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WSPOMNIENIE O PROF. DR. HAB. ANDRZEJU MALAWSKIM

Prof. dr hab. Andrzej Malawski (1948–2016)

Andrzej Malawski urodzi  si  10 maja 1948 roku w Krakowie. Po uko czeniu 
w 1966 roku V Liceum Ogólnokszta c cego im. A. Witkowskiego w Krakowie pod-
j  studia na Uniwersytecie Jagiello skim, ko cz c na nim dwa fakultety. W latach 
1966–1971 studiowa  matematyk  a w latach 1970–1975 filozofi , uzyskuj c dyplomy 
magistra matematyki i magistra filozofii.

W roku 1972 podj  prac  zawodow  na ówczesnej Wy szej Szkole Ekonomicznej 
w Krakowie, przechodz c kolejne stanowiska asystenta sta ysty, asystenta, starszego 
asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego w Katedrze 
Matematyki.

W roku 1979 na Wydziale Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
obroni  prac  doktorsk  pt. Systemowa formu a integracji nauki, napisan  pod kie-
runkiem doc. dr Jana Czy y skiego, uzyskuj c stopie  doktora nauk ekonomicznych 
ze specjalno ci  ekonometria. W roku 1993 uzyska  stopie  doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – ekonomii matematycznej na podstawie 
rozprawy habilitacyjnej pt. Systemy wzgl dnie odosobnione i ich modele w ekonomii . 
Recenzentami habilitacyjnymi byli profesorowie: Zbigniew Czerwi ski, Micha  
Kolupa, Antoni Smoluk, Jan Steczkowski. W roku 2000 uzyska  tytu  profesora nauk 
ekonomicznych. 
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Jego zainteresowania naukowe z biegiem lat ewoluowa y od logiki matematycznej 
i podstaw matematyki, poprzez metodologi  bada  naukowych (porównanie metody 
strukturalnej i dialektycznej w nauce), podstawy ogólnej teorii systemów oraz teori  
bada  systemowych, do teorii ogólnej równowagi ekonomicznej, ekonomii ewolucyj-
nej oraz aksjomatycznego uj cia ekonomii.

Spo ród wielu publikacji Profesora Andrzeja Malawskiego na szczególne wyró -
nienie zas uguj  Jego monografie naukowe dotycz ce w z owych problemów meto-
dologicznych ekonomii. Do nich nale y rozprawa habilitacyjna Systemy wzgl dnie 
odosobnione i ich modele w ekonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, seria specjalna: monografie, Kraków 1992, zawieraj ca mnogo ciowo-
-topologiczne podstawy ogólnej teorii systemów oraz  wykorzystanie otrzymanych 
modeli w teorii ogólnej równowagi ekonomicznej. Wybitn  prac  Prof. Andrzeja 
Malawskiego jest Metoda aksjomatyczna w ekonomi. Studia nad struktur  i ewolucj  
systemów ekonomicznych, Ossolineum, Wroc aw 1999, b d ca Jego ksi k  profesor-
sk . W pracy tej autor przedstawi  na gruncie filozoficzno-metodologicznym swoje 
rozwa ania nad dynamizacj  statycznego modelu Arrowa-Debreu ogólnej równowagi 
ekonomicznej oraz zebra  w asne propozycje aksjomatyzacji pewnych dzia ów eko-
nomii. W szczególno ci dotyczy o to aksjomatyzacji teorii rozwoju gospodarczego 
Schumpetera. W efekcie podj  prób  przyj cia dynamicznego modelu Arrowa-Debreu 
jako punktu wyj cia dla zunifikowanej, uj tej matematycznie ekonomii ewolucyjnej, 
modeluj cej w tym aparacie poj ciowym podstawowe kategorie schumpeterowskiej 
teorii rozwoju gospodarczego a tak e pewne wa ne aspekty dokonuj cego si  w wielu 
krajach procesu transformacji gospodarczej. Za ksi k  t  uzyska  On w 2000 roku 
nagrod  Kronenberga Banku Handlowego za osi gni cia w dziedzinie teorii ekonomii 
i finansów.

Prezentacja wyników prac, szczególnie dotycz cych modelu Arrowa-Debreu oraz 
ekonomii schumpeterowskiej, na forum krajowym i mi dzynarodowym skierowa a 
Jego aktywno  ku udzia owi w mi dzynarodowych towarzystwach naukowych, 
takich jak International J. A. Schumpeter Society oraz Society for Economic Design, 
gdzie Jego prace by y dostrzegane i cenione. Bra  On udzia , wraz ze swoimi wspó -
pracownikami, w mi dzynarodowych konferencjach schumpeterowskich. Tytu em 
przyk adu, jako efekt tej dzia alno ci, mo na tutaj przytoczy  Jego wspó autorstwo 
w pracy: Pyka A., da Graca Derengowski F. M., Foster J., Cia owicz B., Malawski A., 
Saviotti P. P.; Catching Up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian 
Perspective, Springer, Heilderberg 2011. 

Jego pozycja w rodowisku naukowym potwierdzona zosta a cz onkostwem 
w krajowych gremiach i towarzystwach naukowych, takich jak Polska Akademia 
Umiej tno ci, gdzie pe ni  funkcj  zast pcy przewodnicz cego Komisji Ekonomicznej, 
Polska Akademia Nauk gdzie by  cz onkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii. By  
on tak e aktywnym cz onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Profesor Andrzej Malawski by  wybitnym i wymagaj cym dydaktykiem przed-
miotów matematycznych. Prowadzi  zaj cia z matematyki, logiki, teorii systemów, 
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ekonomii matematycznej, zastosowa  matematyki w ekonomii oraz matematyki finan-
sowej. By  te  autorem lub wspó autorem wielu podr czników akademickich z tego 
zakresu. Oprócz zaj  w j zyku polskim prowadzi  tak e zaj cia w j zyku angielskim 
z takich przedmiotów jak: Mathematics for Economists, Mathematical Economics, 
Introduction to Transitology, General Equilibrium Theory oraz Welfare Economics. 
Dba  o poziom i atrakcyjno  dydaktyki, uczestnicz c w gremiach dyskutuj cych 
o wspó czesnej dydaktyce matematyki.

Ceniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest jego wk ad w rozwój 
uczelni przez d ugoletni  i wielorak  dzia alno  administracyjn . Od 1998 roku kie-
rowa  Zak adem Ekonomii Matematycznej Katedry Matematyki a od roku 2012 by  
jej kierownikiem. W latach 1993–1996 pe ni  funkcj  zast pcy kierownika Studium 
Podstawowego AE, a w latach 1996–1999 prodziekana Wydzia u Zarz dzania. W latach 
2005–2008 by  prodziekanem Wydzia u Finansów. Ukoronowaniem Jego dzia alno ci 
administracyjnej by o pe nienie w latach 2008–2012 funkcji prorektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego ds. bada  naukowych.  W uznaniu zas ug w pracy naukowej, dydak-
tycznej i organizacyjnej zosta  on odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi i Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

Na koniec tego krótkiego wspomnienia o Profesorze Andrzeju Malawskim nale y 
podkre li  cechy Jego osobowo ci. By  on osob  wielkiej skromno ci i kultury oso-
bistej, pogodny i yczliwy ludziom. Jednocze nie by  cz owiekiem o zdecydowanych 
pogl dach i prawo ci charakteru. W ostatnim roku ycia zmaga  si  z ci k  chorob , 
znosi  j  z godno ci , dzi ki g bokiej wierze. Zmar  13 pa dziernika 2016 roku. 
Uroczysto ci pogrzebowe odby y si  18 pa dziernika 2016 roku na cmentarzu 
Salwatorskim w Krakowie.
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