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W   dniach  23-25  września  2008 
roku w Ustroniu odbyła się Kon-
ferencja  Naukowa  pt.  „Ryzyko 

w  działalności  inwestycyjnej”.  Organiza-
torem  konferencji  była  Katedra  Inwestycji 
i  Nieruchomości  Akademii  Ekonomicznej 
im. K. Adamieckiego w Katowicach. Patro-
nat honorowy objął JM Rektor prof. dr hab. 
Jan Pyka. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
tematyka konferencji stała się zbieżna z sy-
tuacją,  jaką  obecnie  napotykają  inwesto-
rzy  oraz  instytucje  rynku  kapitałowego  na 
całym  świecie  w  związku  z  panującym  kry-
zysem  f inansowym.  Oprócz  problematyki 
ryzyka,  jakie  występuje  w  inwestowaniu  f i-
nansowym część referatów poświęcona zo-
stała  problematyce  ryzyka  w  inwestycjach 
rzeczowych,  w  tym  nieruchomościach.  Jest 
to szczególnie aktualny temat w Polsce bio-
rąc  pod  uwagę  organizację  EURO  2012. 
Wśród  uczestników  konferencji  znaleźli  się 
też  przedstawiciele  praktyki,  a  szczególno-
ści: Artal Investment Sp. z o.o., Banku Go-
spodarki  Żywnościowej  S.A.,  Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Santander Con-

stwa publiczno-prywatnego (prof. Adam 
Nalepka),
�SESJA�V:� Î Ryzyko inwestowania na ryn-
ku kapitałowym – część I (prof.  Stani-
sław Belniak),
�SESJA� VI:� Î Zarządzanie ryzykiem 
w przedsiębiorstwie  (prof.  Halina  To-
warnicka),
�SESJA� VII:� Î Ryzyko inwestowania na 
rynku kapitałowym – część II (prof. 
Krzysztof Jajuga)

W  skład  Rady  Programowej  Konferencji 
wchodziło  wielu  znanych  i  wybitnych  ekono-
mistów z dziedziny ekonomiki inwestycji i ryn-
ku nieruchomości. Jej członkami byli: 

  Î prof.� dr� hab.� Halina� Henzel� (prze-
wodnicząca,  Akademia  Ekonomiczna 
w Katowicach)
  Î prof.�Krzysztof�Marcinek�(Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach)
  Î prof.�Jerzy�Bogdanienko�(Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof.� Marek� Bryx� Î (Szkoła  Główna 

Handlowa w Warszawie)
prof.�Krystyna�Dziworska� Î (Uniwersy-

tet Gdański)
prof.�Henryk�Gawron� Î (Akademia Eko-

nomiczna w Poznaniu)
�prof.� Krzysztof� Jajuga� Î (Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu)
�prof.�Włodzimierz�Karaszewski� Î (Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof.� Ewa� Kucharska-Stasiak� Î (Uni-

wersytet Łódzki)
prof.� Adam� Nalepka� Î (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie)
 
Oprócz  tak  znamienitych  profesorów 

wśród uczestników konferencji znaleźli się też 
znani ekonomiści prof.�Elżbieta�Mączyńska�
(prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiczne-
go) oraz prof.�Dariusz�Zarzecki�(Uniwersy-
tet Szczeciński).

Gościem specjalnym konferencji był Pan�
Veikko�Välilä� (Finlandia) pełniący wówczas 
funkcję  prezesa  Międzynarodowej  Organi-
zacji  Zarządzania  Projektami  (International 
Project Management Association) z siedzibą 
w Holandii. Wygłosił on wykład poświęcony 
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sumer  Bank  S.A.,  Stowarzyszenia  Project 
Management Polska. 

Konferencję  rozpoczęło  wystąpienie  prof. 
Krzysztofa  Marcinka  (Prorektor  ds.  Nauki), 
który wygłosił wykład wprowadzający, w któ-
rym podkreślił znaczenie ryzyka, jakie wywiera 
ono we współczesnym inwestowaniu. W cere-
monii  otwarcia  konferencji  uczestniczył  bur-
mistrz  Ustronia  Pan  Ireneusz  Szarzec.  Cało-
ściowo obradom przewodniczyła prof. Halina 
Henzel (Kierownik Katedry Inwestycji i Nieru-
chomości),  a  poszczególne  sesje  prowadzili 
kolejno: 

  Î SESJA� I:� Rozwój rynku nieruchomości 
a ryzyko – aspekty makroekonomiczne 
(prof.  Halina Henzel),
  Î SESJA� II:� Ryzyko w ocenie rzeczowych 
projektów inwestycyjnych (prof.  Henryk 
Gawron),
�SESJA� III: Î  Ryzyko inwestowania w nie-
ruchomości (prof.  Ewa  Kucharska-Sta-
siak),
�SESJA�IV:� Î Ryzyko projektów inwestycyj-
nych realizowanych w ramach partner-

problematyce zarządzania ryzykiem w projek-
tach infrastrukturalnych. Prezes Veikko Välilä 
jest znanym i cenionym w świecie ekspertem 
z  dziedziny  project  management.  Pełnił  też 
liczne  funkcje  w  dużych  międzynarodowych 
korporacjach  (Siemens  Corporation,  Palo-
mex Oy, Kone Corporation, Industrial Mutu-
al  Insurance  Company,  Hansa  Industrial  In-
surance N.V., Sampo Industrial Insurance, If 
P&C Insurance Co. Ltd, Marsh Oy). W prze-
szłości był też Ministrem Handlu i Przemysłu 
w Finlandii.

Wśród gości  z  zagranicy był  również Pan�
Juan� de� Palacios  (Hiszpania)  z  grupy  kapi-
tałowej Santander Consumer. Wygłosił on wy-
kład  poświęcony  polityce  inwestycyjnej  oraz 
ryzyku w działalności jednej z największych na 
świecie grup kapitałowych. 

Konferencję  podsumowała  i  uroczyście 
zamknęła  prof.  Halina  Henzel  (przewodni-
cząca  Komitetu  Organizacyjnego),  która  za-
powiedziała dwutomową publikację materia-
łów konferencyjnych w 2009 roku. Pozostali 
członkowie Komitetu Organizacyjnego to: dr 
Piotr  Tworek  (sekretarz  organizacyjny),  dr 
Elżbieta  Zagórska,  mgr  Tomasz  Bolek,  mgr 
Grażyna Siwiec.

Organizacja  konferencji  nie  byłaby  możli-
wa  bez  współudziału  sponsorów:  Kopex  S.A., 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., International 
Publishing Service Sp.  z o.o., Cash Flow S.A.; 
partnerów: Kompanii Węglowej S.A. i Katowic-
kiego Holdingu Węglowego S.A. oraz patronów 
medialnych:  Stowarzyszenia  Project  Manage-
ment Polska, Project Evolution Sp. z o.o., „Ga-
zety Bankowej” i serwisu Money.pl.
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