, przy piwie lub wodzie mineralnej z gazem
lub bez). Warto sprawdzić jakie wykrzykniki i znaki zapytania przygotowano dla
chętnych do udziału w spotkaniach!

Maria Aluchna
korporacyjnego i relacji inwestorskich na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych i MBA oraz w ramach
szkoleń dla przedsiębiorstw.

Absolwentka SGH. Profesor nadzwyczajny w
Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Specja- lizuje się w
problematyce ładu korporacyjnego (struktura
własności, funkcjonowanie rady, przejrzystość),
społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania strategicznego i grup kapitałowych. Stypendystka m. in. Deutscher Akademischer Austauschdienst (Universität Passau), PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta (Columbia
University) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Prowadzi zajęcia z Nadzoru korporacyjnego i
Zarządzania strategicznego, oraz zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania, ładu

Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), European Academy of Management (EURAM), Academy of International Business (AIB), a także Rady Naukowej Kolegium
Zarządzania i Finansów SGH, Komitetu Nauk
Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii
Nauk.
Prof. Aluchna jest członkiem kolegiów redakcyjnych w czasopismach „Journal of Knowledge
Globalization”, „European Journal of Economics and Management”, „Przegląd Organizacji” oraz „e-Mentor”. Gościnnie wykładała
między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College oraz Universidad Internacional de Cataluna. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych).
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Współczesna firma: praca po godzinach

Wykrzykniki u nas:








Wg Eurostatu Polacy spędzają w pracy średnio 42,5 godziny tygodniowo (Grecy 43,9
godzin, Finowie i Francuzi - 39,5 godzin)
Wg OECD Polacy należą do najbardziej zapracowanych na świecie – pracujemy przeciętnie 1929 godzin rocznie
11% pracowników twierdzi, że nigdy nie zdarza się im pracować po godzinach, badani
przyznają, że najczęściej pracują w weekendy lub wieczorami po całym dniu pracy, ponad 40% pracowników musiało poświęcić obowiązkom służbowym święta lub urlop
Około 25% firm nie płaci za nadgodziny. W 2014 roku inspektorzy wydali nakazy wypłaty zaległych świadczeń na łączną kwotę 196,1 mln (dla 120,8 tys. pracowników).
Blisko 60% pracowników przyznaje się do pracy po godzinach przynajmniej dwa razy
w tygodniu, ponad 30% twierdzi, że codziennie spędza w pracy więcej czasu niż przewiduje to ich umowa o pracę. Częściej niż dwa razy w tygodniu pracuje w godzinach
nadliczbowych około 32% Polaków

Wykrzykniki na świecie:





W Szwecji wprowadzono 6-godzinny dzień pracy, który jest o wiele bardziej wydajny
niż 8-godzinny
We Francji zakazano wysyłania do pracowników e-maili po godzinach pracy
Magazyn "The Lancet" opublikował wyniki badań, które objęły 600 tys. osób czynnych
zawodowo z Europy, Stanów Zjednoczonych i Australii. Ponad 8 lat badań wykazało,
że ci, którzy pracowali po 55 godzin w tygodniu, byli o 33% bardziej zagrożeni ryzykiem
wystąpienia udaru mózgu od tych, którzy pracowali po 35-40 godzin tygodniowo. Ponadto pracujący dłużej mieli o 13% większe szanse na rozwój choroby wieńcowej. Ci,
którzy spędzają w pracy po ok. 50 godzin, są w zdecydowanie słabszym stanie psychicznym – dotyczy to przede wszystkim kobiet

Znaki zapytania:








Czy pracujecie po godzinach?
Czy praca po godzinach powinna być dopuszczalna?
Jak powinna być rozliczana?
Czy praca po godzinach jest produktywna? Dla pracownika? Dla firmy? Dla kraju?
Czy kwestie pracy po godzinach powinny być objęte wewnętrznym regulaminem?
Czy jakieś inne kwestie powinny być objęte wewnętrznym regulaminem ?
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Andrzej Rzońca
Później przez rok pracował w Centrum Analiz
Społeczno-Ekonomicznych. Pracownik naukowy Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowe.

Absolwent SGH – ekonomista, nauczyciel akademicki, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016. Absolwent MBA na University of Minnesota.
Stażysta w gabinecie politycznym i społecznym
asystent ministra finansów Leszka Balcerowicza.

Był asystentem, a w latach 2004–2007 doradcą
prezesa Narodowego Banku Polskiego, stażystą
w Europejskim Banku Centralnym i konsultantem w Banku Światowym. W 2007 został wiceprezesem zarządu i dyrektorem pionu analitycznego fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Był członkiem rad nadzorczych spółek
prawa handlowego (w tym przewodniczącym
RN Totalizatora Sportowego S.A.).
Opublikował szereg artykułów naukowych w pismach branżowych, a także w prasie codziennej.

Polska – wzrost, stagnacja, kryzys?
Wykrzykniki:








Od 1991 roku polska gospodarka urosła niemal o tyle co Korei Południowej, a bardziej
niż Chile. Polski eksport zwiększył się dużo bardziej niż Korei Południowej, czy Chile.
Dochód na mieszkańca w Warszawie, jeśli uwzględnić różnice w poziomie cen, jest wyższy niż w większości stolic europejskich, w tym niż w Amsterdamie, Berlinie, Brukseli,
Madrycie, czy Rzymie.
Luka w PKB na mieszkańca między Polską a Niemcami nigdy nie była tak mała jak teraz
poza okresem bezpośrednio po drugiej wojnie światowej, kiedy Polska i Niemcy były
zrujnowane, a w granicach Polski znalazła się część Niemiec.
Sukces gospodarczy Polski nie byłby możliwy bez inwestycji zagranicznych, które napłynęły w szczególności do przemysłu przetwórczego. Wartość dodana w przetwórstwie
wzrosła prawie pięciokrotnie od 1988 roku.
Innym źródłem sukcesu gospodarczego Polski była stabilność wzrostu gospodarczego,
która należała do największych w Europie.
Spośród krajów, które w podobnym stopniu zbliżyły się pod względem dochodu na
mieszkańca do państw najbogatszych co Polska, więcej ponownie stało się biednymi niż
utknęło w pułapce średniego dochodu.

Znaki zapytania:








Czy da się zneutralizować skutki zmniejszania się populacji w wieku produkcyjnym dla
wzrostu polskiej gospodarki?
Czy uda nam się dołączyć do najzamożniejszych z tak niską stopą inwestycji?
Gdzie leży problem z produktywnością w naszym kraju? Czy istnieje on w firmach z
udziałem kapitału zagranicznego?
Czy utrzyma się napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do naszego kraju?
Czy otoczenie polskiej gospodarki będzie sprzyjać jej dalszemu wzrostowi?
Jak odporna jest polska gospodarka na zewnętrzne wstrząsy?
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Katarzyna Górak-Sosnowska

Absolwentka SGH oraz Studium Stosunków Międzykulturowych Wydziału
Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Magister psychologii (SWPS). Religioznawczyni i ekonomistka, jest adiunktem w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH oraz prodziekanem Studium Magisterskiego. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz muzułmanami w Europie.
Opublikowała m.in. „Muzułmańska kultura konsumpcyjna” (2011), „Bankowość muzułmańska” (współautor, 2013)
i „Rozmowy o islamie” (współautor,
2016).

Czy Europa może być muzułmańska?
Wykrzykniki:







Pierwszy opis Polski wyszedł spod pióra podróżnika z kalifatu kordobańskiego!
4% muzułmanów niemieckich uznaje samobójstwo za moralnie dopuszczalne, …podobnie jak 29% Niemców!
Burmistrz Londynu jest muzułmaninem!
Nazwa „Adobe” pochodzi ze starożytnego Egiptu!
W ramach kryzysu migracyjnego do całej Unii Europejskiej przybyło łącznie mniej
uchodźców niż do Turcji!

Znaki zapytania







Ilu jest właściwie muzułmanów w Europie?
Jeżeli w 1990 r. było 4% muzułmanów w Europie, w 2010 r. było ich 6%, to ile będzie
w 2030 r.?
Komu zależy na islamizacji Europy?
Czy można być lojalnym Brytyjczykiem i muzułmaninem?
Skąd biorą się w Europie dżihadyści?
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