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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk numer 2/2017 Kwartalnika Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”. Kwartalnik jest wspólnym periodykiem 
pracowników KES, a zatem odzwierciedla interdyscyplinarność naszych zaintereso-
wań badawczych. Pracownicy Kolegium zajmują się m.in.: teorią ekonomii, mikro- 
i makroekonomią, ekonomią międzynarodową, ekonomią środowiska i rozwoju 
zrównoważonego, historią gospodarczą, gospodarką regionalną i lokalną, zagadnie-
niami �nansów publicznych i międzynarodowych rynków �nansowych oraz banko-
wości, ubezpieczenia społecznego. Ponadto silną reprezentację w Kolegium stanowią 
badacze z nurtu nauk społecznych: socjologii ekonomicznej, prawa: europejskiego, 
konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i �lozo�i prawa, nauk o polityce, 
w nowej dyscyplinie nauk o polityce publicznej wraz ze specjalistami zajmującymi 
się polityką społeczną, �lozofami i etykami. Na uwagę zasługują również badania 
z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 
europeistyki, szczególnie w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, instytu-
cji, polityk oraz funkcjonowania całej Unii Europejskiej.

Numer 2/2017 stanowi ilustrację takiej interdyscyplinarności, składa się bowiem 
z dwóch części. W pierwszej z nich znajdą Państwo artykuły napisane przez pracow-
ników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej naszego Kolegium, którą kieruje 
prof. Wojciech Morawski, dziekan KES. Wszystkie teksty powstały w oparciu o wyniki 
badań statutowych z 2015 r., których tematem były „Problemy energetyczne Polski. 
Część I Surowce”. Zaprezentowane artykuły skupiają się przede wszystkim na anali-
zie zagadnień energetycznych, także w kontekście rozwoju przemysłowego, w czasie 
II Rzeczypospolitej, a dwa teksty dotyczą okresu 1945–1989 w Polsce.

Druga część tego numeru kwartalnika poświęcona jest problemowi innowacyj-
ności i konkurencyjności międzynarodowej. Opublikowane artykuły zostały przygo-
towane na podstawie wystąpień na konferencji „Innowacyjność i konkurencyjność 
międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państw” zorganizowanej 
przez Instytut Studiów Międzynarodowych w październiku 2016 r. Wydarzenie 
to było okazją do dyskusji naukowców i praktyków. Z częścią zaprezentowanych sta-
nowisk mają Państwo możliwość zapoznania się dzięki przygotowanym artykułom. 
Ciąg dalszy zaprezentujemy w numerze następnym.
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Pragniemy przypomnieć sylwetkę naukową zmarłego w lutym 2017 r. długo-
letniego pracownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Kolegium Ekono-
miczno-Społecznego, naszego Kolegi, cenionego Wykładowcy i Badacza – Profesora 
Piotra Jachowicza. Pani dr Anna Jarosz-Nojszewska, doktorantka Pana Profesora 
wspomina Jego drogę naukową w SGH: był absolwentem naszej Uczelni, tu osiągnął 
kolejne stopnie naukowe i publikował swoje prace.

Chcielibyśmy także poinformować Czytelników o tym, co planujemy w kwartalniku.
Po wyborach władz dziekańskich w 2016 r. rozpoczęliśmy pracę w nowym zespole 

redakcyjnym. Decyzją Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH zostałam 
powołana na redaktora naczelnego Kwartalnika KES „Studia i Prace”. Do Komitetu 
Redakcyjnego w składzie: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, dr Ewa 
Jastrzębska, dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH dołączyli: dr hab. Małgorzata Paw-
łowska, prof. SGH jako przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego oraz członkowie: 
dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH, dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, dr Roman 
Wosiek. Decyzją Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH Pani Profesor 
Katarzyna Żukrowska została powołana na przewodniczącą Rady Programowej 
naszego kwartalnika.

Nie planujemy radykalnych zmian. Naszym celem jest, aby nasz periodyk nadal 
stanowił ważne forum prezentacji opinii naukowych i publikacji wyników badań 
z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych zarówno dla pracowników Kolegium 
Ekonomiczno -Społecznego SGH, jak i Autorów z uczelni z całej Polski, a także 
z zagranicy.

Struktura kwartalnika uległa nieznacznym mody�kacjom. Nie oddzielamy już 
tekstów doktorantów od pozostałych Autorów. Wszystkie bowiem przechodzą ten 
sam proces recenzyjny i na tych samych zasadach są dopuszczane do publikacji.

W każdym numerze zamierzamy publikować recenzje książek naukowych, które 
– zdaniem naszych Autorów i Komitetu Redakcyjnego – zasługują na rekomenda-
cje i uwagę.

Otwieramy się na Autorów i recenzentów zagranicznych, dlatego też przygoto-
waliśmy stronę internetową w języku angielskim.

Wreszcie, wprowadzamy numery tematyczne. W 2017 r. mija 30 lat od ogłoszenia 
raportu Brundtland „Nasza wspólna przyszłość”, który wprowadził pojęcie zrówno-
ważonego rozwoju. Od tamtej pory sustainable development stał się nowym, pożą-
danym paradygmatem rozwoju, koncepcją rzeczywiście globalną, o czym świadczy 
chociażby przyjęta w 2015 r. Agenda 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ. 30. rocznica raportu stanowi zatem dobrą okazję do podsumowania kierunków 
badań nad zrównoważonym rozwojem w ujęciu teoretycznym z perspektywy różnych 
dziedzin nauki oraz ewaluacji, jak wygląda w praktyce dążenie do równoważenia 
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wspomnianych trzech wymiarów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 
To również dobra okazja do naukowej debaty nad przyszłością tej koncepcji.

W związku z tym zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów do numeru 
tematycznego kwartalnika, który pragniemy poświęcić właśnie tej problematyce. 
Numer tematyczny „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” ukaże się jako pierwszy 
w 2018 r. Redaktorkami tematycznymi zostały panie: dr hab. Małgorzata Pawłow-
ska, prof. SGH i dr Ewa Jastrzębska. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują 
się na stronie internetowej kwartalnika i na 3. stronie okładki.

Życzymy Państwu inspirującej lektury i zapraszamy do współpracy!

Małgorzata Molęda-Zdziech  

redaktor naczelna wraz z Komitetem Redakcyjnym


