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Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii — ideą powołania do życia 
ogólnopolskiej sieci Klubów ASE jest zachęcenie do samokształcenia w 
dziedzinie austriackiej szkoły ekonomii oraz pomoc merytoryczna i 
organizacyjna w edukacji. 

Chcemy, żeby z czasem pod szyldem Klubów ASE powstała ogólnopolska 
sieć ośrodków myśli austriackiej kształcących przyszłych ekonomistów i 
lokalnych liderów opinii.



Cele postawione na rok akademicki 2011/2012

1. Reaktywacja serwisu Austriacy.pl
2. Zwiększenie aktywności naukowej członków KASE
3. Zorganizowanie Zjazdu Austriackiego
4. Zwiększenie obecności KASE w lokalnych mediach
5. Uruchomienie KASE w kolejnych miastach



KASE w liczbach:

- sieć KASE liczy obecnie 17 Klubów
- w sumie w roku akademickim 2011/2012 odbyły się 103 spotkania KASE,
- najwięcej spotkań odbyło się w listopadzie 2011 – 20,

najaktywniejsze Kluby:
Kraków - 20 spotkań,
Gdańsk - 15 spotkań,
Wrocław -14 spotkań, 

- w 5 miastach w Polsce istnieje obecnie 5 dobrze wyposażonych bibliotek 
ekonomicznych,
- członkowie KASE wzięli udział bądź współorganizowali 7 debat,

- na nowo powstałym kanale KASE na portalu YouTube znajduje się obecnie 19 

filmów, które w sumie zarejestrowały 2087 wyświetleń, kanał śledzi 57 widzów 
 (stan na 31 lipca 2012)



Kalendarz najważniejszych wydarzeń



Uruchomienie portalu Austriacy.pl

9 listopada oficjalnie reaktywowano portal Austriacy.pl. Zadanie portalu to 
dostarczanie bieżących informacji na temat projektu, przedstawianie aktualności z 
poszczególnych Klubów oraz gromadzenie materiałów edukacyjnych pomocnych 

przy własnych badaniach naukowych. 



Specjalne strony dla 
Klubów

Na portalu uruchomiono osobne 
podstrony dla każdego z Klubów, a 
na stronie głównej dodano 
specjalną funkcję, dzięki której na 
bieżąco wyświetlają się informacje 
o bieżących spotkaniach.

Dla ułatwienia obsługi portalu 
przygotowane zostały krótkie filmy 
instruktażowe, mające pomóc 
szefom Klubów w umieszczaniu 
materiałów na stronie.  



Na portalu Austriacy.pl 
uruchomiona została 
osobna zakładka, w której 
umieszczane są nagrania z 
dotychczasowych spotkań 
KASE w całej Polsce. W ten 
sposób członkowie 
poszczególnych Klubów 
mogą dzielić się swoją 
wiedzą. Chcąc ułatwić 
dostęp do materiałów 
filmowych, 28 marca 
uruchomiony został osobny 
kanał na portalu YouTube, 
poświęcony wyłącznie 
materiałom związanym z 
KASE. 

Adres kanału KASE na portalu YouTube: 
www.youtube.com/user/KlubyASE

Zwiększenie aktywności 
naukowej członków 
KASE

http://www.youtube.com/user/KlubyASE


Baza wykładów

Wszystkie prezentacje i nagrania z wykładów udostępniane są na portalu Austriacy.pl 
w zakładce „Projekty”. Bazę prezentacji stworzono też na w serwisie Slideshare.net.

Adres kanału na portalu: www.slideshare.net/KlubyASE

http://www.slideshare.net/KlubyASE


KASE dwukrotnie uzyskały wsparcie 
zewnętrznych podmiotów. Kluby 
we Wrocławiu, w Krakowie i w 
Warszawie otrzymały dzieła 
klasyków ekonomii w j. angielskim 
dzięki wsparciu Liberty Fund 
(USA).
 
Dzięki grantowi Fundacji im. 
Lesława A. Pagi na kwotę 10 tys 
zł,  ufundowano pięć kompletów 
książek, które trafiły do Wrocławia, 
Krakowa, Warszawy, Łodzi i 
Poznania. 

Biblioteki KASE

Adres strony: biblioteka.austriacy.pl

http://biblioteka.austriacy.pl/


Zjazd KASE
Spotkanie członków KASE służyło integracji sympatyków szkoły austriackiej z całej 
Polski, wzajemnej motywacji, podsumowaniu dorobku i działalności, wymianie myśli i 
tworzeniu planów na przyszłość. Zajęcia merytoryczne składały się ze szkoleń z 
zarządzania projektami, współpracy w grupie oraz nowatorskich, praktycznych 
eksperymentów edukacyjnych. W zjeździe, który odbył się w dniach 16-18 marca w 
Brzesku, wzięły udział 42 osoby.



Zjazd KASE

Organizatorzy Zjazdu przygotowali szereg szkoleń i 
zajęć, których zadaniem była integracja środowiska 
członków KASE, a także podniesienie ich kompetencji 
miękkich. W piątek 16 marca członek Zarządu Instytutu 
Misesa, Szymon Chrupczalski, poprowadził wykład 
poświęcony teoretycznym aspektom zarządzania 
projektami, przygotował także wprowadzenie do gry 
terenowej, która miała się odbyć w dniu następnym.

W sobotę uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w 
warsztatach motywacyjnych prowadzonych przez 
profesjonalnych trenerów, zaś  po przerwie obiadowej 
podzieleni na grupy mieli za zadanie w praktyce 
zastosować wiedzę zdobytą w dniu poprzednim. 

Gra terenowa trwała w sumie 5 godzin, po jej 
zakończeniu przedstawiciele każdej z grup mieli za 
zadanie zaprezentować swoje osiągnięcia, które oceniali 
pozostali zgromadzeni. 



KASE w mediach

“Hayek jest popularny wśród studentów. W całej Polsce powstają 
Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomicznej, a coraz więcej 

młodych doktorantów ekonomii i filozofii prowadzi zajęcia z teorii 
wolnorynkowej”. 

Najważniejsze wydarzenia:

23 marca na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. „Zwycięzca najgorętszej debaty 
ekonomicznej” poświęcony F.A. Hayekowi. W artykule wspomniano o KASE:

W roku akademickim 2011/2012 Marcin Chmielowski 19 razy reprezentował KASE Kraków w 
programie „Młodzież Kontra” na antenie TVPInfo (nagrania z wystąpień dostępne na portalu 
Youtube),

W majowym numerze  „Słowa Wrocławian” ukazał się wywiad z Maciejem Kubicą, prezesem 
Koła Ogólnej Teorii Ekonomii im. Ludwiga von Misesa, 

O wszystkich najważniejszych wydarzeniach staraliśmy się informować na łamach portalu 
Austriacy.pl oraz wyszczególniać je w comiesięcznych raportach.



KASE w mediach

Szczególną uwagę należy zwrócić na medialną aktywność członków Klubu Austriackiej Szkoły 
Ekonomii w Opolu. Szef Klubu, Grzegorz Jaeger jest stale obecny na antenie Radia Opole. W 
ramówce jesiennej i zimowej prowadził on „Vademecum ekonomiczne” wyjaśniające 
podstawowe pojęcia ekonomiczne. Wiosną miał on swój stały felieton, w którym komentował 
bieżące wydarzenia gospodarcze. 

Z kolei w Radiu Planeta Magdalena Szecówka, Tomasz Nykiel i Grzegorz Jaeger prowadzili cykl 
audycji „Finanse bez tajemnic”.

O spotkaniach Klubu informowały lokalne media: „Gazeta Wyborcza” i „Nowa Trybuna 
Opolska”. 



Facebook

Istotną rolę w działaniach Klubów jest 
wykorzystanie możliwości serwisów 
społecznościowych, przede wszystkim Facebooka. 
Naszym celem jest, aby każdy Klub posiadał 
swoją własną stronę, za pośrednictwem której 
mógłby komunikować się ze swoimi 
sympatykami, informować o bieżącej działalności, 
zachęcać do aktywnego uczestnictwa w 
spotkaniach. 

Dla każdego Klubu grafik współpracujący z 
Instytutem Misesa przygotowuje odrębną grafikę 
do umieszczenia na stronie profilowej. 

Strony są dodatkowo linkowane na portalu 
Austriacy.pl.
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Na popularność poszczególnych profili 
wpływ mają przede wszystkim czas 
istnienia Klubu oraz jego aktywność na 
Facebooku. Czasami aktywność w 
mediach nie przekłada się bezpośrednio 
na  popularność Klubu w sieci (Opole).



Uruchomienie Klubów ASE w kolejnych miastach

W roku 2011/2012 uruchomiono Kluby w następujących miastach:

 Krosno (8 sierpnia 2011, 1 spotkanie), 
 Białystok (19 września 2011, 9 spotkań w tym jedna konferencja), 
 Płock (2 stycznia 2012, 0 spotkań),
 Inowrocław (14 marca 2012, 2 spotkania),
 Lublin (1 lipca 2012, 0 spotkań)



Comiesięczne sprawozdania z działalności Klubów 

Od stycznia 2012 roku regularnie 
publikowane są miesięczne raporty 
podsumowujące działalność wszystkich 
Klubów. Można w nich znaleźć szczegółowe 
informacje na temat bieżących spotkań, 
najważniejszych wydarzeń i wystąpień w 
mediach. 

Wszystkie sprawozdania znaleźć można na 
portalu Austriacy.pl w zakładce „Raporty”.



Cele na rok akademicki 2012/2013:

- dalsza rozbudowa portalu Austriacy.pl, 
- wsparcie dla identyfikacji wizualnej KASE,
- intensyfikacja spotkań i gościnnych wykładów,
- organizacja kolejnego zjazdu dla członków KASE, 
- pozyskanie kolejnych grantów na rozbudowę bibliotek i struktur Klubów



Ankiety ewaluacyjne dla KASE opracowali Adrian 
Gorgosz i Katarzyna Głowacka

AT Group / AT Badania
ul. Pod Fortem 2F/ lok. 4

31-302 Kraków
tel./fax: 012 446 42 94

e-mail: badania@atgroup.pl
www.atgroup.pl

Cennych informacji dotyczących opinii i potrzeb członków Klubów 
Austriackiej Szkoły Ekonomii dostarczyli nam pracownicy firmy AT 
Badania. W ostatnich miesiącach przygotowali oni dwie ankiety 
ewaluacyjne — jedną po zakończeniu Zjazdu KASE, drugą pod 
koniec roku akademickiego 2011/2012. 



Jak wesprzeć projekt Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii?

 

W wielu miastach — dużych ośrodkach akademickich 
— wciąż nie ma aktywnych Klubów, z radością 
przywitamy osoby chętne powołać KASE w 
województwach śląskim i lubuskim, a także 
zainteresowanych powstaniem Klubów w Olsztynie, 
Rzeszowie i w Kielcach. 

Również istniejące Kluby wciąż potrzebują osób 
chętnych wygłosić referat, pomóc w promocji 
spotkania czy zorganizowaniu sali.

Można również przekazać książki na rzecz którejś z 
bibliotek austriackich. 

Jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się z nami: 
austriacy@mises.pl 



Jak wesprzeć projekt Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii?

 

Aby wspomóc projekt finansowo, wystarczy wpłacić na konto 
Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa w tytule wpisując „Kluby 

Austriackiej Szkoły Ekonomii”

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
ul. Długa 44/50/214
00-241 Warszawa

VWBank direct: 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001



Patronem projektu jest

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
ul. Długa 44/50/214
00-241 Warszawa

Kontakt z szefem projektu:
Bartosz Wilk
bartosz.wilk@mises.pl
Tel. 793 449 696
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