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PROFESOR JERZY HAUSNER – PROFESOR HONOROWY 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

W KRAKOWIE 

Zastanawiałem się, jak wyjaśnić i zinterpretować fakt powołania mnie 

do roli laudatora w postępowaniu o nadanie godności profesora 

honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie profesorowi 

Jerzemu Hausnerowi – stanęło na konstatacji, że być może jest to fakt, 

że Poznań położony jest mniej więcej w połowie drogi między 

miejscem urodzenia się profesora Jerzego Hausnera (Świnoujście) a 

miejscem rozkwitu jego talentów (Kraków). 

W mojej laudacji chciałbym wyróżnić dwa możliwe podejścia do 

charakterystyki i oceny dorobku Kandydata do godności Profesora 

Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: podejście 

standardowe i podejście nietypowe. 

W podejściu standardowym, które Pan Profesor Hausner kojarzy 

zapewne z wąsko pojmowaną efektywnością, chodzi o dokonanie 

syntezy całości dorobku, często dającej się ująć w postaci liczbowej. 

Takie podejście obecne jest w charakterystyce dorobku Pana Profesora 

zawartej w ZAŁĄCZNIKU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE 

GODNOŚCI PROFESORA HONOROWEGO nazwanym 

SYLWETKA PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO 

JERZEGO HAUSNERA. 

Lata pracy, wielość funkcji i aktywności, szczeble kariery, liczby 

wypromowanych magistrantów, wykształconych studentów, 

kierowanych doktoratów, zrecenzowanych dysertacji doktorskich, 

ocenionych habilitacji, zaopiniowanych wniosków profesorskich, 

opublikowanych artykułów, książek i innych opracowań, 

zrecenzowanych książek i innych publikacji – wszystkie te elementy 

stanowią istotę podejścia standardowego. 
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Z tego punktu widzenia osiągnięcia Kandydata są wręcz gigantyczne i 

imponujące , wychodzą poza skalę używaną do oceny pracowników 

akademickich. 

Z drugiej strony daje się wyróżnić podejście nietypowe – często 

niepoddające się charakterystyce ilościowej, które wybiega poza wąsko 

rozumianą efektywność. W tym drugim podejściu chciałbym wyróżnić 

trzy składniki, które wydają się być najważniejsze. 

1. Wychodzenie przez Profesora Jerzego Hausnera poza zwyczajowe 

standardy wymagań w stosunku do pracownika naukowo-

dydaktycznego, podejmowanie rozmaitych inicjatyw 

wykraczających poza przyjęte ramy. Podam tylko 2 przykłady: 

• Autor rozmaitych inicjatyw burzących zastane struktury z 

klarowną wizją stworzenia czegoś nowego, lepszego – 

inicjatywy w zakresie gospodarki i administracji publicznej, 

• Szerokie zaangażowanie w sprawy państwowe z pełnieniem 

wielu eksponowanych funkcji w administracji państwowej 

2. Patrzenie na ekonomię szersze aniżeli sama efektywność. Najlepiej 

oddaje to cytat zaczerpnięty z twórczości Kandydata do tytułu 

Profesora Honorowego: 

„Trzeba w ekonomii odbudować i ożywić tradycję jej zakorzenienia w 

filozofii moralnej. Ekonomia nie może analizować tylko efektywności i 

wzrostu, musi rozpatrywać przede wszystkim jakość życia i rozwój. 

Przyjęte w niej perspektywy poznawcze i związane z nimi pojęcia 

powinny sprzyjać upodmiotowieniu jednostek i wspólnot, podczas gdy 

dzisiaj wspierają ich uprzedmiotowienie. Ekonomia ma być przede 

wszystkim „ekonomią wartości”. Wtedy będzie służyć generowaniu 

wartości ekonomicznej i podtrzymywaniu działalności gospodarczej 

człowieka”. 

3. Skłonność do wielodyscyplinarności czy interdyscyplinarności – 

muszę przyznać, że obserwując wyłącznie aktywność publikacyjną 

Pana Profesora oraz nie mając wiedzy, że jego formalnym 

pierwotnym wykształceniem na poziomie magisterskim [jak 

dowiedzieliśmy się z informacji o Kandydacie do godności profesora 

honorowego] jest tytuł magistra (1972) uzyskany na kierunku 
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Ekonomika przemysłu na Wydziale Ekonomiki Produkcji Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, intuicyjnie plasowałem jego 

wykształcenie bardziej na skrzyżowaniu socjologii, politologii oraz 

ekonomii, aniżeli w samym sercu nauk ekonomicznych. 

W ramach podejścia niestandardowego i nawiązując do okoliczności 

nieujętych zapewne w innych wypowiedziach laudatorów chciałbym 

zwrócić jeszcze uwagę na te aspekty aktywności Pana Profesora 

Jerzego Hausnera, które mi jako Wielkopolaninowi kojarzą się 

jednoznacznie z ideą pracy organicznej. Wiążą się one mianowicie z 

Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i z szeroką działalnością Pana 

Profesora w ramach Towarzystwa. Niżej podano wybór przykładów tej 

działalności. 

Aktywności prof. Jerzego Hausnera w Polskim Towarzvstwie 

Ekonomicznvm  

 

Seminarium 2 lutego 2021 r. - współorganizowane  przez Radę 

Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,  Komitet Nauk 

Ekonomicznych  PAN,  Komitet  Nauk o Finansach PAN oraz Instytut 

Nauk Ekonomicznych PAN. 

Temat seminarium:  FINANSE PUBLICZNE PO COVID-19 

Seminarium (online) nawiązywało  do  seminarium  zorganizowanego  

17  listopada  2020  r.  pt.  „Pandemia COVID-19  a  finanse  publiczne  

i  stabilizacja  makroekonomiczna  –  czy  potrzebna  jest  zmiana 

paradygmatów?” Tym  razem  chodziło  o  zaprezentowanie  poglądów  

pięciu  byłych,  wysokiego  szczebla polityków rządowych na temat 

wyzwań i zagrożeń dla finansów publicznych i rozwoju gospodarczego. 

 

2020 r. 

 

Prof. Jerzy Hausner Laureatem Nagrody PTE im. prof. Edwarda 

Lipińskiego w 2020 r. za książkę „Społeczna czasoprzestrzeń 

gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości“, Wydawnictwo 

Nieoczywiste, 2019 r. 

 

2019/2020 
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X Kongres Ekonomistów Polskich (2019 r.) — wygłoszenie referatu 

na Kongresie oraz opublikowanie tekstu w pokongresowej serii 

wydawniczej „Ekonomiści dla rozwoju“, w monografii pt. „Nauki 

ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy 

w teorii i praktyce“ pod red. naukową Bogusława Fiedora, Mariana 

Goryni, Elżbiety Mączyńskiej — tekst prof. Jerzego Hausnera nt. 

„Ekonomia i społeczne imaginarium“, Wydawnictwo PTE, 

Warszawa 2020 r. ss. 57-68. 

 

Konferencja 24 kwietnia 2018 r. — wystąpienie na konferencji 
współorganizowanej przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk 

Ekonomicznych PAN oraz Konferencję Rektorów Uczelni 
Ekonomicznych. Temat konferencji: Ekonomiści o zagrożeniach dla 

polskiej gospodarki. Komentarze i Wnioski; 

Prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz 

Prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

przedstawili referat nt. „Zagrożenia dla stabilności i rozwoju 

gospodarczego Polski. Jaka powinna być polityka gospodarcza?“ 

 

IX Kongres Ekonomistów Polskich (2013 r.) - wygłoszenie referatu 
na sesji plenarnej oraz opublikowanie tekstu nt. „Globalny kryzys: 

potrzeba nowej polityki gospodarczej“ w monografii pt. „Ekonomia 
dla przyszłości“, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2014 r. ss. 109-135. 

 

VIII Kongres Ekonomistów Polskich (2007 r.) — wygłoszenie 
referatu na sesji plenarnej Kongresu oraz opublikowanie tekstu w 
monografii pt. „Polska transformacja i jej przyszłość (tom I), 

Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009 – tekst prof. Jerzego Hausnera 
nt. „Polityka gospodarcza - wokół dylematów i sporów“, ss. 65-85. 

 
XXX 

 

Podsumowując powyższe uwagi należy podkreślić, iż Profesor Jerzy 
Hausner należy do grona najwybitniejszych i najbardziej znanych 

współczesnych ekonomistów polskich. Świadczy o tym zarówno 
Jego bogaty dorobek badawczy, jak i wszechstronna oraz szeroka 
działalność edukacyjna, opiniotwórcza, organizacyjna i 
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publicystyczna. W moim przekonaniu nadanie godności Profesora 

Honorowego tak wybitnemu i znanemu ekonomiście będzie ważnym 
elementem budowy wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie. 


