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Przedmowa

Idea opracowania Leksykonu polskich badaczy przedsiębiorczości pojawiła się w  trakcie prac 
związanych z przygotowaniem I Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowa-
cji nt. „Rozwój badań nad przedsiębiorczością: brikolaż ekonomii i  zarządzania” organizowanego 
w dniu 6 kwietnia 2016 r. Pomysłodawcą i  inicjatorem I Zjazdu jest Centrum Przedsiębiorczo-
ści Strategicznej i Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którym kieruje 
prof. Krzysztof Wach, a głównym współorganizatorem i współgospodarzem jest Katedra Przedsię-
biorczości i  Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którą kieruje prof. Kazimierz 
Zieliński.

Istotnym wsparciem w przygotowaniu niniejszego Leksykonu było pozyskanie dofinansowania 
z Narodowego Banku Polskiego na projekt w ramach programu edukacji ekonomicznej, realizo-
wany w latach 2015-2016. Jednym z celów tego projektu jest kreowanie i promowanie pozytywnego 
wizerunku polskiej nauki na rzecz przedsiębiorczości nie tylko wśród polskich uczelni, lecz także 
wśród zagranicznych, m.in. poprzez opracowanie niniejszego Leksykonu. Ponadto, wyrazy podzię-
kowania za wsparcie finansowe należą się także kluczowym partnerom I Zjazdu, czyli Polskiej Wy-
twórni Papierów Wartościowych (zwłaszcza Panu Dyrektorowi dr. Remigiuszowi Lewandowskie-
mu) oraz Kraków Airport (zwłaszcza Panu Prezesowi dr. Janowi Pamule). 

Niewątpliwie ważną rolę w promocji i kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej nauki na 
rzecz przedsiębiorczości poprzez organizowanie I Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Przedsiębiorczo-
ści oraz Innowacji odegrało pozyskanie licznych patronatów honorowych, w tym m.in.: 

 Ȥ Prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie 
dr. Jarosława Gowina, wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

 Ȥ Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i  Ministra Gospodarki, a  następnie Mateusza Mora-
wieckiego, wicepremiera i Ministra Rozwoju, 

 Ȥ Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
 Ȥ Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego, 
 Ȥ Prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, 
 Ȥ JM prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-

kowie, 
 Ȥ Prof. dr. hab. Andrzeja Białasa, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, 
 Ȥ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
 Ȥ krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
 Ȥ krakowskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 
 Ȥ Towarzystwa Ekonomistów Polskich, 
 Ȥ Krajowej Izby Gospodarczej, 
 Ȥ Konfederacji Lewiatan, 
 Ȥ Business Centre Club. 

Do grona patronów medialnych, którzy wsparli promocję naszego wydarzenia w mediach ogól-
nopolskich oraz lokalnych, należą:

 Ȥ TVP Kraków, 
 Ȥ Polska Agencja Prasowa, 
 Ȥ Harvard Business Review Polska, 
 Ȥ Dziennik Gazeta Prawna, 
 Ȥ Dziennik Polski.
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Idea integracji polskich ośrodków badawczych i dydaktycznych w zakresie przedsiębiorczości 
poprzez organizację I Zjazdu Katedr w Krakowie w dniu 6 kwietnia 2016 r. skupiła liczne grono 
uczestników i sympatyków (ponad 130 osób, w tym blisko 60 samodzielnych pracowników nauki), 
co niewątpliwie świadczy o dużej popularności i prestiżu tego wydarzenia. 

Merytoryczny wkład w powodzenie tego przedsięwzięcia mieli z całą pewnością także członko-
wie Rady Naukowo-Programowej Corocznych Zjazdów Katedr, reprezentujący środowisko na-
ukowe przedsiębiorczości z całej Polski:

 Ȥ Prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządza-
nia, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, 

 Ȥ Prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Przedsię-
biorczości koordynator sieci SEIPA, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości, 

 Ȥ Prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Przedsię-
biorczości, Zakład Zarządzania Przedsiębiorczego, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Za-
granicą, 

 Ȥ Prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki 
Międzynarodowej, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, 

 Ȥ Prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Kierownik Zakładu 
Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości, 

 Ȥ Prof. dr hab. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Kon-
kurencyjności Międzynarodowej, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości, 

 Ȥ Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Ad-
ministracji Publicznej, członek Rady Polityki Pieniężnej, 

 Ȥ Prof. dr hab. Teresa Łuczka, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Kierow-
nik Katedry Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie,

 Ȥ Prof. SGH dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, 
Kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości,

 Ȥ Prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kie-
rownik Katedry Przedsiębiorczości, 

 Ȥ Prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekono-
mii, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacjami, 

 Ȥ Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Strategii 
Zarządzania, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości,

 Ȥ Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania, Kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji 

 Ȥ Prof. dr hab. Bogdan Piasecki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania, Dy-
rektor Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Honorowy Prze-
wodniczący Rady Programowej,

 Ȥ Prof. SAN dr hab. Anna Rogut, SAN w Łodzi, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwo-
jem Ekonomicznym, Przewodnicząca Rady Naukowej NCBiR,

 Ȥ Prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Kierownik Kate-
dry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, 

 Ȥ Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Kierownik Katedry Zarzą-
dzania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych 

 Ȥ Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsię-
biorczości i Innowacji, Kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodo-
wej, Przewodniczący Rady Programowej, Kierownik I Zjazdu, Pomysłodawca Zjazdów,
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 Ȥ Prof. PG dr hab. Julita Wasilczuk, Politechnika Gdańska, Dziekan Wydziału Zarządzania 
i Ekonomii, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego,

a także członkowie Rady Doradczo-Programowej I Zjazdu w Krakowie: 
 Ȥ Prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Dyrektor Instytutu Kre-

atywności i Przedsiębiorczości w Warszawie, 
 Ȥ Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komu-

nikacji Społecznej, Kierownik Katedry Zarządzania w  Turystyce (wieloletni pracownik KPiI 
UEK), 

 Ȥ Prof. USz dr hab. Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, kier. Katedry Mikroeko-
nomii,

 Ȥ Prof. dr hab. Aurelia Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa

 Ȥ Prof. dr hab. Franciszek Bławat, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Ka-
tedra Analizy Ekonomicznej i Finansów, 

 Ȥ Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządza-
nia, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, 

 Ȥ Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu, Wydział Zarządzania, 
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,

 Ȥ Prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 
Katedra Nauk Ekonomicznych,

 Ȥ Prof. dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Kie-
rownik Katedry Nauk Ekonomicznych, 

 Ȥ Prof. WSB dr hab. Anna Francik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Za-
rządzania (wieloletni pracownik KPiI UEK), 

 Ȥ Dr hab. Marta Gancarczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej,

 Ȥ Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wicedy-
rektor Instytutu Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu,

 Ȥ Prof. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawa, Zastępca Dyrektora Insty-
tutu Zarządzania Wartością, Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania,

 Ȥ Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, 
Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa,

 Ȥ Prof. SGH dr hab. Mirosław Jarosiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Za-
rządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce,

 Ȥ Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego w  Warszawie, Kierownik 
Katedry Zarządzania Międzynarodowego,

 Ȥ Prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Kierownik Katedry Finan-
sów i Strategii Przedsiębiorstwa, Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk,

 Ȥ Prof. UEK dr hab. Jacek Klich, Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Wydział Ekonomii 
i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej,

 Ȥ Prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarzą-
dzania, Katedra Mikroekonomii,

 Ȥ Dr Marek Laszuk, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra 
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości,

 Ȥ Prof. ALK dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 
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Kierownik Katedry Zarządzania,
 Ȥ Dyr. dr Remigiusz Lewandowski, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warsza-

wie, Dyrektor Biura Strategii i Marketingu, 
 Ȥ Dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania, Kierownik 

Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości,
 Ȥ Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 

Instytut Finansów, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości MSP,
 Ȥ Prof. dr hab. Krzysztof Obłój, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Akademia Leona 

Koźmińskiego, Katedra Strategii,
 Ȥ Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania 

Kapitałem Ludzkim, Prorektor ds. Nauki,
 Ȥ Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Przedsię-

biorstwa, Kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami,
 Ȥ Dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kierownik Zakładu Przedsiębior-

czości i Gospodarki Przestrzennej, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości,
 Ȥ Prof. dr hab. Maria Romanowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarzą-

dzania i Finansów, Dyrektor Instytutu Zarządzania,
 Ȥ Dr hab. Jarosław Ropęga, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczo-

ści i Polityki Przemysłowej,
 Ȥ Prof. WSB dr hab. Krzysztof Safin, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Kierownik Zespołu 

Badawczego Zarządzania i Przedsiębiorczości, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości,
 Ȥ Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarzą-

dzania, Kierownik Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości, 
 Ȥ Prof. UEK dr hab. Jan Targalski, profesor emeritus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji,
 Ȥ Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prodziekan Kole-

gium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce,
 Ȥ Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospo-

darki Światowej, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej,
 Ȥ Prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekono-

micznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, 
 Ȥ Prof. UMK dr hab. Maciej Zastempowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wy-

dział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, 
 Ȥ Dyr. Paulina Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Dy-

rektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, 
 Ȥ Prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział 

Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, 
 Ȥ Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dziekan Wydziału 

Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji.
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości jest najprawdopodobniej pierwszą w kraju publi-

kacją opisującą badaczy w zakresie przedsiębiorczości i innowacji z Polski. Pomysłodawcy niniej-
szego opracowania podjęli starania, aby w możliwie przejrzysty i ustandaryzowany sposób nakreślić 
dorobek naukowy badaczy, co - jak warto podkreślić - nie było rzeczą łatwą. W Leksykonie … można 
odnaleźć biogramy osób, które od ponad 25 lat koncentrują swoje zainteresowania naukowe na za-
gadnieniu przedsiębiorczości, jak i takie, które dopiero co rozbudziły w sobie naukową pasję w tym 
zakresie. Wielu zaprezentowanych w tym Leksykonie …. badaczy przyczyniło się w znaczącym stop-
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niu do rozwoju obszaru naukowego przedsiębiorczości w Polsce, a ich dorobek naukowo-badawczy 
stanowi solidny fundament wiedzy do dalszego rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu teoretycznym, 
jak również praktycznym. 

Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości zawiera unikatowe zestawienie opisu profesji, ob-
szarów badawczych oraz doświadczenia polskich naukowców zajmujących się przedsiębiorczością, 
w tym także informacje dotyczące dziedziny i dyscypliny naukowej, jak również wiodącej specja-
lizacji czy aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska. Te podstawowe dane uzupełnione 
są o informacje dotyczące rozwoju naukowego począwszy od ukończonych studiów do uzyskania 
stopni i tytułów naukowych wraz ze wskazaniem jednostki naukowej, która je nadała. Wśród szcze-
gółowych informacji pojawiają się także te, dotyczące łącznej liczby publikacji (ze wskazaniem na 
książki, rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach), udziału w krajowych czy między-
narodowych projektach badawczych, odbytych staży zagranicznych, członkostwa w towarzystwach 
naukowych, uzyskanych nagród i  wyróżnień czy innych szczególnych osiągnięć. Ważną kwestią 
z punktu widzenia nawiązywania i dalszego rozwoju współpracy naukowej jest uzupełnienie niniej-
szych biogramów o dane kontaktowe poszczególnych badaczy. Prezentacja poszczególnych biogra-
mów badaczy ma miejsce w układzie alfabetycznym, a stopnie i tytuły naukowe są w całym Leksyko-
nie … ustandaryzowane i podane dla wszystkich osób według jednakowej zasady. 

Warto także dodać, że zaproszenie do udziału w Leksykonie polskich badaczy przedsiębiorczo-
ści zostało skierowane do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w pol-
skich centrach badawczych, katedrach i zakładach przedsiębiorczości1, a początkowa baza stano-
wiła ponad 250 osób, do których rozesłano zaproszenia, także z prośbą o przekazanie informacji 
współpracownikom z zaprzyjaźnionych katedr, których dorobek nawiązuje do przedsiębiorczości. 
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości obejmuje 151 biogramów, w  tym 68 samodzielnych 
pracowników nauki. Są to osoby, które pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie i  dzięki 
temu w istotny sposób potwierdziły konieczność podejmowania dalszych działań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości jako obszaru nauki. 

Niniejsze opracowanie jest dowodem na to, że dorobek polskich badaczy przedsiębiorczości jest 
znaczący i posiada duży potencjał rozwoju. Mamy nadzieję, że opracowanie to jednoznacznie ukaże 
różnorodność, ale przede wszystkim bogactwo naukowe polskich badaczy przedsiębiorczości i przy-
czyni się do integracji środowiska naukowego zajmującego się przedsiębiorczością oraz efektywniej-
szego kształtowania postępu naukowo-badawczego na rzecz przedsiębiorczości w Polsce poprzez 
rozwój współpracy naukowej i wytyczanie nowych, interdyscyplinarnych kierunków badawczych. 

Małgorzata Kosała
Maria Urbaniec
Krzysztof Wach

Kraków, 6 kwietnia 2016 roku

1 Na podstawie: Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości, red. K. Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Kraków 2016. 





BIOGRAMY





Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości  15  

Leksykon zawiera biogramy następujących osób:

Adamik, Anna Iwona 17
Antoszkiewicz, Jan Daniel 17
Badzińska, Ewa 18
Bednarczyk, Małgorzata Joanna 19
Belniak, Magdalena  20
Bielawa, Anna 20
Bieniok, Henryk 20
Borowiec, Arkadiusz 21
Borowiec-Gabryś, Monika 21
Borowiecki, Ryszard  22
Bratnicka, Katarzyna 23
Bratnicki, Mariusz 23
Brzozowska, Agnieszka 24
Cieślik, Andrzej 24
Cieślik, Jerzy 25
Ciszewska-Mlinarič, Mariola 26
Czaja, Izabela  26
Czerniawski, Ryszard 27
Daszkiewicz, Nelly 27
Dominiak, Piotr  28
Dworak, Janusz  28
Dyduch, Wojciech 29
Dzikowski, Piotr 29
Fabińska, Monika  30
Fazlagić, Jan 30
Flaszewska, Sylwia  31
Francik, Anna 31
Gabryś, Bartłomiej J.  31
Gancarczyk, Jacek  32
Gancarczyk, Marta  33
Gaweł, Aleksandra  34
Glinka, Beata  34
Głodek, Paweł 34
Godlewska-Majkowska, Hanna 35
Gorączkowska, Jadwiga  36
Gorynia, Marian  36
Gorzelany, Julia  38
Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena  38
Hejduk, Irena Krystyna 38
Ingram, Tomasz  40
Jamka, Beata Barbara 40
Janasz, Krzysztof  40

Jarosiński, Mirosław 41
Kaczmarska-Krawczak, Jadwiga  42
Kazojć, Katarzyna 42
Kilar, Wioletta 43
Klimek, Jan 43
Kłobukowski, Paweł  44
Kokocińska, Małgorzata  45
Koładkiewicz, Izabela 46
Korpysa, Jarosław  46
Kosała, Małgorzata Agnieszka 47
Kozień, Ewa 48
Kozioł-Nadolna, Katarzyna 48
Kraśnicka, Teresa  49
Krawczyk-Bryłka, Beata 49
Kubera, Paulina  50
Kubiak, Kazimierz   50
Kulikowska-Pawlak, Monika  51
Kurczewska, Agnieszka  51
Kusa, Rafał 52
Kwieciński, Leszek  52
Lai, Luigi  53
Laszuk, Marek 54
Lewandowski, Remigiusz  54
Lisowska, Renata 54
Lubacha-Sember, Judyta  55
Łobacz, Katarzyna 56
Łuczka, Teresa 56
Machaczka, Krzysztof  57
Mamica, Łukasz 57
Marjańska, Justyna  58
Marjański, Andrzej  58
Matejun, Marek  59
Michalik, Zbigniew 60
Michna, Anna  60
Mikołajczyk, Bożena  60
Mizgajska, Hanna  61
Morawczyński, Rafał  62
Mrożewski, Maciej  62
Najda-Janoszka, Marta  63
Niedzielski, Piotr 63
Nogalski, Bogdan 64
Nowacki, Piotr  65
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Nowak, Hanna 65
Nowiński, Witold  65
Obłój, Krzysztof  66
Okoń-Horodyńska, Ewa 67
Omelańczuk, Mariusz  68
Pasieczny, Jacek  68
Patora-Wysocka, Zofia  69
Pawlak, Jakub  69
Peszko, Adam 69
Piasecki, Bogdan 70
Piątkowski, Marcin 71
Piecuch, Teresa 72
Pietrzyk, Irena  73
Pilewicz, Tomasz 74
Popczyk, Wojciech  74
Popowska, Magdalena 75
Poznańska, Krystyna 75
Przepióra, Paweł  76
Rachwał, Tomasz  76
Ratalewska, Magdalena  77
Rembiasz, Małgorzata  77
Richert-Kaźmierska, Anita  78
Rogoda, Bogdan  78
Rogut, Anna 78
Romanowski, Robert 79
Ropęga, Jarosław  80
Rosińska-Bukowska, Magdalena  80
Siemieniak, Paulina 81
Siuta-Tokarska, Barbara 81
Skala, Agnieszka 82
Smutek, Halina  82
Spychała, Małgorzata  82
Staniec, Iwona  83
Staniszewska, Katarzyna 83
Stankiewicz, Katarzyna 84
Starnawska, Marzena 84

Stawasz, Edward 85
Sułkowski, Łukasz 85
Sysko-Romańczuk, Sylwia  86
Szopik-Depczyńska, Katarzyna  86
Szymańska, Anna Irena  87
Szymańska, Katarzyna  87
Świadek, Arkadiusz  88
Targalski, Jan Bolesław 88
Tomaszewski, Marek  89
Tylżanowski, Roman  89
Urbaniec, Maria 89
Wach, Krzysztof 90
Wachowiak, Piotr 92
Walecka, Anna Aleksandra  93
Wasilczuk, Julita   93
Weresa, Marzenna Anna  94
Wierzbiński, Bogdan 95
Wisła, Rafał  96
Wiśniewska, Joanna  97
Wojciechowski, Liwiusz  97
Wszendybył-Skulska, Ewa  98
Wyrzykowski, Wojciech 98
Zając, Czesław 99
Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka 100
Zbierowski, Przemysław  100
Zdon-Korzeniowska, Małgorzata 101
Zieliński, Kazimierz Józef 101
Ziemiański, Paweł  102
Zięba, Krzysztof 102
Zioło, Zbigniew 103
Żelazko, Beata  104
Żur, Agnieszka Teresa 104



Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości  17  

Adamik, Anna Iwona

dr hab.

ur.: 23.05.1970; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
zarządzanie strategicz-
ne, zarządzanie organi-
zacjami, społeczna od-
powiedzialność biznesu, 
współpraca międzyor-
ganizacyjna, zarządza-

nie MSP; miejsce pracy i  stanowisko: Poli-
technika Łódzka, Wydział Organizacji 
i Zarządzania, Katedra Zarządzania, ul. Piotr-
kowska 266, 90-924 Łódź – adiunkt od 2002; 
studia, stopnie i  tytuły: mgr – Uniwersytet 
Łódzki, zarządzanie, 1994; dr – Uniwersytet 
Łódzki, dr n. ekon. w  zakresie nauk o  zarzą-
dzaniu, 2002; dr hab. – Uniwersytet Łódzki, dr 
hab. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2016; pu-
blikacje (łącznie): 105; w  tym książki: 13, 
w  tym 11 pod redakcją naukową; rozdziały 
w  monografiach: 48; artykuły w  czasopi-
smach: 33; granty krajowe: kierownik grantu 
badawczego z zakresu podnoszenia konkuren-
cyjności MSP w regionach o głębokiej restruk-
turyzacji; nagrody i  wyróżnienia: Brązowy 
Medal za Długoletnią Służbę; cztery Nagr. 
Rektora PŁ za ind. osiągnięcia w dz. naukowej; 
Nagr. Rektora PŁ I st. zesp. osiągnięcia w  dz. 
dydaktycznej; wyróżnienia na konferencjach 
naukowych za najlepsze referaty; pełnione 
funkcje: pełnomocnik dziekana ds. praktyk 
studenckich; przewodnicząca Wydz. Komisji 
Oceny Jakości Kształcenia; towarzystwa na-
ukowe: PTE – czł., SOOIPP – czł., EBES – czł., 
WSEAS – czł.; języki obce: angielski; adres ko-
rensponencyjny: PŁ, ul. Piotrkowska 266, 90-
924 Łódź, e-mail: anna.adamik@p.lodz.pl■

Antoszkiewicz, Jan Daniel

prof. dr hab.

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: kreatywność, 
metody rozwiązywania 
problemów, przedsię-
biorczość, techniki za-
rządzania; miejsce pracy 
i  stanowisko: Społeczna 
Akademia Nauk w War-

szawie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarzą-
dzania, filia w Warszawie, ul. Łucka 11, 00-842 
Warszawa – prof. zw. od 2004; studia, stopnie 
i tytuły: dr hab. – Uniwersytet Warszawski, dr 
hab. n. ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 
1990; prof. – prof. n. ekon., 2004; liczba wypro-
mowanych dr: 5; publikacje (łącznie): 240; 
w tym książki: 13; rozdziały w monografiach 
i artykuły w czasopismach: 227; projekty mię-
dzynarodowe: wykonawca projektu “Project for 
Poland - National Coordinator Consulting for 
Poland”, 1987-1989; ekspert ILO Geneva w ra-
mach „Projekt dla Etiopii”, 1981-1983; staże za-
graniczne: Harvard Business School (USA), 
Universytet Wuchan (Chiny), LG w Daegu (Ko-
rea), ILO Geneva (Szwajcaria), International 
Registry of Organizational Development Pro-
fessionals (USA); pełnione funkcje: dyr. Insty-
tutu Kreatywności i  Przedsiębiorczości SAN 
oraz kierownik Katedry Zarządzania Projekta-
mi od 2014; dziekan Wydziału Zarządzania 
SAN, 2005-2014; kierownik Zakładu Przedsię-
biorczości SGH, 1995-2004; prof. Uniwersytet 
M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1992-1995; 
prezes i właściciel firmy „Praktyczna Szkoła In-
nowacji” (Central Consultancy Register Phare/
TACIS POL, 1989-1995; prezes i  współwłaści-
ciel Leo May Consulting Sp. z o.o., 1989-2014; 
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kierownik Zakładu Treningów Menedżerskich 
Instytutu Administracji i  Zarządzania, 1976-
1989; kierownik Pracowni Analizy Wartości In-
stytutu „Orgmasz”, 1970-1976; ekspert między-
narodowy International Labour Organnization 
(Geneva, Szwajcaria) od 1981; ekspert Organi-
zational Development (Cleveland, Ohio, USA) 
od 1992; RODP Professional, 1992-2001; RODC 
Consultant, 2001; Contact Person in Poland at 
the Network Institute Organizational Develop-
ment (USA) od 1996; ekspert PARP od 2007; 
ekspert MRR od 2008; czł. Komisji Oceny Pro-
jektów MNiSW, 2009-2013; doradca prezesów 
zarządów dużych firm oraz prowadzący trenin-
gi menedżerskie m.in. w Telekomunikacji Pol-
skiej S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Warto-
ściowych S.A., Hucie Częstochowa S.A., 
Petrochemii Płockiej S.A, MZA Warszawa 
i  wiele innych, 1989-2014; kierownik studiów 
podyplomowych w SGH w zakresie „Konsultin-
gu”, „Warsztaty Menedżerskie”; przewodniczący 
Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Studenc-
kiego „Twoja Wizja Przedsiębiorczości”, 2003-
2007; przewodniczący Kapituły Ogólnopolskie-
go Konkursu Studenckiego „Najlepsze prace 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczo-
ści”, 2005-2007; przewodniczący Kapituły Ogól-
nopolskiego Konkursu dla Szkół Średnich na 
Najlepsze Zajęcia z  Przedsiębiorczości, 2006; 
czł. Kapituły Ogólnopolskiej Olimpiady Przed-
siębiorczości, 2006; czł. Komitetu Organizacyj-
nego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębior-
czości, 2005; czł. Kapituły Profesorów dla 
Konkursu „Rzeczpospolitej” na rozwiązanie 
przez studentów case’ów Harvardu, 1997-1999; 
przewodniczący Kapituły Konkursu „Rzeczpo-
spolitej” na najlepsze usługi w  Polsce, 2000; 
szczególne osiągnięcia: kierownik nauk. serii 
„Warsztaty Menedżerskie”, Wyd. Poltext (57 
książek) 1998-2006; kierownik nauk. serii 
„Przedsiębiorczość XXI wieku”, Wyd. Poltext, 
2007-2008; kierownik nauk. serii „Biblioteka 
nowoczesnego menedżera”, Wyd. Poltext, 2009-
2013; inne informacje: „Określenie struktury 
oraz rozwoju marketingu w Dyrekcji LG w Da-
egu (Korea) oraz Zakładzie Produkcyjnym 

w Mławie (Polska)” 2011; „Określenie potencja-
łu wzrostu sprzedaży produktów detalicznych 
PKO BP SA” 2004-2005; treningi przygotowują-
ce do wypracowania nowej strategii PWPW 
2006; Trening menedżerski dla Lasy Państwowe 
2004-2006; treningi i wprowadzenie nowej stra-
tegii w następujących firmach: BPH 1996-1997, 
InvestBank 1997, Petrochemia Płock 1996, 
Bank Energetyki 1996, Bank Handlowy 1995-
1996, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warsza-
wie 1999-2001, Huta Częstochowa 1991-1995, 
Telekomunikacja Polska SA 1994-1996; prowa-
dzenie Szkoły Menedżerów PWPW 1998-2001 
i 2006; współudział w koncepcji oraz realizacja 
treningu „Menedżer XXI wieku” dla NBP 1990-
1995; recenzje doktorskie: 18; recenzje habilita-
cji: 2; recenzje na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego: 1; recenzje na profesora tytularnego: 1; 
hobby: wszystko, co dotyczy rozwoju człowieka, 
historia, podróże, kultury i religie, pływanie; ad-
res korespondencyjny: ul. Kolejowa 47A m 29, 
01-210 Warszawa, e-mail: jan.antoszkiewicz@
leomay.com.pl■

Badzińska, Ewa

dr

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o zarządzaniu; specjal-
ność: konkurencyjność 
przedsiębiorstw, organi-
zacja i  zarządzanie; 
miejsce pracy i stanowi-
sko: Politechnika Po-
znańska, Wydział Inży-
nierii Zarządzania; Kate- 

dra Nauk Ekonomicznych, ul. Strzelecka 11,   
60-965 Poznań – adiunkt od 2010; studia, stop-
nie i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet im. 
A.  Mickiewicza w  Poznaniu, filologia germań-
ska, 1995; dr – Politechnika Poznańska, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2010; pu-
blikacje (łącznie): 52 w tym książki: 4; rozdzia-



Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości  19  

ły w  monografiach: 15; artykuły w  czasopi-
smach: 33; granty krajowe: wykonawca 
projektu finansowanego w  ramach PO IG, 
2009-2011; wykonawca trzech projektów finan-
sowanych w ramach PO KL, 2014, 2013, 2012; 
staże zagraniczne: Humboldt-Universität zu 
Berlin, Humbolt-Innovation GmbH (Niemcy), 
Universität Potsdam, Entrepreneurship Acade-
my, Founder and Transfer Centre (Niemcy), Sti-
ftung Europa-Universität Viadrina Centre for 
Entrepreneurship and Research (Niemcy), 
Technical University of Applied Sciences Wil-
dau (Niemcy), University of Applied Sciences in 
Stralsund (Niemcy), Technische Universitat 
Berlin, Zentrum für Entrepreneurship (Niem-
cy); nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora PP 
za osiągnięcia w  dz. naukowej – 2015, 2014, 
2012, 2010; Nagr. Rektora PP za osiągnięcia 
w dz. organizacyjnej – 2013, 2011, 2008; Nagr. 
Rektora PP za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 
2009; pełnione funkcje: czł. Zarządu PTE Od-
dział w Poznaniu; towarzystwa naukowe: PTE 
– czł.; języki obce: niemiecki, angielski; hobby: 
aranżacje ogrodów; adres korespondencyjny: 
PP, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, e-mail: 
ewa.badzinska@put.poznan.pl■

Bednarczyk, Małgorzata Joanna

prof. dr hab.

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość i  koncepcje 
zarządzania, zwłaszcza 
w  sektorze turystyki 
i  sportu; miejsce pracy 
i stanowisko: Uniwersy-
tet Jagielloński, Wydział 

Zarządzania i  Komunikacji Społecznej, Kate-
dra Zarządzania w Turystyce, ul. Prof. St. Łoja-

siewicza 4, 30-348 Kraków – prof. zw. od 2002; 
studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 1974; 
dr – 1983; dr hab. – AE w Krakowie, dr hab. n. 
ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 1996; 
prof. – prof. n. ekon., 2002; liczba wypromo-
wanych doktorów: 13; publikacje (łącznie): 
180, w tym książki: 15; rozdziały w monogra-
fiach: 70; artykuły w czasopismach: 95; gran-
ty krajowe: kierownik projektów z  zakresu 
przedsiębiorczości w  turystyce i  sporcie oraz 
konkurencyjności firm, finansowanych przez 
MNiSW, PARP, PKOL, KBN, kierownik kilku-
nastu projektów w ramach badań statutowych 
w UJ, AE w Krakowie; projekty międzynaro-
dowe: kierownik grantu badawczego z zakresu 
turystyki ekologicznej w  ramach europejskiej 
inicjatywy EUREKA E! RAIL MOUNT; staże 
zagraniczne: Beijing Second Foreign Langu-
ages University (Chiny), Grand Valley State 
University (Michigan, USA), DePaul Universi-
ty (USA), University of Michigan (USA), Ro-
osevelt University (USA), Eastern Michigan 
Univeristy (USA), Trinity College, University 
of Ireland (Dublin, Irlandia), FernUniversität 
Hagen (Niemcy), Erlangen-Nürnberg Univer-
sität (Nürnberg, Niemcy), Uniwersytet w  Til-
burgu (Holandia), Central European Universi-
ty (Budapeszt, Węgry), Sarajevo University 
(Jugosławia), Kolbus GmbH (Niemcy), Stadl-
bauer GmbH (Austria), Raiffeisen Bank A.G. 
(Linz, Austria); nagrody i wyróżnienia: Medal 
Komisji Edukacji Narodowej; liczne Nagr. Rek-
tora UJ i Rektora AE w Krakowie; pełnione 
funkcje: kierownik Katedry Zarządzania w Tu-
rystyce od 2005; kierownik Zakładu Zarządza-
nia w  Turystyce UJ, 1996-2005; towarzystwa 
naukowe: TNOiK Oddz. w  Krakowie – czł.; 
ECSBE – czł.; EIBA – czł.; PAO – czł.; Mało-
polska Rada Olimpijska PKOL – czł.; języki 
obce: niemiecki, angielski; hobby: aktywne 
podróże, muzyka i  praca charytatywna na 
rzecz dzieci i młodzieży; adres korensponden-
cyjny: UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 
Kraków, e-mail: m.bednarczyk@uj.edu.pl■
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Belniak, Magdalena 

dr

ur.: 12.01.1977, Kraków; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość międzynaro-
dowa, zarządzanie mię-
dzynarodowe, zarządza- 
nie strategiczne, interna-
cjonalizacja przedsię-

biorstw; miejsce pracy i stanowisko: Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekono-
mii i  Stosunków Międzynarodowych, Katedra 
Przedsiębiorczości i  Innowacji, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków; Krakowska Akademia im. 
A. Frycza-Modrzewskiego w  Krakowie, Wy-
dział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 
Kraków – adiunkt od 2015; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – AE w Krakowie, mgr, za-
rządzanie międzynarodowe, 2001; dr – Uniwer-
sytet Ekonomiczny w  Krakowie, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2015; pełnione 
funkcje: koordynator ścieżki biznesowej pro-
gramu Edexcel International w MWSIiE w Kra-
kowie; koordynator Wydziałowy ds. Współpra-
cy Międzynarodowej na WEiZ Krakowskiej 
Akademii; pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk 
Studenckich na WZiKS Krakowskiej Akademii; 
języki obce: angielski, niemiecki; hobby: foto-
grafia, narty; adres korespondencyjny: UEK, 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: mag-
dalena.belniak@uek.krakow.pl■

Bielawa, Anna

dr

ur.: 11.08.1978; dziedzina: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; specjalność: 
zarządzanie jakością; miejsce pracy i  stano-

wisko: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i  Zarządzania, Instytut Zarzą-
dzania i Inwestycji, ul. Mickiewicza 69, 71-307 
Szczecin – adiunkt od 2015; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – Uniwersytet Szczeciński, 
2002; dr – Uniwersytet Szczeciński, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2013; publikacje 
(łącznie): 33, w tym książki: 1; rozdziały w mo-
nografiach: 10; artykuły w  czasopismach: 22; 
granty krajowe: wykonawca grantu promo-
torskiego z zakresu zarządzania jakością usług; 
nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie dla najlep-
szego asystenta Uniwersytetu Szczecińskiego – 
2008; pełnione funkcje: opiekun naukowy Koła 
Naukowego Jakości KAIZEN od 2007; opiekun 
roku dla kierunku „Zarządzanie i Przedsiębior-
czość i  Inwestycje” od 2014; czł. zespołu ds. 
promocji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Za-
rządzania, 2014-2015; towarzystwa naukowe: 
Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębior-
czością – czł.; języki obce: angielski, niemiecki; 
inne informacje: kurs audytora wewnętrznego 
SZJ wg ISO 9001:2009; hobby: jazda na nar-
tach i  na rowerze; adres korenspondencyj-
ny: US, ul. Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin, 
e-mail: annabielawa@wp.pl■

Bieniok, Henryk

prof. dr hab.

ur.: 29.01.1940, Chorzów; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządza-
niu; specjalność: metody zarządzania, systemy 
zarządzania, przedsiębiorczość, zarządzanie za-
sobami ludzkimi, organizacja pracy i produkcji, 
zarządzanie czasem, zarządzanie samym sobą; 
miejsce pracy i stanowisko: Górnośląska Wyż-
sza Szkoła Handlowa w Katowicach, ul. Harce-
rzy Września 3,   40-659    Katowice – prof. zw. 
od 1990; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr 
– AE Katowice, 1963; dr – AE Katowice, 1972; 
dr hab. – AE Katowice, 1976; prof. – prof. n. 
ekon., 1986; liczba wypromowanych doktorów 
10; publikacje (łącznie): 543, w  tym książki 
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43; rozdziały w  monografiach: 100; artykuły 
w czasopismach: 100; projekty międzynarodo-
we: 2; staże zagraniczne: Paryż (Francja), Kijów 
(Ukraina); nagrody i  wyróżnienia: Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej; pięć Nagr. MNiSW; 
25 Nagr. Rektora; Medal K. Adamieckiego; peł-
nione funkcje: b. Kierownik Katedry Systemów 
i  Metod Zarządzania WZ AE w  Katowicach; 
b. dziekan WZ AE w  Katowicach; b. prorek-
tor Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowe-
go i  Języków Obcych w  Katowicach; b. prezes 
firmy doradczo-consultingowej; towarzystwa 
naukowe: TNOiK – czł. honorowy; PTE – czł.; 
PAN, Wydział I - Nauk Społecznych, Komitet 
Nauk Organizacji i  Zarządzania – czł.; szcze-
gólne osiągnięcia: profesor honoris causa, UE 
w Katowicach; 15-letnie doświadczenie w prze-
myśle począwszy od robotnika aż po Kierowni-
ka Działu Organizacji i Zarządzania, a następnie 
Dyrektora Instytutu Ekonomiki Przemysłu WZ 
WSE w Katowicach; języki obce: angielski, rosyj-
ski; hobby: ogród, popularyzacja nauk o zarzą-
dzaniu, szeroka działalność Pro Publico Bono; 
adres korespondencyjny: ul. Bałtycka 59A, 
40-778 Katowice, e-mail: henryk.bieniok@ue.
katowice.pl■

Borowiec, Arkadiusz

dr hab., prof. nzw. PP

ur.: 04.08.1974; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia, 
nauki o zarządzaniu spe-
cjalność: ekonomika ma-
łych i  średnich przedsię-
biorstw, innowacyjność 
gospodarki, zamówienia 
publiczne; miejsce pracy 
i  stanowisko: Politech-

nika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządza-
nia, Katedra Przedsiębiorczości i  Komunikacji 
w Biznesie, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań – 

prof. nzw. od 2015; studia, stopnie i tytuły na-
ukowe: mgr – Politechnika Poznańska, zarzą-
dzanie i  marketing, 1998; dr – Politechnika 
Poznańska, dr n. ekon. w zakresie nauk o zarzą-
dzaniu, 2007; dr hab. – Politechnika Gdańska, 
dr hab. n. ekon. w  zakresie ekonomii, 2015; 
publikacje (łącznie): 82, w tym książki: 2; roz-
działy w monografiach: 45; artykuły w czaso-
pismach: 37; granty krajowe: kierownik pola 
badawczego z  zakresu dyfuzji innowacji w  ra-
mach projektu „Foresight”; staże zagraniczne: 
Westfälische Hochschule (Bocholt, Niemcy); 
nagrody i wyróżnienia: Brązowy Medal Prezy-
denta RP za Długoletnią Służbę – 2012; wielo-
krotne Nagr. Rektora PP za wybitne osiągnięcia 
naukowe, organizacyjne i dydaktyczne; pełnio-
ne funkcje: prodziekan ds. nauki, Wydział Inży-
nierii Zarządzania PP; opiekun Kół Naukowych 
Enactus i  Makler; szczególne osiągnięcia: 
wdrożenie do praktyki gospodarczej autorskiej 
metody hierarchii analitycznej w postępowaniu 
o zamówienie publiczne; języki obce: niemiec-
ki, rosyjski; hobby: sport, podróże; adres kore-
spondencyjny: PP, ul. Strzelecka 11, 60-965 Po-
znań, e-mail: arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl■

Borowiec-Gabryś, Monika

dr

ur.: Kraków; dziedzina: nauki o Ziemi; dyscy-
plina: geografia; specjalność: geografia ekono-
miczna; miejsce pracy i stanowisko: Uniwersy-
tet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział 
Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków – adiunkt 
od 2007; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr 
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w  Krakowie, 
geografia, 1999; dr – Akademia Pedagogiczna 
w Krakowie, dr n. o Ziemi w zakresie geografii, 
2006; publikacje (łącznie): 49, w tym książki: 1; 
rozdziały w monografiach: 16; artykuły w cza-
sopismach: 32; granty krajowe: wykonawca 
projektu „Krok w  przedsiębiorczość”, współfi-
nansowanego ze środków unijnych; nagrody 
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i  wyróżnienia: Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej; wyróżnienie za rozprawę doktorską; peł-
nione funkcje: czł. Rady Instytutu Geografii UP 
w Krakowie; czł. komitetu naukowego konferen-
cji z zakresu przedsiębiorczości organizowanych 
przez Zakład Przedsiębiorczości i  Gospodarki 
Przestrzennej UP w  Krakowie; koordynator 
praktyk z  przedsiębiorczości; czł. zespołu ds. 
jakości kształcenia na kierunku „Gospodarka 
Przestrzenna” UP w  Krakowie; sekretarz ogól-
nopolskich i  międzynarodowych konferen-
cji naukowych z  zakresu przedsiębiorczości; 
towarzystwa naukowe: PTG – czł., RSAI – czł.; 
szczególne osiągnięcia: współautorstwo e-pod-
ręcznika pt. „Przedsiębiorczość w praktyce” do 
nauczania „Podstaw przedsiębiorczości” i „Eko-
nomii w praktyce”; współautorstwo scenariuszy 
zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcą-
cego, liceum profilowanego i technikum; współ-
organizowanie corocznych konferencji nauko-
wych i Zjazdów Nauczycieli Przedsiębiorczości; 
języki obce: angielski; adres korespondencyjny: 
UP, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: 
borowiec@up.krakow.pl■

Borowiecki, Ryszard 

prof. dr hab. 

ur.: 07.01.1943, Zwoleń; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu, eko-
nomia, finanse; specjal- 
ność: ekonomika, funk-
cjonowanie i  rozwój 
przedsiębiorstw, diagno-
styka i  analiza ekono-
miczna, rachunkowość 

zarządcza, metodologia i praktyka wyceny pod-
miotów gospodarczych, zarządzanie strategicz-
ne i operacyjne, prywatyzacja, restrukturyzacja 
i  internacjonalizacja przedsiębiorstw, przedsię-
biorczość i innowacje; miejsce pracy i stanowi-
sko: Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, 

Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Or-
ganizacji Przedsiębiorstw, ul. Rakowicka 27, 31-
510 Kraków – prof. zw. od 1998; Politechnika 
Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut 
Finansów, Bankowości i Rachunkowości – prof. 
wizytujący od 2013; studia, stopnie i tytuły na-
ukowe: mgr –WSE w  Krakowie, ekonomia, 
1966; dr – AE w Krakowie, dr n. ekon. w zakre-
sie ekonomii, 1977; dr hab. – AE w Krakowie, 
dr hab. n. ekon. w  zakresie ekonomii, 1989; 
prof. – prof. n. ekon., 1997; liczba wypromowa-
nych dr: 18; publikacje (łącznie): 570, w  tym 
książki: 85, rozdziały w  monografiach; arty-
kuły w  czasopismach: 485; granty krajowe 
i  międzynarodowe: kierownik badań oraz 
współwykonawca ponad 130 niepublikowanych 
grantów naukowo-badawczych i prac projekto-
wo-wdrożeniowych, finansowanych m.in. przez 
CPBR, KBN, MNiSW, NCN, fundusze unijne; 
wykonawca licznych analiz, opinii i  ekspertyz 
realizowanych we współpracy z różnymi ośrod-
kami krajowymi i  zagranicznymi wykorzysta-
nych w instytucjach publicznych i podmiotach 
gospodarczych; nagrody i wyróżnienia: Krzyż 
Oficerski – 2004; Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski – 1997; Medal Komisji Edukacji 
Narodowej – 1996; wielokrotne wyróżnienia 
ind. i zesp. Rektora i Ministra, w tym m.in. Nagr. 
za całokształt dorobku; liczne dyplomy i odzna-
ki towarzystw naukowych, organizacji społecz-
nych i samorządowych; wielokrotne odznacze-
nie medalami uczelni krajowych i zagranicznych 
oraz odznakami resortowymi i  regionalnymi; 
pełnione funkcje: rektor AE/UEK, 2002-2008; 
kierownik Katedry Ekonomiki i  Organizacji 
Przedsiębiorstw AE/UEK, 1990-2013; czł. Ko-
misji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Za-
wodowego, 1998-2001; czł. Komitetu Badań Na-
ukowych, 1999-2002; czł. Centralnej Komisji ds. 
Stopni i  Tytułów, 2011-2016; wiceprzewodni-
czący KNOiZ PAN od 2003; czł. KNE PAN od 
2007; czł. Rady Programowej VII, VIII i  IX 
Kongresu Ekonomistów Polskich; przewodni-
czący Rady Programowej IV Kongresu Nauk 
o Zarządzaniu „120 lat Polskich Doświadczeń”; 
przewodniczący Rady Programowej kwartalni-
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ka „Przegląd Organizacji”; wiceprzewodniczący 
Rady Programowej kwartalnika „Organizacja 
i  Kierowanie”; towarzystwa naukowe: TNOiK 
– czł. od 1967, prezes Zarządu Głównego 1998-
2005, przewodniczący Głównej Rady Naukowej 
TNOiK 2009-2013, czł. Honorowy TNOiK; 
PTE – czł. od 1967, czł. Zarządu Krajowego 
2010-2015, czł. Głównej Rady Naukowej PTE 
od 2010; Towarzystwo Naukowe Nieruchomo-
ści – czł. założyciel i wiceprzewodniczący Rady 
Programowej 1993-2003; szczególne osiągnię-
cia: doctor honoris causa Uniwersytetu w Mesy-
nie (2007), Kijowskiego Narodowego Uniwersy-
tetu Handlowo-Ekonomicznego (2008), 
Tarnopolskiego Instytutu Społecznych i  Infor-
macyjnych Technologii (2010), Politechniki 
Częstochowskiej (2012) oraz Uniwersytetu 
Szczecińskiego (2015); czł. korespondent Euro-
pejskiej Akademii Nauk, Sztuk i  Literatury 
w Paryżu od 2002; Akademik Ukraińskiej Aka-
demii Nauk Ekonomicznych od 2007; języki 
obce: niemiecki, rosyjski; inne informacje: rze-
czoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe 
nadane przez Ministra Gospodarki i Budownic-
twa); członkostwo w  radach programowych 
konferencji krajowych i  zagranicznych; udział 
w  pracach rad nadzorczych spółek kapitało-
wych; hobby: historia Krakowa, muzyka, filate-
listyka; adres korespondencyjny: UEK, ul. Ra-
kowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: borowier@
uek.krakow.pl■

Bratnicka, Katarzyna

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; specjalność: przedsię-
biorczość, zarządzanie strategiczne, twórczość 
organizacyjna; miejsce pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach, 
Wydział Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczo-
ści i  Zarządzania Innowacyjnego, ul. 1 Maja 
50, 40-287 Katowice – asystent od 2013; stu-
dia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – AE 

w  Katowicach, zarządzanie, 2010; Politech-
nika Śląska, socjologia, 2010; dr – UE w  Ka-
towicach, dr n. ekon. w  zakresie nauk o  za-
rządzaniu, 2013; publikacje (łącznie): 26; 
w tym rozdziały w monografiach: 13; artyku-
ły w czasopismach: 13; granty krajowe: wyko-
nawca pięciu grantów badawczych finansowa-
nych przez NCN; projekty międzynarodowe: 
czł. zesp. krajowego w ramach projektu Global 
Entrepreneurship Monitor od 2012; nagrody 
i  wyróżnienia: Nagr. Rektora UE w  Katowi-
cach za dysertację doktorską – 2014; pełnione 
funkcje: czł. Komitetu Lokalnego „Olimpiady 
Przedsiębiorczości”; towarzystwa naukowe: 
AOM – czł., EURAM – czł., SMS – czł., ISBE 
– czł., BAM – czł.; języki obce: angielski, nie-
miecki; hobby: podróże, fotografia; adres kore-
spondencyjny: UE w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 
40-287 Katowice, e-mail: katarzyna.bratnicka@
ue.katowice.pl■

Bratnicki, Mariusz

prof. dr hab.

ur.: 14.04.1947; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość, zarzą- 
dzanie strategiczne; miej- 
sce pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Ekonomicz-
ny w  Katowicach, Wy-
dział Zarządzania, Kate-

dra Przedsiębiorczości, ul. Bogucicka 14, 
40-226 Katowice – prof. zw. od 1999; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – SGPiS w War-
szawie, 1970; dr – Instytut Organizacji i Kiero-
wania PAN i  MNSWiT w  Warszawie, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 1975; dr 
hab. – AE w Katowicach, dr hab. n. ekon. w za-
kresie ekonomii, 1993; prof. – prof. n. ekon., 
1999; liczba wypromowanych doktorów: 15; 
publikacje (łącznie): 505; w tym książki: 15; 
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rozdziały w  monografiach: 325; artykuły 
w czasopismach: 165; granty krajowe: wyko-
nawca czterech grantów badawczych z zakre-
su przedsiębiorczości we współczesnej orga-
nizacji oraz komputerowego wspomagania 
twórczości; staże zagraniczne: Karel de Grote 
– Hogsschool (Antwerpia, Belgia), Le MBA 
de Ponts. ENPC Graduate School of Interna-
tional Business (Paryż, Francja), University of 
Bristol (Wielka Brytania), Ecole Superieure 
de Commerce (Tuluza, Francja), Japan Pro-
ductivity Center  for Socio-Economic Deve-
lopment (Tokio, Japonia), University College 
Cork (Irlandia), Akademie für Führun-
gskräfte der Wirtschaft (Bad Harzburg, Niem-
cy), Hanse Politechnic (Groningen, Holan-
dia), Durham University Business School 
(Wielka Brytania); nagrody i  wyróżnienia: 
Srebrny Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi; 
Medal Komisji Edukacji Narodowej; Nagr. 
ind. MEN za książkę pt. „Kompetencje przed-
siębiorstwa – od określania kompetencji do 
zbudowania strategii” – 2000-2001; Nagr. 
zesp. MEiS za współautorstwo książki pt. 
„Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacje 
czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie” – 
2004-2005; wielokrotne Nagr. Rektora AE/UE 
w  Katowicach; pełnione funkcje: czł. Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; czł. NCN 
w Krakowie; czł. Komitetu Nauk Organizacji 
i Zarządzania PAN; czł. Komisji Nauk Orga-
nizacji i  Zarządzania PAN Oddz. w  Katowi-
cach; Przewodniczący Komitetu Okręgowego 
Olimpiady Przedsiębiorczości; kierownik Ka-
tedry Przedsiębiorczości UE w  Katowicach; 
prodziekan ds. studiów zaocznych WZ AE 
w  Katowicach, 1993-1999; czł. rady progra-
mowej czasopism naukowych: „Management”, 
„Organizacja i Zarządzanie”; towarzystwa na-
ukowe: AAM – czł.; BAM – czł.; SMS – czł.; 
EAM – czł.; PMA – czł., ECSB – czł.; adres 
korespondencyjny: UE w  Katowicach, ul. 1 
Maja 50, 40-287 Katowice, e-mail: mariusz.
bratnicki@ue.katowice.pl■

Brzozowska, Agnieszka

dr

dziedzina: nauki huma-
nistyczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość imigrantów, 
umiejętności przedsię-
biorcze, umiejętności 
społeczne, badania jako-
ściowe, proces przedsię-
biorczy; miejsce pracy 

i stanowisko: Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji, ul. 
Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa – adiunkt od 
2015; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Uniwersytet Warszawski, psychologia, 2010; dr 
– Uniwersytet Warszawski, dr n. hum. w zakre-
sie nauk o zarządzaniu, 2015; publikacje (łącz-
nie): 9; w tym książki: 6; rozdziały w monogra-
fiach: 3; nagrody i  wyróżnienia: wyróżnienie 
pracy doktorskiej; języki obce: angielski; inne 
informacje: doktorant 2010-2015; hobby: 
sport, podróże; adres korespondencyjny: UW, 
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, e-mail: 
abrzozowska@wz.uw.edu.pl■

Cieślik, Andrzej

prof. dr hab.

ur.: 14.12.1970, Toruń; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
ekonomia międzynaro-
dowa; miejsce pracy 
i stanowisko: Uniwersy-
tet Warszawski, Wydział 
Nauk Ekonomicznych, 
Katedra Makroekonomii 
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i Teorii Handlu Zagranicznego, ul. Długa 44/50, 
00-241 Warszawa – prof. zw. od 2016; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – Katolicki Uni-
wersytet w Lowanium, ekonomia międzynaro-
dowa, 1994; Uniwersytet Warszawski, ekonomi-
ka i  organizacja handlu zagranicznego, 1995; 
dr – Uniwersytet Warszawski, dr nauk ekono-
micznych w zakresie ekonomii, 1998; dr hab. – 
Uniwersytet Warszawski, dr hab. nauk ekono-
micznych w  zakresie ekonomii, 2006; prof. 
– prof. n. ekon., 2014; liczba wypromowanych 
doktorów: 1; publikacje (łącznie): 126; w tym 
książki: 7, z czego 5 we współautorstwie; roz-
działy w monografiach: 36; artykuły w czaso-
pismach: 82; granty krajowe: kierownik pro-
jektów badawczych finansowanych przez NCN, 
2014-2016 oraz 2012-2013; wykonawca projek-
tów badawczych finansowanych przez NCN, 
2013-2014 oraz 2011-2012; projekty międzyna-
rodowe: wykonawca projektów badawczych we 
współpracy z FEMISE finansowanych przez Ko-
misję Europejską, 2015-2016, 2012-2013 oraz 
2009-2010; staże zagraniczne: South-Western 
University of Finance and Economics (Chengdu, 
Chiny), Universität Trier (Trewir, Niemcy), In-
diana University, (Bloomington, USA), Univer-
sity of Glasgow (Wielka Brytania), Central Eu-
ropean University (Budapeszt, Węgry), 
University of Notre Dame de la Paix (Namur, 
Belgia), University of Notre Dame du Lac (So-
uth Bend, IN, USA), Østfold University College 
(Halden, Norwegia), Columbia University 
(Nowy Jork, USA); nagrody i wyróżnienia: Sty-
pendium DAAD – 2014; Nagr. NBP za najlepszy 
artykuł opublikowany w „Bank i Kredyt” – 2013; 
Nagr. Rektora UW – 2010, 2008, 2007, 2005; 
Nagr. PTE im. Prof E. Lipińskiego – 2006; Nagr. 
SGH i  UKIE im. Prof. Z. Kameckiego – 2004; 
Stypendium Rektora UW dla wyróżniającego 
się nauczyciela akademickiego – 2003; Stypen-
dium tygodnika „Polityka” – 2002; Stypendium 
naukowe Rektora UW – 2001; Stypendium Pol-
sko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – 2000; 
Stypendium krajowe dla młodych naukowców 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – 2000; peł-
nione funkcje: kierownik programu studiów 

anglojęzycznych II st. MA in International Eco-
nomics, 2004-2012; kierownik Katedry Makro-
ekonomii i  Teorii Handlu Zagranicznego od 
2012; czł. PKA od 2016; towarzystwa nauko-
we: AEA – czł. od 1996; języki obce: angielski, 
niderlandzki, rosyjski; hobby: literatura, po-
dróże; adres korespondencyjny: UW, ul. Długa 
44/50, 00-241 Warszawa, e-mail: cieslik@wne.
uw.edu.pl■

Cieślik, Jerzy

dr hab., prof. nzw. ALK
www.cieslik.edu.pl 

ur.: 14.04.1948, Sando-
mierz; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia, nauki 
o  zarządzaniu; specjal-
ność: przedsiębiorczość, 
biznes międzynarodowy; 
miejsce pracy i stanowi-
sko: Akademia Leona 
Koźmińskiego, Katedra 

Przedsiębiorczości, ul. Jagiellońska 59, 03-
301  Warszawa – prof. nzw. od 2004; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – Szkoła Głów-
na Planowania i Statystyki, Wydział Handlu Za-
granicznego, 1971; dr – Uniwersytet Warszaw-
ski, dr n. ekon. w  zakresie ekonomii, 1976; 
dr hab. – Uniwersytet Warszawski, dr hab. n. 
ekon. w zakresie ekonomii, 1988; liczba wypro-
mowanych doktorów: 1; publikacje (łącznie): 
69; w  tym książki: 6; rozdziały w  monogra-
fiach: 13; artykuły w czasopismach: 50; granty 
krajowe: kierownik grantu badawczego finan-
sowanego przez NCN z  zakresu przedsiębior-
czości międzynarodowej w  Polsce, 2007-2010; 
projekty międzynarodowe: czł. międzynarodo-
wej grupy badawczej „Center for Research on 
Self-Employment”; staże zagraniczne: USA, 
Holandia; pełnione funkcje: kierownik Katedry 
Przedsiębiorczości ALK, 2010-2014; dyr. Cen-
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trum Przedsiębiorczości od 2010; czł. Krajowej 
Rady Przedsiębiorczości, 2013-2015; towarzy-
stwa naukowe: Ośrodek Badań nad Przedsię-
biorczością PARP – czł. Rady Naukowej, Stowa-
rzyszenie E-Learningu Akademickiego – czł. 
Rady Naukowej; szczególne osiągnięcia: uru-
chomienie programu kształcenia akademickich 
wykładowców przedsiębiorczości od 2007; za-
inicjowanie i koordynacja Sieci Edukacyjnej In-
nowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej 
(SEIPA), utworzenie Ogólnopolskiego Portalu 
Edukacyjnego SEIPA: www.seipa.edu.pl; języki 
obce: angielski, niemiecki, rosyjski; adres kore-
spondencyjny: ALK, Jagiellońska 59, 03-301 
Warszawa, e-mail: cieslik@kozminski.edu.pl■

Ciszewska-Mlinarič, Mariola

dr

ur.: Warszawa; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: zarządzanie 
strategiczne i międzyna-
rodowe, przedsiębior-
czość międzynarodowa; 
miejsce pracy i stanowi-
sko: Akademia Leona 
Koźmińskiego w  War-

szawie, Katedra Strategii, ul. Jagiellońska 57/59, 
03-301 Warszawa – adiunkt od 2006; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet 
Warszawski, Wydział Zarządzania, 2001; dr – 
Akademia Leona Koźmińskiego, dr n.  ekon. 
w zakresie zarządzania, 2005; publikacje (łącz-
nie): 41; w tym książki: 2 we współautorstwie; 
rozdziały w monografiach: 18; artykuły w cza-
sopismach: 21; granty krajowe: kierownik pro-
jektów finansowanych w ramach badań statuto-
wych ALK, 2008-2014; kierownik grantu 
finansowanego przez NCN, 2015-2018; staże 
zagraniczne: MCI Innsbruck (Innsbruck, Au-
stria), ESSCA - School of Management (Anges, 
Francja), University of Bradford (Wielka Bryta-

nia); nagrody i  wyróżnienia: Nagr. Rektora 
ALK za ind. osiągnięcia w dz. naukowej – 2016, 
2010-2013, 2002-2006; pełnione funkcje: koor-
dynator specjalności „Strategic Management” 
na studiach II st. w j. angielskim; recenzent kra-
jowych i zagranicznych czasopism naukowych, 
w tym „Journal of Organization Change Mana-
gement”, „MBA.CE”, „Problemy Zarządzania”; 
towarzystwa naukowe: AIB – czł., EIBA – czł., 
EURAM – czł., SMS – czł.; języki obce: angiel-
ski (CPE), francuski, słoweński; inne informa-
cje: dyplom ukończenia studiów podyplomo-
wych „Zarządzanie Projektami”, 2004; 
absolwentka programu IMTA, 2003 (Bled, Sło-
wenia); hobby: malarstwo, brydż; adres kore-
spondencyjny: ALK, ul. Jagiellońska 57/59, 03-
301 Warszawa, e-mail: mariolac@kozminski.
edu.pl■

Czaja, Izabela 

dr 

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: teoria przedsiębior-
czości, innowacje, ekonomika przedsiębiorstw 
i sektorów, międzynarodowe badania porów-
nawcze i rozwój przedsiębiorczości; miejsce 
pracy i stanowisko: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych, Katedra Przedsiębior-
czości i Innowacji, ul. Rakowicka 27, 31-510 
Kraków – st. wykładowca; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – AE w Krakowie, handel 
zagraniczny, 1992; dr – AE w Krakowie, dr n. 
ekon. w zakresie ekonomii, 1997; publikacje 
(łącznie): 65, w tym książki: 3, z czego 2 we 
współautorstwie; rozdziały w monografiach: 
36; artykuły w czasopismach: 26; granty 
krajowe: uczestnik 11 grantów finansowanych 
przez MNiSzW; projekty międzynarodowe: 
wykonawca programu badawczego w zakre-
sie przedsiębiorczości „Enterforum” w kra-
jach Europy Centralnej i krajów nadbałtyckich 
1996-2003; staże zagraniczne: Universytet 
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Cluj (Napoca, Rumunia), Hame Polytechnic 
(Valkeakoski, Forsa, Hame, Finlandia), Oxford 
University (Oxford, Wielka Brytania), Wirt-
schaftsuniversität Wien (Wiedeń, Austria); na-
grody i wyróżnienia: Medal Brązowy Za Dłu-
goletnią Służbę – 2008; Nagr. Rektora AE III 
st. za ind. osiągnięcia w dz. Naukowej – 1997 
r.; Nagr. Rektora UEK zesp. II st. za osiągnię-
cia w dz. naukowej – 2015, 2014, 2013, 2012, 
2011, 2009, 2008; inne Nagr. Rektora UEK 
za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne; 
pełnione funkcje: czł. komitetu naukowego 
Olimpiady Przedsiębiorczości, 2006-2009; 
organizator i współorganizator 8 konferen-
cji, w tym 1 krajowej i 7 międzynarodowych; 
towarzystwa naukowe: International Joseph 
Alois Schumpeter Society – czł. od 2008; PTE – 
czł. od 2015; języki obce: angielski, niemiecki, 
rosyjski; hobby: fotografia, muzyka, medycy-
na naturalna, adres korespondencyjny: UEK, 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: 
czajai@uek.krakow.pl■

Czerniawski, Ryszard

dr hab., prof. nzw. SWPS

ur.: 20.08.1952; dziedzi-
na: nauki prawne, nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: prawo, finanse; spe-
cjalność: rynek finanso-
wy, instrumenty finanso- 
we; miejsce pracy i  sta-
nowisko: SWPS Uniwer-
sytet Humanistyczno- 
społeczny w  Warszawie, 

Wydział Prawa, Instytut Prawa, ul. Chodakow-
ska 19/31, 03-815  Warszawa – prof. nzw. od 
2015; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Szkoła Główna Handlowa, ekonomia, 1976; 
dr – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Ła-
zarskiego w Warszawie, dr n. praw. w zakresie 
prawa, 2008; dr hab. – Uniwersytet w Białym-
stoku, dr hab. n. praw. w zakresie prawa, 2015; 

publikacje (łącznie): 89; w tym książki: 24; roz-
działy w monografiach: ok. 5; artykuły w cza-
sopismach: ok. 60; nagrody i  wyróżnienia: 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi dla rozwoju i  promocji rynku 
giełdowego i kapitałowego w Polsce – 2000; peł-
nione funkcje: wiceprezes Zarządu GPW do 
2006; czł. i przewodniczący rady nadzor-
czej Krajowego Depozytu Papierów Wartościo-
wych, 1995-2006; z-ca Rzecznika Praw Obywa-
telskich, 2012-2015; szczególne osiągnięcia: 
współorganizator (jeden z czterech) Giełdy Pa-
pierów Wartościowych w  Warszawie; języki 
obce: rosyjski, niemiecki; adres koresponden-
cyjny: SWPS Uniwersytet Humanistycznospo-
łeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warsza-
wa, e-mail: rczerniawski@swps.edu.pl■

Daszkiewicz, Nelly

dr hab., prof. nzw. PG

ur.: 23.01.1968, Gdynia; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
internacjonalizacja przed-
siębiorstw, biznes mię-
dzynarodowy, małe i śre- 
dnie przedsiębiorstwa; 
miejsce pracy i stanowi-
sko: Politechnika Gdań-

ska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra 
Nauk Ekonomicznych, ul. G. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk – prof. nzw. od 2006; stu-
dia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – 1991; 
dr – Politechnika Gdańska, dr n. ekon. w zakre-
sie ekonomii, 1996; dr hab. – Uniwersytet 
Gdański, dr hab. n. ekon. w zakresie ekonomii, 
2004; liczba wypromowanych doktorów: 3; pu-
blikacje (łącznie): 87; w tym książki: 7, z czego 
6 we współautorstwie, redakcja naukowa 4; roz-
działy w monografiach: ok. 30; artykuły w cza-
sopismach: ok. 50; granty krajowe: kierownik 
grantu OPUS 6 finansowanego przez NCN, 
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2014-2017; gł. wykonawca grantu OPUS 4 fi-
nansowanego przez NCN, 2013-2016; koordy-
nator regionalny grantu StG Międz. Funduszu 
Wyszehradzkiego, 2013-2014; koordynator ze-
społu badawczego w projekcie Euro 2012 „Szan-
se i Zagrożenia dla Pomorza”; staże zagranicz-
ne: Ancona (Włochy), Glasgow (Szkocja); 
nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora PG II st. 
za osiągnięcia w dz. naukowej – 2004; kilka 
Nagr. Rektora PG za osiągnięcia w dz. dydak-
tycznej; towarzystwa naukowe: AIB – czł. od 
2014, ERS – czł. od 2013; języki obce: angielski; 
hobby: podróże, przyroda, książki; adres kore-
spondencyjny: PG, ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk, e-mail: Nelly.Daszkiewicz@zie.
pg.gda.pl■

Dominiak, Piotr 

prof. dr hab.

ur.: 29.06.1948, Radom; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; miejsce pra-
cy i  stanowisko: Poli-
technika Gdańska, Wy-
dział Zarządzania i Eko- 
nomii, Katedra Nauk 
Ekonomicznych, ul. 
G. Narutowicza 11/12, 

80-233  Gdańsk – prof. zw. od 2007; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet 
Warszawski, ekonomia, 1971; dr – Uniwersytet 
Warszawski, dr n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
1976; dr hab. – Uniwersytet Warszawski, dr hab. 
n. ekon. w zakresie ekonomii, 1989; prof. – prof. 
n. ekon., 2005; liczba wypromowanych dokto-
rów: 17; publikacje (łącznie): ok. 85, w  tym 
książki: 5; rozdziały w  monografiach: ok. 30; 
artykuły w czasopismach: ok. 50; granty krajo-
we: kierownik siedmiu projektów naukowo-ba-
dawczych; wykonawca pięciu projektów badaw-
czych finansowanych m.in. przez MNiSW; 
projekty międzynarodowe: wykonawca dwóch 

projektów realizowanych we współpracy mię-
dzynarodowej; staże zagraniczne: 4; nagrody 
i wyróżnienia: dwie Nagr. MPPiSS; dwie Nagr. 
MNiSW; Złota Odznaka PTE; pełnione funk-
cje: dyrektor INEiH PG; dziekan WZiE PG, 
2005-2012, 1993-1999; kierownik Katedry Nauk 
Ekonomicznych WZiE PG; towarzystwa na-
ukowe: PTE – czł.; szczególne osiągnięcia: mo-
nografia pt. „Sektor MSP we współczesnej go-
spodarce”; kierowanie badaniami w  ramach 
Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego 
(4 edycje); monografia pt. „Przedsiębiorczość 
nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjo-
nalnej” (współautor); języki obce: angielski; ad-
res korespondencyjny: PG, ul. G. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, e-mail: piotr.dominiak@
zie.pg.gda.pl■

Dworak, Janusz 

dr

ur.: 20.06.1955; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
marketing, ekonomika 
rozwoju lokalnego; miej-
sce pracy i  stanowisko: 
Wyższa Szkoła Bankowa 
w Gdańsku, Wydział Fi-
nansów i  Zarządzania, 

Katedra Marketingu, ul. Dolna Brama 8, 80-821 
Gdańsk – adiunkt od 2007; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – Uniwersytet Gdański, 
ekonomika produkcji, 1983; dr – Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego, dr n. ekon. w za-
kresie ekonomii, 2007; publikacje (łącznie): 48; 
rozdziały w monografiach: 48; artykuły w cza-
sopismach: 1; staże zagraniczne: Niemcy, Buł-
garia, Słowacja; towarzystwa naukowe: PTE – 
czł.; języki obce: niemiecki; hobby: medycyna 
niekonwencjonalna; adres korespondencyjny: 
ul. Jeleniogórska 5c, m12, 80-180 Gdańsk, 
e-mail: dworakjanusz@wp.pl■
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Dyduch, Wojciech

prof. dr hab.

ur.: 02.06.1974, Kraków; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość organizacyjna, 
zarządzanie strategiczne, 
zasoby niematerialne, 
tworzenie wartości; miej-
sce pracy i  stanowisko: 

Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach, Wy-
dział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, 
ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice – prof. zw. od 
2016; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa (AE 
w Katowicach i Uniwersytet Śląski), zarządzanie 
i marketing, 2000; dr – AE w Katowicach, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2003; dr 
hab. – AE w Katowicach, dr n. ekon. w zakresie 
nauk o zarządzaniu, 2009; prof. –  prof. n. ekon., 
2014; liczba wypromowanych doktorów: 1; pu-
blikacje (łącznie): 131; w  tym książki: 2; roz-
działy w monografiach: 85; artykuły w czaso-
pismach: 44; granty krajowe: kierownik dwóch 
grantów badawczych finansowanych przez 
NCN, 2015, 2011; wykonawca grantu badaw-
czego finansowanego przez NCN; wykonawca 
dwóch grantów z zakresu przedsiębiorczości or-
ganizacyjnej finansowanych przez KBN; pro-
jekty międzynarodowe: wykonawca dwóch 
projektów badawczych z zakresu innowacji oraz 
kreatywności i  przedsiębiorczości, realizowa-
nych m.in. w ramach Euroweek 2015, 2009; sta-
że zagraniczne: University of Groningen (Ho-
landia), University of Northern Iowa (USA), 
Institute of Technology, TEI Kavala (Grecja); 
nagrody i wyróżnienia: Nominacja „Best Paper 
Award” na konferencji Institute for Small Busi-
ness and Entrepreneurship; Nagr. Rektora UE 
w  Katowicach; Nagr. w  plebiscycie „Przyjaciel 
studenta” – 2015, 2014; pełnione funkcje: wice-
przewodniczący Prezydium i czł. KNOiZ PAN; 

prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagrani-
cą w  UE w  Katowicach; ambasador na Polskę 
sekcji przedsiębiorczości Academy of Manage-
ment; wiceprzewodniczący na Polskę ECSB; 
przewodniczący Komitetu Okręgowego Olim-
piady Przedsiębiorczości; współorganizator 
ścieżki konferencyjnej „Organizing Creativity 
for Innovation” (EURAM); towarzystwa na-
ukowe: Academy of Management – czł., EU-
RAM– czł., BAM – czł., ECSB – czł.; języki 
obce: angielski, francuski, niemiecki; inne in-
formacje: Carpe diem et carpe tempu!; hobby: 
astronomia, fauna wód śródlądowych, fotogra-
fia, snowboard; adres korespondencyjny: UE 
w Katowicach, ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowi-
ce, e-mail: wojciech.dyduch@ue.katowice.pl■

Dzikowski, Piotr

dr

ur.: 24.05.1971; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: innowacje, 
systemy innowacji; miej-
sce pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Zielonogór-
ski, Wydział Ekonomii 
i  Zarządzania, Zakład 
Innowacji i  Przedsię-

biorczości, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona 
Góra – adiunkt od 2011; studia, stopnie i tytuły 
naukowe: mgr – Politechnika Wrocławska, tele-
komunikacja, 1996; dr – Uniwersytet Gdański, 
dr n. ekon. w zakresie ekonomii, 2009; publika-
cje (łącznie): 38; w tym książki: 1; rozdziały 
w monografiach: 13; artykuły w czasopismach: 
24; projekty międzynarodowe: wykonawca 
projektu finansowanego w  ramach programu 
URBACT II (Lider projektu: miasto Gateshead); 
staże zagraniczne: Technical University of 
Ostrava (Czechy), Universitat de Girona (Hisz-
pania), University of Business in Prague (Cze-
chy), Vaxjo University (Szwecja), University of 
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Business in Prague (Czechy), University of Am-
sterdam (Holandia), Clark University, College 
of Professional and Continuing Education 
(Worcester, Massachussetts, USA), Peer Review 
Gateshead (Newcastle, Wielka Brytania), Co-
ventry University’s Technology Park (Wielka 
Brytania), University of Twente in Enschede 
(Holandia); nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rek-
tora UZ II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 
2015, 2014; I miejsce w konkursie na najlepszy 
artykuł IV Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej z  cyklu Forum Młodych Menedżerów, 
WOiZ PŁ – 2013; stypendium doktoranckie 
Prezydenta Miasta Leszna – 2008-2009; stypen-
dium naukowe (Erasmus), University of Paisley 
(Scotland, Wielka Brytania) – 1994-1995; peł-
nione funkcje: czł. Zarządu w  Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w Lesznie; towarzystwa na-
ukowe: SERiA – czł.; szczególne osiągnięcia: 
Certificate in Advanced English, Cambridge 
University, 1995; języki obce: angielski (certyfi-
kat CAE); hobby: astrofotografia, w tym zdjęcia 
komet; adres korespondencyjny: UZ, ul. Pod-
górna 50, 65-246 Zielona Góra, e-mail: 
p.dzikowski@wez.uz.zgora.pl■

Fabińska, Monika 

dr

ur.: 29.09.1979, Łódź; 
dziedzina: nauki eko- 
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość, zarządzanie 
innowacjami; miejsce 
pracy i stanowisko: Uni-
wersytet Łódzki, Wydział 
Zarządzania, Katedra 

Przedsiębiorczości i  Polityki Przemysłowej, ul. 
Matejki 22/26, 90-237 Łódź – adiunkt od 2013; 
studia, stopnie i tytuły naukowe: dr – Uniwersy-
tet Łódzki, dr n. ekon. w zakresie nauk o zarzą-
dzaniu, 2013; publikacje (łącznie): 55, w  tym 

książki: 19; rozdziały w monografiach: 21; arty-
kuły w czasopismach: 15; granty krajowe: kie-
rownik grantu dla młodych naukowców z zakre-
su benchmarkingu regionalnego; wykonawca 
dwóch projektów badawczych z  zakresu zarzą-
dzania w  samorządach, 2013-2015; projekty 
międzynarodowe: wykonawca projektu LORIS 
PLUS realizowanego w ramach 6. Programu Ra-
mowego; wykonawca projektu realizowanego 
w ramach programu stypendialnego Marie Curie 
Actions 6. Programu Ramowego z zakresu przed-
siębiorczości i MŚP; staże zagraniczne: Uniwer-
sytet Mannheim (Mannheim, Niemcy), Bunde-
stag (Berlin, Niemcy), Kingston University 
London, Small Business Research Centre (Lon-
dyn, Wielka Brytania); pełnione funkcje: wice-
prezes Związku Ogrodniczego; towarzystwa na-
ukowe: SIZ – czł.; języki obce: angielski, nie- 
miecki, hiszpański; hobby: pływanie, podróże; 
adres korespondencyjny: UŁ, ul. Matejki 22/26, 
90-237 Łódź, e-mail: fabinska@uni.lodz.pl■

Fazlagić, Jan

dr hab., prof. nzw. UEP
www.fazlagic.pl 

ur.: 01.01.1971, Wrocław; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscyplina: nauki o zarządzaniu; 
specjalność: zarządzanie wiedzą, kapitał inte-
lektualny, marketing w edukacji, service design; 
miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet Eko-
nomiczny w  Poznaniu, Wydział Zarządzania, 
Katedra Badań Rynku i Usług, Al. Niepodległo-
ści 10, 61-754 Poznań – prof. nzw. od 2011; stu-
dia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – AE w Po-
znaniu, zarządzanie, 1995; dr – AE w Poznaniu, 
dr n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2001; 
dr hab. – UE w Poznaniu, dr hab. n. ekon. w za-
kresie nauk o  zarządzaniu, 2010; publikacje 
(łącznie): 267; w  tym książki: 12; rozdziały 
w monografiach: 21; artykuły w czasopismach: 
234; granty krajowe: kierownik grantu „Kapitał 
Intelektualny Powiatów Polskich”; wykonaw-
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ca projektu „Go Global!”; wykonawca wielu 
projektów badawczych i  naukowych, finanso-
wanych m.in. przez NCN oraz MNiSW; staże 
zagraniczne: stypendysta Komisji Fulbrighta 
w kategorii Senior (USA), stypendysta Komisji 
Europejskiej Marie Curie Research Fellow, Sam 
Houston State University (USA), Karel de Gro-
te-Hogeschool (Belgia); języki obce: angielski, 
niemiecki; hobby: fortyfikacje, II wojna świato-
wa, historia Słowian; adres korespondencyjny: 
UE w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-754 
Poznań, jan.fazlagic@ue.poznan.pl■

Flaszewska, Sylwia 

mgr

ur.: 08.07.1985, Konin; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem, 
zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wiedzą, 
struktury organizacyjne, przedsiębiorczość 
technologiczna; miejsce pracy i  stanowisko: 
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Za-
rządzania, Katedra Zarządzania, ul. Piotrkow-
ska 266, 90-924 Łódź – asystent od 2010; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Politechnika 
Łódzka, zarządzanie, 2009; publikacje (łącz-
nie): 32, w tym rozdziały w monografiach: 17; 
artykuły w czasopismach: 15; granty krajowe: 
kierownik grantu badawczego finansowanego 
przez NCN; wykonawca grantu badawczego 
z  zakresu przedsiębiorczości technologicznej; 
nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora PŁ ind. 
II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2015, 
2014; Nagr. Rektora PŁ zesp. I st. za osiągnięcia 
w dz. dydaktycznej - 2013; wyróżnienie w finale 
konkursu na najlepszy artykuł VII OKN z cyklu 
„Zarządzanie Rozwojem Organizacji”; Nagr. 
publiczności w eliminacjach konkursu z zakre-
su komunikacji naukowej Three Minute Thesis 
na PŁ – 2015; języki obce: angielski; hobby: 
czytanie książek; adres korespondencyjny: 
PŁ, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, e-mail: 
sylwia.flaszewska@p.lodz.pl■

Francik, Anna

dr hab., prof. nzw. WSB

dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: zarządzanie 
innowacjami, zarządza-
nie zasobami ludzkimi, 
zarządzanie małymi 
i  średnimi przedsiębior-
stwami; miejsce pracy 
i  stanowisko: Wyższa 

Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział 
Zarządzania, Informatyki i  Nauk Społecznych, 
Katedra Zarządzania, ul. Cieplaka 1c, 41-300 
Dąbrowa Górnicza – prof. nzw.; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: dr – AE W Krakowie, dr. n. 
ekon., 1975, dr hab – AE W Krakowie, dr hab. 
n. ekon. w  zakresie nauk o  zrządzaniu, 2004; 
liczba wypromowanych doktorów: 1; granty 
krajowe: kierownik grantów finansowanych ze 
środków uczelnianych przeznaczonych na dzia-
łalność statutową; nagrody i wyróżnienia: wie-
lokrotne Nagr. Rektora UEK (AE) za osiągnię-
cia w  dziedzinie naukowej, organizacyjnej 
i dydaktycznej; adres korespondencyjny: WSB, 
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza■

Gabryś, Bartłomiej J. 

dr

ur.: 26.04.1977, Katowi-
ce; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: nauki o zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość, zarządzanie 
strategiczne, metodolo-
gia badań; miejsce pra-
cy i  stanowisko: Uni-
wersytet Ekonomiczny 

w  Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra 
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Przedsiębiorczości, ul. 1 Maja 50, 40-287 Kato-
wice – adiunkt od 2009; studia, stopnie i tytuły 
naukowe: mgr – AE w Katowicach, ekonomia, 
2001; dr – AE w Katowicach, dr n. ekon. w za-
kresie nauk o  zarządzaniu, 2009; publikacje 
(łącznie): 77, w tym rozdziały w  monogra-
fiach: 48; artykuły w czasopismach: 29; kiero-
wane ważniejszymi grantami: kierownik gran-
tu badawczego z  zakresu przedsiębiorczości 
w  organizacjach; wykonawca trzech projektów 
badawczych z  zakresu orientacji przedsiębior-
czej i  efektywności organizacyjnej; projekty 
międzynarodowe: czł. zespołu krajowego w ra-
mach projektu GEM, 2012-2014; staże zagra-
niczne: University of Santiago di Compostela 
(Hiszpania), University of Applied Sciences BFI 
Vienna (Austria); nagrody i wyróżnienia: Nagr. 
zesp. MENiS za współautorstwo książki „Przed-
siębiorczość organizacyjna: Orientacje czasowe, 
opcje realne, wyjątkowi ludzie” – 2004; Nagr. 
Rektora UE w Katowicach za dysertację doktor-
ską – 2009; pełnione funkcje: koordynator pro-
gramów biznesowych UE w  Katowicach; 
kierownik studiów podyplomowych „Przedsię-
biorczość dla nauczycieli”; towarzystwa nauko-
we: EURAM – czł.; ISBE – czł.; BAM – czł.; ję-
zyki obce: angielski, francuski; inne informacje: 
czł. Komitetu Lokalnego „Olimpiady Przedsię-
biorczości”; czł. Stowarzyszenia Ekonomicz-
nych Uniwersytetów Dziecięcych; hobby: szy-
bownictwo; adres korespondencyjny: UE 
w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, 
e-mail: bartlomiej.gabrys@ue.katowice.pl■

Gancarczyk, Jacek 

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; specjalność: przedsiębior-
czość strategiczna, sieci kooperacyjne i klastry, 
małe i  średnie przedsiębiorstwa, przedsiębior-
czość w  turystyce i  sporcie, regionalny rozwój 
gospodarczy; miejsce pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania 

i  Komunikacji Społecz-
nej, Katedra Zarządza-
nia w Turystyce, ul. prof. 
S. Łojasiewicza 4, 30-
348  Kraków – adiunkt 
od 2009; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – 
AR w  Krakowie, 1992; 
AE w Krakowie, 1993; dr 
– Uniwersytet Łódzki, dr 

n. ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 2003; 
publikacje (łącznie): 41, w tym książki: 8; roz-
działy w monografiach: 17; artykuły w czaso-
pismach: 16; granty krajowe: kierownik pro-
jektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski 
woj. mazowieckiego, 2013-2014; kierownik pro-
jektu realizowanego we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim woj. małopolskiego w Krako-
wie, WSB – National-Louis University i Sądecką 
Izbą Gospodarczą, 2007-2008; kierownik pro-
jektu realizowanego we współpracy z  Polską 
Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Le-
wiatan”, WSB – National Louis University, 2005-
2006; wykonawca projektu finansowanego w ra-
mach POKL, 2013-2014; wykonawca grantu 
badawczego finansowanego przez NCN, 2010-
2013; projekty międzynarodowe: wykonawca 
grantu finansowanego przez European Founda-
tion for the Improvement of Living and Wor-
king Conditions (Eurofound) oraz European 
Union Agency, 2012-2013; wykonawca trzech 
projektów realizowanych we współpracy z: The 
Sasakawa Peace Foundation, Chuo University 
(Tokio, Japonia), 2003-2004, Poland-America- 
Ukraine Cooperation Initiative, 2001-2002, 
WSB-NLU, Institute for International Business 
Development (Kiev, Ukraine); staże zagranicz-
ne: Leuphana University (Lüneburg, Niemcy), 
Manchester Federal School of Business & Ma-
nagement (Wielka Brytania), University of 
Manchester (Wielka Brytania), Middlesex Uni-
versity (London, Wielka Brytania), Thames Val-
ley Chamber of Commerce & Industry in Slo-
ugh (Wielka Brytania), Warwick University 
(Warwick, Wielka Brytania), Central European 
University in Budapest (Węgry), University of 



Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości  33  

Presov (Słowacja), United States Information 
Agency (Washington DC, USA); nagrody i wy-
różnienia: III Nagr. główna w IX edycji konkur-
su „Teraz Polska” Promocja i Rozwój za promo-
torstwo najlepszej pracy mgr – 2015; wyróżnienie 
i nominacja do Nagr. im. Prof. Marcina Bielskie-
go za monografię – 2010; Nagr. Rektorska „Bul-
doga” za opracowanie i prowadzenie modułu V 
„Strategia rozwoju firmy” w  ramach programu 
„Przyjaciele Sukcesu” przygotowanego dla firm 
sektora MSP przez WSB-NLU, Microsoft Dyna-
mics oraz Konfederację „Lewiatan” – 2007; Nagr. 
dla trenera zesp. studentów pt. „Przedsiębior-
czość i Zarządzanie” organizowanych przez FEP, 
III st. – 2004, IV st. – 2002, III st. – 2001, I st. – 
2000, I st. – 1999, II st. – 1998, II st. – 1997; peł-
nione funkcje: sekretarz Wydz. Komisji Rekru-
tacyjnej UJ; sekretarz Wydz. Zesp. Egza- 
minacyjnego UJ ds. cudzoziemców; sekretarz 
Wydz. Komisji Rekrutacyjnej UJ ds. cudzoziem-
ców; towarzystwa naukowe: ECSB – czł.; EIA-
SM – czł.; OECD Advisory Group on Entrepre-
neurship and SMEs – czł.; języki obce: angielski, 
rosyjski; adres korespondencyjny: UJ, ul. Prof. 
S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, e-mail: jacek.
gancarczyk@uj.edu.pl■

Gancarczyk, Marta 

dr hab.

ur.: 05.04.1968, Limano-
wa; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia, nauki 
o  zarządzaniu; specjal-
ność: przedsiębiorczość, 
polityka wsparcia ma-
łych i średnich przedsię-
biorstw, rozwój regional-
ny; miejsce pracy i  sta- 

nowisko: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Za-
rządzania i  Komunikacji Społecznej, Instytut 
Ekonomii, Finansów i  Zarządzania, ul. prof. 
S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków – adiunkt 

z hab. od 2013; studia, stopnie i tytuły nauko-
we: mgr – Uniwersytet Jagielloński, 1992; dr – 
Uniwersytet Łódzki, dr n. ekon. w  zakresie 
nauk o zarządzaniu, 2003; dr hab. – Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. n. ekon. 
w  zakresie ekonomii, 2013; publikacje (łącz-
nie): 55, w tym książki: 5, z czego 2 we współ-
autorstwie; rozdziały w monografiach: 20; ar-
tykuły w  czasopismach: 30; granty krajowe: 
kierownik projektu finansowanego przez NCN, 
2014-2016; kierownik projektu finansowanego 
w ramach PO KL (ESF), 2013-2014; kierownik 
grantu badawczego finansowanego przez Urząd 
Marszałkowski w  Krakowie, Wyższą Szkołę 
Biznesu – National-Louis University i Sądecką 
Izbę Gospodarczą, 2007; kierownik projektu fi-
nansowanego przez MNiSW, 2006-2008; kie-
rownik czterech projektów w  ramach badań 
statutowych; projekty międzynarodowe: kie-
rownik projektu finansowanego przez The Sa-
sakawa Peace Foundation, Chuo University 
w  Tokio (Japonia), 2003-2004; wykonawca 
grantu finansowanego przez United States 
Agency for International Development, 2000-
2001; staże zagraniczne: Craig School of Busi-
ness - California State University (Fresno, 
USA), Copenhagen School of Business (Kopen-
haga, Dania), Sasakawa Peace Foundation, 
Chuo University (Tokio, Japonia), Cardiff Uni-
versity (Wielka Brytania), Welsh Assembly Go-
vernment (Cardiff, Wielka Brytania), Universi-
ty of Cambridge, Judge Business School 
(Cambridge, Wielka Brytania), East of England 
Development Agency (Cambridge, Wielka Bry-
tania); nagrody i wyróżnienia: Nagr. im. Prof. 
M. Bielskiego za publikację naukową w zakre-
sie ekonomii i zarządzania (WSB-NLU) – 2010, 
2009, 2008; pełnione funkcje: Associate Editor 
Journal of Entrepreneurship, Management and 
Innovation (JEMI); czł. Rady Ogólnopolskiego 
Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw; towa-
rzystwa naukowe: EURAM – czł.; ECSB – czł.; 
ISBE – czł.; języki obce: angielski, rosyjski, 
francuski, łaciński; adres korespondencyjny: 
UJ, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, 
e-mail: marta.gancarczyk@uj.edu.pl■
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Gaweł, Aleksandra 

prof. dr hab.

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia; specjalność: mikroekonomia, 
przedsiębiorczość; miejsce pracy i  stanowi-
sko: Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu, 
Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Kate-
dra Konkurencyjności Międzynarodowej, al. 
Niepodległości 10, 61-875 Poznań – prof. zw. 
od 2015; studia, stopnie i  tytuły naukowe: 
mgr – AE w Poznaniu, ekonomika i organiza-
cja obrotu towarowego, 1994; dr – AE w Pozna-
niu, dr n. ekon. w zakresie ekonomii, 1997; dr 
hab. – AE w Poznaniu, dr hab. n. ekon. w za-
kresie ekonomii, 2008; prof. – prof. n. ekon., 
2015; liczba wypromowanych doktorów: 1; 
publikacje (łącznie): 72, w tym książki: 2; roz-
działy w monografiach: 19; artykuły w czaso-
pismach: 51; granty krajowe: kierownik trzech 
grantów badawczych z  zakresu zarządzania 
strategicznego oraz komercjalizacji technolo-
gii; projekty międzynarodowe: wykonawca 
kilku projektów badawczych z  zakresu wirtu-
alnych gier zarządzania w  szkolnictwie wyż-
szym oraz innowacyjnych metod nauczania, 
finansowanych w ramach programu Leonadro 
da Vinci, 2010-2012, oraz w ramach programu 
Tempus, 2009-2012; pełnione funkcje: redak-
tor naczelna miesięcznika naukowego „Studia 
Oeconomica Posnaniensia”; adres korespon-
dencyjny: UE w  Poznaniu, al. Niepodległości 
10, 61-875 Poznań, e-mail: aleksandra.gawel@
ue.poznan.pl■

Glinka, Beata 

prof. dr hab.

ur.: 27.12.1973, Tarnów; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: ekonomia, nauki o za-
rządzaniu; specjalność: przedsiębiorczość, kul-
turowy kontekst procesów przedsiębiorczych 
i  zarządzania; miejsce pracy i  stanowisko: 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządza-
nia, Centrum Przedsiębiorczości, ul. Sztur-
mowa 1/3, 02-678 Warszawa – prof. nzw. od 
2010; studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr 
– Uniwersytet Warszawski, 1996; dr – Uniwer-
sytet Warszawski, dr n. ekon. w zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 2001; dr hab. – Uniwersytet 
Warszawski, dr hab. n. ekon. w zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 2009; prof. – prof. n. ekon., 
2015; liczba wypromowanych dr: 4; publika-
cje (łącznie): 90, w tym książki: kilkanaście 
(autor, współautor, red. n.); granty krajowe: 
kierownik kilkunastu projektów badań sta-
tutowych oraz czł. zesp. grantów badawczych 
finansowanych przez NCN; projekty między-
narodowe: kierownik projektu finansowanego 
przez Fundację Fulbrighta; staże zagraniczne: 
Uniwersytet Noworosyjski w Moskwie (Rosja), 
Uniwersytet w  Göteborgu (Szwecja), Uniwer-
sytet George Mason (USA), Columbia Univer-
sity (USA); nagrody i wyróżnienia: Nagr. Fun-
dacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla 
młodych naukowców) – 2003; Nagr. Fundacji 
Fulbrighta (Senior Research Award) – 2011; 
wielokrotne Nagr. Rektora UW i dziekana WZ 
UW za osiągnięcia w dz. naukowej, organiza-
cyjnej i  dydaktycznej; pełnione funkcje: dyr. 
Centrum Przedsiębiorczości na WZ UW; kie-
rownik Zakładu Innowacji Organizacyjnych 
i  Przedsiębiorczości; organizator cyklicznej 
konferencji „Przedsiębiorczość w  XXI wieku” 
od 2014; redaktor naczelny kwartalnika na-
ukowego „Problemy Zarządzania”; towarzy-
stwa naukowe: PAU – czł.; KNOiZ PAN – czł.; 
języki obce: angielski; hobby: czytanie książek 
kryminalnych, podróże; adres koresponden-
cyjny: UW, ul. Szturmowa 3, 02-678 Warszawa, 
e-mail: bglinka@wz.uw.edu.pl■

Głodek, Paweł

dr

ur.: 29.05.1971, Gubin; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
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specjalność: przedsię-
biorczość, innowacje, 
komercjalizacja wiedzy; 
miejsce pracy i  sta- 
nowisko: Uniwersytet 
Łódzki, Wydział Zarzą-
dzania, Katedra Przed-
siębiorczości i  Polityki 
Przemysłowej, ul. J. Ma-
tejki 22/26, 90-237 Łódź 

– st. wykładowca od 2014; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – Uniwersytet Łódzki, eko-
nomia, 1995; dr – Uniwersytet Łódzki, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2002; pu-
blikacje (łącznie): 41, w  tym książki: 5; roz-
działy w monografiach: 22; artykuły w czaso-
pismach: 14; granty krajowe: kierownik 
projektu finansowanego w ramach POKL; kie-
rownik grantu badawczego finansowanego 
przez NCN; kierownik projektu badawczego 
finansowanego przez MNiSW; gł. wykonawca 
grantu badawczego finansowanego przez 
NCN; wykonawca programu strategicznego na 
lata 2009-2014; wykonawca projektu badaw-
czego finansowanego przez KBN; projekty 
międzynarodowe: wykonawca projektu reali-
zowanego w  ramach programu Leonardo da 
Vinci „Transfer of Innovation”, 2013-2015; wy-
konawca projektu realizowanego w ramach In-
terreg IVC, 2010-2012; wykonawca projektu 
realizowanego w ramach Interreg IIIC, 2004-
2007; staże zagraniczne: Uniwersytet Teksań-
ski (Austin, USA), Universitat Autonoma de 
Barcelona (Hiszpania), Linnaeus University 
(Växjö, Szwecja); pełnione funkcje: czł. komi-
tetu redakcyjnego czasopisma „International 
Journal of Globalization and Small Business”; 
towarzystwa naukowe: ESBC – czł.; języki 
obce: angielski; hobby: piłka siatkowa, tury-
styka; adres korespondencyjny: UŁ, ul. Ma-
tejki 22/26, 90-237 Łódź, e-mail: glodek@uni.
lodz.pl■

Godlewska-Majkowska, Hanna

prof. dr hab.

ur.: 30.03.1960; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: gospodarka 
lokalna i  regionalna, 
lokalizacja przedsię-
biorstw, przedsiębior-
czość regionalna, zarzą-
dzanie operacyjne; miej- 
sce pracy i  stanowisko: 

Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, Kole-
gium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przed-
siębiorstwa, ul. gen. A. J. Madalińskiego 6/8, 02-
513 Warszawa – prof. zw. od 2015; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – Szkoła Głów-
na Planowania i Statystyki, ekonomika i organi-
zacja produkcji, 1984; dr – Szkoła Główna Pla-
nowania i  Statystyki, dr n. ekon. w  zakresie 
ekonomii, 1991, dr hab. – Szkoła Główna Han-
dlowa, dr hab. n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
2000, prof. – prof. n. ekon., 2014; liczba wypro-
mowanych doktorów: 4; publikacje (łącznie): 
340, w tym książki: 3; granty krajowe: kierow-
nik grantu badawczego z  zakresu edukacji 
w  procesie rewitalizacji terenów przemysło-
wych; kierownik grantu badawczo-rozwojowe-
go z zakresu systemu edukacyjnego jako instru-
mentu tworzenia gospodarki innowacyjnej; 
wykonawca grantu badawczego Rektora SGH, 
2010; projekty międzynarodowe: wykonawca 
projektu badawczego (OLMOS) realizowanego 
we współpracy z Institut für Ökonomische und 
Technische Bildung, Universität Oldenburg, 
2005-2006; wykonawca międzynarodowego 
projektu z zakresu procesu Bolońskiego w edu-
kacji ekonomicznej we współpracy z uniwersy-
tetami w Oldenburgu i Sankt Petersburgu, 2006; 
staże zagraniczne: Coventry University (Wiel-
ka Brytania); nagrody i  wyróżnienia: Nagr. 
Rektora SGH I st. za zesp. osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2015, 2007; Nagr. Rektora SGH II st. 
za zesp. osiągnięcia w  dz. naukowej – 2014, 
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2012, 2011, 2010; Nagr. Rektora SGH III st. za 
zesp. za osiągnięcia w  dz. naukowej – 2013, 
2011; Nagr. Rektora SGH I st. za zesp. osią-
gnięcia w dz. naukowej – 2007; Nagr. Rektora 
SGH za ind. osiągnięcia w dz. naukowej – 2002; 
Nagr. Rektora SGH I st. za ind. osiągnięcia w 
dz. naukowej – 1992; pełnione funkcje: wice-
przewodnicząca komisji ds. rozwoju badań na-
ukowych w KNoP od 2012; wicedyrektor In-
stytutu Przedsiębiorstwa od 1999; b. 
przewodnicząca komisji ds. rozwoju badań 
naukowych w KNoP; towarzystwa naukowe: 
PTE – czł.; języki obce: angielski, niemiecki; 
hobby: podróże, muzyka chóralna, Scrum; ad-
res korespondencyjny: SGH, ul. Madalińskie-
go 6/8, 02-513 Warszawa, e-mail: hgodle@sgh.
waw.pl■

Gorączkowska, Jadwiga 

mgr

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
ekonomika innowacji, 
przedsiębiorczość; miej-
sce pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Zielonogór-
ski, Wydział Ekonomii 
i  Zarządzania, Zakład 
Innowacji i  Przedsię-

biorczości, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona 
Góra – asystent od 2013; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – Uniwersytet Zielonogór-
ski, ekonomia, 2012; publikacje (łącznie): 18, 
w tym rozdziały w monografiach: 11; artyku-
ły w  czasopismach: 7; projekty międzynaro-
dowe: udział w  badaniu przedsiębiorczości 
studentów GUESSS (Global University Entre-
preneurial Spirit Students` Survey) realizowa-
nym przez Uniwersytet z St. Gallen (Szwajca-
ria), 2013; towarzystwa naukowe: Instytut 
Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością 

– czł.; języki obce: niemiecki; hobby: plastyka; 
adres korespondencyjny: UZ, ul. Podgórna 
50, 65-246 Zielona Góra, e-mail: j.goraczkow-
ska@wez.uz.zgora.pl■

Gorynia, Marian 

prof. dr hab.
www.mariangorynia.pl

ur.: 07.10.1956, Dusina; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
teoria i  strategia firmy, 
transformacja gospo-
darki, regulacja mezo-
systemów gospodar-
czych, strategia firmy 
w  biznesie międzynaro-

dowym, konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
luka konkurencyjna, strategie inwestorów za-
granicznych w Polsce, ekspansja firm polskich 
na rynki międzynarodowe, strategie inwesto-
rów zagranicznych w  Polsce; miejsce pracy 
i stanowisko: Uniwersytet Ekonomiczny w Po-
znaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodo-
wej, Katedra Konkurencyjności Międzynaro-
dowej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań 
– prof. zw. od 2000; studia, stopnie i  tytuły 
naukowe: mgr – AE w  Poznaniu, ekonomika 
i organizacja handlu zagranicznego, 1980; dr – 
AE w Poznaniu, dr n. ekon. w zakresie ekono-
mii, 1985; dr hab. – AE w Poznaniu, dr hab. n. 
ekon. w zakresie ekonomii, 1995; prof. – prof. 
n. ekon., 2000; liczba wypromowanych dokto-
rów: 11; publikacje (łącznie): 363, w  tym 
książki: 14; rozdziały w monografiach: 13; ar-
tykuły w czasopismach: 181; granty krajowe: 
kierownik kilkunastu projektów naukowo-ba-
dawczych dotyczących strategicznego rozwoju 
przedsiębiorstw, międzynarodowej konkuren-
cyjności przedsiębiorstw, internacjonalizacji 
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polskich przedsiębiorstw; projekty międzyna-
rodowe: kierownik i wykonawca kilku między-
narodowych projektów naukowo-badawczych; 
staże zagraniczne: Uniwersytet w  Lyonie 
(Francja), Buckinghamshire College of Higher 
Education (Wielka Brytania), Trent University 
Nottingham (Wielka Brytania), Uniwersytet 
Nauk Społecznych w Tuluzie (Francja), wyższe 
szkoły biznesu w Barcelonie (Hiszpania) i Li-
zbonie (Portugalia), Institut de Gestion des 
Enterprises w  Rennes (Francja), Uniwersytet 
w Getyndze im. Georga Augusta (Niemcy); na-
grody i wyróżnienia: Nagr. MNiSW ind. II st. 
za osiągnięcia organizacyjne – 2015, 2014, 
2013, 2012, 2009; Nagr. MNiSW ind. I st. za 
osiągnięcia organizacyjne – 2011, 2010;  kilka-
naście Nagr. ind. i  zesp. MEN, PAN, MENiS, 
MNiSW, PTE za publikacje książkowe 1999-
2012; Nagr. ind. MEN za pracę habilitacyjną - 
1996; Medal „summa cum laude” − 1980; Nagr. 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospo-
darki za szczególne osiągnięcia w działalności 
proeksportowej − 2013; Medal Mikołaja Ko-
pernika przyznany przez Związek Banków Pol-
skich – 2016; Odznaka honorowa „Za Zasługi 
dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Pol-
skiej” – 2015; Medal „Zasłużony dla Eksportu” 
– 2014; Medal pamiątkowy Wojewody Wielko-
polskiego „Ad Perpetuam Rei Memoriam” – 
2012; Statuetka Honorowego Hipolita i  god-
ność „Lidera Pracy Organicznej” – 2011; Medal 
XXX-lecia Restytucji Orderu św. Stanisława 
BM za „działalność charytatywną” − 2009; 
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” − 2007; 
Odznaka Honorowa Miasta Poznania − 1989; 
Srebrny Krzyż Zasługi − 2002; Złota Odznaka 
im. Mikołaja Kopernika „Primus Inter Pares” 
− 1980; pełnione funkcje: rektor UEP, 2008-
2016; prorektor ds. nauki i współpracy z zagra-
nicą 2002-2008; prodziekan WZ UEP, 1999-
2002; przewodniczący Konferencji Rektorów 
Uczelni Ekonomicznych, 2012-2016; czł. Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i  Tytułów, 2011-
2012; przewodniczący Rady Nadzorczej PARP, 
2014-2016; czł. Krajowej Rady Przedsiębior-

czości, 2013-2015; czł. kapituły konkursu 
Rzeczpospolitej i  Ministerstwa Gospodarki: 
Sława Polski, Orły Eksportu, Dobra Firma, 
2015, 2013; czł. Kapituły Nagrody Gospodar-
czej Prezydenta RP od 2011; przewodniczący 
Rady Fundacji „Kadry dla Wielkopolski” od 
2008; przewodniczący Rady Programowej 
Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „Erga 
Omnes”; przewodniczący Rady Naukowo-Pro-
gramowej WIPH od 2008; przewodniczący Ka-
pituły Złotego Hipolita na rok 2010; czł. Wiel-
kopolskiej Rady Trzydziestu od 2011; czł. Rady 
Programowej czasopisma „Gospodarka Naro-
dowa”, 2006-2008; czł. Komitetu Redakcyjnego 
czasopisma „Gospodarka Narodowa” od 2009; 
czł. Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Stu-
dia Ekonomiczne” od 2002; czł. Komitetu Re-
dakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe 
PTE” od 2002; czł. Komitetu Redakcyjnego se-
rii wydawniczej „Raporty CASE” od 2003; czł. 
Rady Programowej czasopisma „Problemy Za-
rządzania” od 2004; czł. Komitetu Redakcyjne-
go czasopisma „Ekonomista” od 2010; czł. 
Rady Naukowej Internetowego Kwartalnika 
Antymonopolowego i Regulacyjnego od 2011; 
czł. Editorial Review Board „Journal of Tran-
snational Management” od 2001; czł. Editorial 
Board „International Journal of Institutional 
Governance” od 2001; towarzystwa naukowe: 
WIPH – radca 1995-1999; Instytut Nauk Eko-
nomicznych PAN – czł. Rady Naukowej, 2011-
2014, 2007-2010; Komitet Nauk Ekonomicz-
nych PAN – czł. 2014-2017, 2011-2014, 
2007-2010, 2003-2006; Wielkopolski Komitet 
Monitorujący Programy Rozwoju Regionalne-
go – czł. 2004-2008; EIBA – czł. od 1993, Bo-
ard Member 2007-2015; PTE – czł., przewod-
niczący Rady Naukowej od 2015, czł. Rady 
Naukowej 2005-2014; PTPN – czł.; TNOiK – 
czł.; AIB – czł.; IMDA – czł. od 1999; języki 
obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
hobby: ogród, fotografia, sport (pływanie, nar-
ty, siatkówka, bieganie); adres koresponden-
cyjny: ul. Sasankowa 33, 62-002 Suchy Las, 
e-mail: m.gorynia@ue.poznan.pl■
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Gorzelany, Julia 

dr

ur.: 17.02.1980, Kraków; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: gospodar-
ka przestrzenna, rozwój 
regionalny, zarządzanie 
rozwojem regionalnym, 
konkurencyjność regio-
nalna, innowacyjność 

gospodarki; miejsce pracy i stanowisko: Uni-
wersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie, Wydział Inżynierii Środowiska i  Geo-
dezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej 
i  Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253c,   
30-149 Kraków – adiunkt od 2012; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – AE w Krako-
wie, ekonomia, 2003; dr – UE w Krakowie, dr 
n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2010; 
publikacje (łącznie): 27, w  tym książki: 1; 
rozdziały w monografiach: 8; artykuły w cza-
sopismach: 18; nagrody i wyróżnienia: Nagr. 
Rektora UR w Krakowie ind. III st. za osiągnię-
cia w dz. naukowej – 2012; pełnione funkcje: 
czł. Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich 
GP; czł. Wydziałowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia; czł. zespołu przygotowującego ra-
port samooceny kierunku „Gospodarka Prze-
strzenna” 2013/2014; czł. zespołu przygotowu-
jącego dla PKA raport samooceny w  ramach 
oceny instytucjonalnej Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji, 2015; czł. Komisji Re-
krutacyjnej GP; skarbnik TROW; redaktor te-
matyczny czasopisma „Geomatics, Landmana-
gement and Landscape”; towarzystwa 
naukowe: PTE – czł.; TROW – czł.; języki 
obce: angielski, niemiecki; hobby: podróże, 
kolekcjonowanie łyżeczek; adres korespon-
dencyjny: UR w  Krakowie, ul. Balicka 253c, 
30-149 Kraków, e-mail: j.gorzelany@ur.kra-
kow.pl■

Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena 

dr

ur.: 24.07.1974; dziedzina: nauki ekonomicz-
ne dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; specjal-
ność: analiza konkurencyjności, przedsię-
biorczość, przedsiębiorczość wewnętrzna, 
wpływ innowacyjności i przedsiębiorczości na 
rozwój małych przedsiębiorstw; miejsce pra-
cy i  stanowisko: Uniwersytet Ekonomiczny 
w  Krakowie, Wydział Ekonomii i  Stosunków 
Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarzą-
dzania i  Rozwoju Organizacji, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków – adiunkt od 2006; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – AE w  Kra-
kowie, ekonomia, 1997; dr – AE w Krakowie, 
dr n. ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 
2006; publikacje (łącznie): 45, w  tym książ-
ki: 2; rozdziały w monografiach: 17; artykuły 
w czasopismach: 26; nagrody i wyróżnienia: 
Nagr. Rektora UEK ind. III st. za osiągnięcia w 
dz. naukowej – 2014, 2010, 2009, 2006; Nagr. 
Rektora UEK ind. II st. za osiągnięcia w dz. 
dydaktycznej – 2014; Nagr. Rektora UEK zesp. 
II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2014; 
Nagr. Rektora UEK ind. II st. za osiągnięcia w 
dz. naukowej – 2013, 2012, 2011; wyróżnienie 
za najlepszy art. na IV Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej pt: „Uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospo-
darczej” – 2013; pełnione funkcje: czł. Rady 
Wydziału Ekonomii i  Stosunków Międzyna-
rodowych UEK; towarzystwa naukowe: PTE 
– czł.; języki obce: angielski, rosyjski; hobby: 
pływanie i  sauna; adres korespondencyjny: 
ul. Niepodległości 6, 32-400 Myślenice, e-mail: 
gorzelam@uek.krakow.pl ■

Hejduk, Irena Krystyna

prof. dr hab.

ur.: 27.08.1949, Latowice; dziedzina: nauki 
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ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia, nauki 
o  zarządzaniu; specjal-
ność: ekonomika i orga-
nizacja przedsiębiorstw, 
zarządzanie wiedzą, za-
rządzanie kapitałem in-
telektualnym organiza-
cji, zarządzanie organi- 
zacją wirtualną, zarzą-

dzanie zaufaniem, zarządzanie technologiami, 
wdrażanie koncepcji „sustainability” w przed-
siębiorstwach; miejsce pracy i  stanowisko: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kole-
gium Analiz Ekonomicznych, Instytut Infor-
matyki i Gospodarki Cyfrowej, ul. Rakowiecka 
24, 02-524 Warszawa – prof. zw. od 1993; stu-
dia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – AE we 
Wrocławiu, organizacja przetwarzania danych, 
1972; dr – Politechnika Wrocławska, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 1979; dr 
hab. – Uniwersytet Szczeciński, dr hab. n. 
ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 1987; 
prof. – prof. n. ekon., 1993; liczba wypromo-
wanych dr: 20; publikacje (łącznie): ok. 350, 
w tym książki: 42, z czego 28 we współautor-
stwie; rozdziały w monografiach: 37; artyku-
ły w czasopismach: 186; granty krajowe: kie-
rownik grantu badawczego finansowanego 
przez NCBiR; kierownik projektu badawczego 
z  zakresu zarządzania wiedzą młodych pra-
cowników w  zależności od ich praktycznego 
przygotowania do wykonywania zawodu, 
2014-2016; kierownik projektu badawczego 
z  zakresu wirtualizacji kształcenia w  dziedzi-
nie nauk ekonomicznych, finansowanego 
przez MNiSW, 2010-2014; kierownik grantu 
badawczego z zakresu systemu transportowego 
Polski w warunkach integracji europejskiej, fi-
nansowanego przez MNiSW; kierownik i  wy-
konawca kilkunastu zespołowych projektów 
badań statutowych, w tym m.in. z zakresu mo-
deli biznesowych firm internetowych, wiedzy 
jako źródła przewagi konkurencyjnej polskich 
przedsiębiorstw, nowych paradygmatów zarzą-
dzania i  współczesnych teorii przedsiębior-

stwa, realizowanych w SGH; projekty między-
narodowe: kierownik kilku międzynarodowych 
projektów, w tym m.in. projektu badawczo-dy-
daktycznego dotyczącego wymiany studentów 
SGH i  studentów Seattle Pacyfik University 
współfinansowanego ze środków Fundacji Jo-
nes’a  (USA); wykonawca projektu z  zakresu 
dostosowania programów studiów ekonomicz-
nych w Polsce do standardów światowych, fi-
nansowanego przez USAID, 1996-2000; staże 
zagraniczne: City of London Polytechnic 
(Londyn, Wielka Brytania), Universität zu 
Köln (Kolonia, Niemcy), California State Uni-
versity (Fresno, USA), Seattle Pacyfic Universi-
ty (Seattle, USA), Robert Morris University 
(Pittsburg, USA), University of Central Florida 
(Orlando, USA), Alpen Adria Universität Kla-
genfurt (Klagenfurt, Austria); nagrody i  wy-
różnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski; Brązowy Krzyż Zasługi; Medal Komisji 
Edukacji Narodowej; dwie Nagr. MNiSW; kil-
kanaście Nagr. Rektora SGH, Rektora PW, 
Rektora WSHiP; pełnione funkcje: kierownik 
Katedry Systemów Zarządzania SGH; prze-
wodnicząca Rady Naukowej COBRO - Instytut 
Badawczy Opakowań od 1998; prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Pomocy Twórcom 
od 1996; czł. stowarzyszenia „Verband der Ho-
chschullehrer  für Betriebswirtschaft” (Niem-
cy) od 1994; sekretarz Komitetu BIAC przy 
OECD (Francja) od 2002; czł. komitetu redak-
cyjnego czasopisma „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstw” i  z-ca redaktora, 1990-2010; 
redaktor naczelna kwartalnika „Przedsiębior-
stwo przyszłości”, 2008-2012; redaktor roczni-
ka „Małopolskie Studia Krakowskie”; towarzy-
stwa naukowe: TNOiK – czł.; PTE – czł.; 
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 
– czł.; Europejska Akademia Nauki, Sztuki 
i Humanistyki – czł. korespondent; szczególne 
osiągnięcia: opracowanie i  wdrożenie wielu 
koncepcji i  projektów restrukturyzacji przed-
siębiorstw, systemów monitoringu i kontrolin-
gu oraz strategii i  programów naprawczych 
(m.in. przemysłu zbrojeniowego i  jego zaple-
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cza badawczo-naukowego oraz hutnictwa 
i  przedsiębiorstw z  innych branż); doradca 
wielu polskich i  zagranicznych firm; języki 
obce: angielski, niemiecki, rosyjski; hobby: li-
teratura piękna, turystyka; adres korespon-
dencyjny: SGH, ul. Rakowiecka 24, 02-524 
Warszawa, e-mail: hejduk.irena@gmail.com■ 

Ingram, Tomasz 

dr

ur.: 21.02.1979, Katowice; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscyplina: nauki o zarządzaniu; 
specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi; 
miejsce pracy i stanowisko: Uniwersytet Eko-
nomiczny w  Katowicach, Wydział Ekonomii, 
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Inno-
wacyjnego, ul. Bogucicka 3a, 40-226 Katowice – 
adiunkt od 2012; studia, stopnie i tytuły nauko-
we: mgr – AE w Katowicach, zarządzanie, 2003; 
dr – AE w  Katowicach, dr n. ekon. w  zakresie 
nauk o zarządzaniu, 2009; publikacje (łącznie): 
47, w  tym rozdziały w  monografiach: 32; ar-
tykuły w  czasopismach: 15; granty krajowe: 
kierownik grantu badawczego z  zakresu zarzą-
dzania talentami, finansowanego przez NCN; 
wykonawca projektu z  zakresu zarządzania za-
sobami ludzkimi, finansowanego przez MNiSW; 
nagrody i  wyróżnienia: Nagr. Rektora UE za 
osiągnięcia w dz. naukowej - 2014; towarzystwa 
naukowe: EIASM – czł.; ISBE – czł.; BAM –czł.; 
języki obce: angielski; adres korespondencyjny: 
UE w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowi-
ce, e-mail: tomasz.ingram@ue.katowice.pl■

Jamka, Beata Barbara

dr hab.

ur.: Warszawa; dziedzina: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o zarządzaniu; specjalność: 
zarządzanie potencjałem ludzkim, przedsię-
biorczość, odpowiedzialne za

rządzanie, zarządzanie 
wiedzą, neuronauki 
a  zarządzanie; studia, 
stopnie i  tytuły nauko-
we: mgr – Szkoła Głów-
na Planowania i Staty-
styki, ekonomia, 1985; 
dr – Szkoła Główna 
Handlowa, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarzą-

dzaniu, 1996; dr hab. – Szkoła Główna Han-
dlowa, dr hab. n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2012; publikacje (łącznie): 68, 
w tym książki: 5; rozdziały w monografiach: 
40; artykuły w czasopismach: 23; granty kra-
jowe: kierownik trzech grantów badawczych 
z  zakresu przedsiębiorczości indywidualnej 
i  korporacyjnej oraz zarządzania kapitałem 
ludzkim, 2015, 2014, 2011; wykonawca trzech 
projektów badawczych z zakresu przedsiębior-
czości i zarządzania różnorodnością, 2010, 
2009, 2008; staże zagraniczne: University of 
Kansas (Lawrence, USA); nagrody i wyróżnie-
nia: Srebrny Krzyż Zasługi, 2004; Nagr. II st. za 
najlepszą pracę magisterską w konkursie IPiSS; 
wielokrotne Nagr. Rektora SGH za ind. i zesp. 
osiągnięcia w  dz. naukowej i  dydaktycznej; 
pełnione funkcje: przewodnicząca Uczelnia-
nej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Uczelnia 
Łazarskiego; towarzystwa naukowe: PTE – 
czł.; szczególne osiągnięcia: Work-life balance 
realizowany w praktyce; języki obce: angielski, 
rosyjski, francuski, niemiecki; inne informa-
cje: współpraca z Fundacją Przedsiębiorczości 
Kobiet i  Fundacją Liderek Biznesu; hobby: 
czytanie, myślenie, stepowanie; adres korespon-
dencyjny: beata.b.jamka@gmail.com■

Janasz, Krzysztof 

dr hab., prof. nzw. US

ur.: 28.02.1969; dziedzina: nauki ekonomicz-
ne; dyscyplina: nauki o zarządzaniu, ekonomia; 
specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem, 



Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości  41  

zarządzanie strategiczne, innowacje i  finanso-
wanie innowacji, zarządzanie ryzykiem, makro-
ekonomia; miejsce pracy i stanowisko: Uniwer-
sytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji, 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. A. 
Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin – prof. nzw. od 
2013; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Uniwersytet Szczeciński, informatyka i  ekono-
metria, 1993; dr – Uniwersytet Szczeciński, dr n. 
ekon. w zakresie ekonomii, 2004; dr hab. – Uni-
wersytet Szczeciński, dr hab. n. ekon. w zakresie 
ekonomii, 2011; liczba wypromowanych dokto-
rów: 1 publikacje (łącznie): 102, w tym książki: 
2; rozdziały w monografiach: ok. 30; artykuły 
w  czasopismach: ok. 70; granty krajowe: kie-
rownik grantu badawczego finansowanego przez 
MNiSW, 2008-2010; wykonawca projektu z  za-
kresu edukacji regionalnej, 2014-2016; projekty 
międzynarodowe: wykonawca jednego projek-
tu badawczego; nagrody i wyróżnienia: siedem 
Nagr. Rektora US za osiągnięcia w dz. naukowej 
i  dydaktycznej; pełnione funkcje: kierownik 
Studium Doktoranckiego na WNEiZ; szczegól-
ne osiągnięcia: opiniowanie programów rządo-
wych z zakresu innowacyjności polskiej gospo-
darki; języki obce: angielski; hobby: film, teatr, 
sport, literatura faktu; adres korespondencyjny: 
US, ul. Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin, e-mail: 
gkrja@poczta.onet.pl■

Jarosiński, Mirosław

dr hab., prof. nzw. SGH

ur.: 08.01.1966, Warsza-
wa; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia, nauki 
o  zarządzaniu; specjal-
ność: zarządzanie przed-
siębiorstwem, zarządza-
nie strategiczne, zarzą- 
dzanie międzynarodo-
we; miejsce pracy i  sta-

nowisko: Szkoła Główna Handlowa w Warsza-
wie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zakład 
Zarządzania w Gospodarce, Al. Niepodległości 
162, 02-554 Warszawa – prof. nzw. od 2015; stu-
dia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Szkoła 
Główna Handlowa, ekonomika i  organizacja 
transportu, 1994; dr – Szkoła Główna Handlo-
wa, dr n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu – 
2002; dr hab. – Szkoła Główna Handlowa, dr 
hab. n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu – 
2013; liczba wypromowanych dr: 1; publikacje 
(łącznie): 63, w tym książki: 2; rozdziały w mo-
nografiach: 23; artykuły w  czasopismach: 38; 
granty krajowe: kierownik kilku zespołowych 
projektów badań statutowych; czł. zesp. badaw-
czego w  trzech grantach finansowanych przez 
KBN; projekty międzynarodowe: koordynator 
europejskiej części projektu (EU Project Leader) 
Programu INTERPARSE (International Trade 
Education in Partnership with Small and Me-
dium Sized Enterprises) współfinansowanego 
przez Komisję Europejską i Rząd Kanady 2007–
2010; staże zagraniczne: Carleton University 
(Ottawa, Kanada), Lund University (Lund, 
Szwecja), EDAMBA (Château de Bonas, Fran-
cja), Memorial University of Newfoundland (St. 
John’s, Kanada), Harvard Business School (Bo-
ston, USA); nagrody i  wyróżnienia: Srebrny 
Krzyż Zasługi – 2012; Nagr. Rektora SGH ind. I 
st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2014; Nagr. 
Rektora SGH ind. II st. za osiągnięcia w dz. or-
ganizacyjnej – 2010, 2009; Nagr. Rektora SGH 
ind. III st. za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 
2007, 2005; Nagr. Rektora SGH ind. II st. za 
osiągnięcia w dz. naukowej – 2003; Nagr. „Best 
Teacher Award” za doskonałe nauczanie przy-
znana przez kierownictwo Programu Canadian 
Executive MBA (CEMBA) na SGH - 1998; peł-
nione funkcje: dyr. akademicki CEMS w SGH 
od 2015; dyr. programu stacjonarnych studiów 
II st. w  j. ang. w SGH, 2006-2011; przewodni-
czący rady programowej cyklu sympozjów In-
stytutu Zarządzania SGH nt. „Współczesne pro-
blemy zarządzania” od 2014; czł. rady naukowej 
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 1999-
2002 i od 2012; czł. rady programowej Centrum 
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Rozwoju Programów Międzynarodowych SGH, 
2006-2008; czł. rady programowo-dydaktycznej 
kierunku „Zarządzanie” w SGH, 2009-2011; czł. 
rady naukowej czasopisma „Journal of Manage-
ment and Financial Sciences” od 2014; czł. ko-
misji rekrutacyjnej dla studiów II st. w  SGH, 
2006-2010; kierownik studiów podyplomowych 
„Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia” 
od 2003; wiceprezes Euro-Expert Sp. z  o.o., 
1999-2002; czł. komitetu organizacyjnego ogól-
nopolskiego Społecznego Forum Dyskusyjnego 
nt. „Polska Służba Zdrowia w  Unii Europej-
skiej”, 2005-2006; towarzystwa naukowe: EFER 
– czł. od 2005; AIELF – czł. od 2007; EIBA – czł. 
od 2012; AIB – czł. od 2012; szczególne osią-
gnięcia: inicjator, autor i organizator programu 
„Master Studies in International Business” 
w SGH od 2006; inicjator, współautor i organi-
zator studiów podyplomowych „Zarządzanie 
organizacjami ochrony zdrowia” od 1999; języ-
ki obce: angielski, francuski, rosyjski, niemiec-
ki; inne informacje: opiekun naukowy lokalnej 
sekcji AIESEC od 2014; wykładowca progra-
mów: CEMS, IB, CEMBA, WEMBA, SGH 
MBA; współautor kilkunastu ekspertyz lub in-
nych opracowań na zamówienie; hobby: ogrod-
nictwo, podróże; adres korespondencyjny: 
SGH, ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warsza-
wa, e-mail: mjaros@sgh.waw.pl■

Kaczmarska-Krawczak, Jadwiga 

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; specjalność: procesy 
wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, umiędzyna-
rodowienie przedsiębiorstw, procesy globaliza-
cji i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw, 
zarządzanie procesami restrukturyzacji przed-
siębiorstw, nowoczesne metody i  koncepcje 
zarządzania, zarządzanie innowacjami, kon-
kurencyjność przedsiębiorstw, zarządzanie 
w  ochronie zdrowia; miejsce pracy i  stano-
wisko: Społeczna Akademia Nauk, Wydział 

Zarządzania, Katedra Zarządzania, Zakład 
Przedsiębiorczości i  Firm Rodzinnych, ul. 
H. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź – adiunkt od 
2010; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Uniwersytet Łódzki, zarządzanie i  marketing, 
2003; dr – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsię-
biorczości i Zarządzania w Łodzi, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2010; publika-
cje (łącznie): 32, w tym rozdziały w monogra-
fiach: 17; artykuły w czasopismach: 15; granty 
krajowe: wykonawca projektu naukowo-ba-
dawczego finansowanego przez Prezydenta 
Miasta Łodzi; wykonawca projektu badawcze-
go z  zakresu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych w wybranych województwach Polski, 
2015; projekty międzynarodowe: wykonawca 
projektu realizowanego przez Fundację Uni-
wersytetu Łódzkiego, współfinansowanego ze 
środków UE w  ramach EFS „Człowiek - naj-
lepsza inwestycja”, 2013; pełnione funkcje: 
koordynator specjalności „Zarządzanie orga-
nizacjami”; języki obce: angielski; hobby: po-
dróże, sport, muzyka; adres korespondencyj-
ny: SAN, ul. H. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, 
e-mail: jkaczmarska@interia.pl■

Kazojć, Katarzyna

dr

ur.: 27.06.1987, Wałbrzych; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządza-
niu; specjalność: innowacje i  transfer techno-
logii, zarządzanie innowacjami, zarządzanie 
przedsiębiorstwem, transfer technologii, kla-
stry; miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet 
Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych 
i  Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsię-
biorstwem, ul. A. Mickiewicza 64/66, 71-101 
Szczecin – asystent od 2013; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – Uniwersytet Szczeciński, 
zarządzanie, 2012; dr – Uniwersytet Szczeciń-
ski, dr n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 
2015; publikacje (łącznie): 17, w  tym książki: 
1; rozdziały w  monografiach: 14; artykuły 
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w  czasopismach: 2; pełnione funkcje: Project 
Manager, 2011-2012; Specjalista ds. CSR, 2013-
2014; szczególne osiągnięcia: przewodnicząca 
Kapituły Plebiscytu Równa Firma dla firm spo-
łecznie odpowiedzialnych w woj. zachodniopo-
morskim; języki obce: angielski; hobby: czyta-
nie, słuchanie i oglądanie materiałów na temat 
bieżących wydarzeń (ekonomicznych, politycz-
nych, marketingowych, społecznych, kultural-
nych), sport; adres korespondencyjny: US, ul. 
A. Mickiewicza 64/66, 71-101 Szczecin, e-mail: 
k.kazojc@wneiz.pl■

Kilar, Wioletta

dr

ur.: 04.10.1980, Radymno; dziedzina: nauki 
o  Ziemi; dyscyplina: geografia; specjalność: 
geografia ekonomiczna, geografia przemysłu, 
przedsiębiorczość, dydaktyka przedsiębiorczo-
ści; miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w  Krakowie, Wydział Geograficzno-Bio-
logiczny, Instytut Geografii, Zakład Przed-
siębiorczości i  Gospodarki Przestrzennej, ul. 
Podchorążych 2, 30-084 Kraków – adiunkt od 
2013; studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr 
– Akademia Pedagogiczna w  Krakowie, geo-
grafia, 2004; dr – Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie, dr n. o Ziemi w zakresie geografii, 
2013; publikacje (łącznie): 54, w tym książki: 
6; rozdziały w  monografiach: 20; artykuły 
w czasopismach: 28; granty krajowe: kierow-
nik dwóch projektów badań statutowych z za-
kresu korporacji informatycznych i korporacji 
ponadnarodowych; wykonawca grantu finan-
sowanego ze środków unijnych dla systemu 
oświaty; projekty międzynarodowe: wyko-
nawca czterech projektów badawczych z  za-
kresu społecznych kompetencji i przedsiębior-
czości w kontekście zrównoważonego rozwoju; 
nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora UP III 
st. za całokształt dorobku naukowego, dydak-
tycznego i  organizacyjnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności organizacyjnej 
związanej z organizacją dwóch cyklów corocz-
nych konferencji – 2010; Nagr. Dyrektora Ze-
społu Szkół Mechanicznych nr 2 w  Krakowie 
za pracę dydaktyczno-wychowawczą – 2006; 
pełnione funkcje: sekretarz Rady Redakcyjnej 
czasopisma „Prace Komisji Geografii Przemy-
słu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” od 
2006; sekretarz Rady Redakcyjnej czasopisma 
„Przedsiębiorczość-Edukacja” 2006-2011; se-
kretarz dwóch cykli corocznych konferencji 
z zakresu przedsiębiorczości 2006-2011 i geo-
grafii ekonomicznej 2006-2012; kierownik 
praktyk zawodowych w  zakresie geografii na 
specjalności „Przedsiębiorczość i gospodar-
ka przestrzenna” od 2008; kierownik Stu-
diów Podyplomowych „Przedsiębiorczość” na 
WGB UP w Krakowie; koordynator ds. Jakości 
Kształcenia na kierunku „Gospodarka Prze-
strzenna” UP w  Krakowie; czł. Wydziałowej 
Komisji ds. Jakości Kształcenia na WGB UP 
w Krakowie; czł. Rady Instytutu Geografii UP 
w  Krakowie; towarzystwa naukowe: PTG – 
czł.; języki obce: angielski, francuski; hobby: 
kulinaria, podróże, muzyka; adres korespon-
dencyjny: UP w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 
30-084 Kraków, e-mail: W.Kilar@up.krakow.pl■

Klimek, Jan

dr hab., prof. nzw. SGH

ur.: 12.06.1952, Chełm 
Śląski; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia, nauki 
o  zarządzaniu; specjal-
ność: ekonomika obrotu 
towarowego i  usług, za-
rządzanie firmą; miejsce 
pracy i  stanowisko: 
Szkoła Główna Handlo-

wa w  Warszawie, Kolegium Nauk o  Przedsię-
biorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, ul. Gen. A. 
J. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa – prof. 
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nzw. od 2007; studia, stopnie i tytuły naukowe: 
mgr – AE w Katowicach, ekonomia, 1983; dr – 
AE we Wrocławiu, dr n. ekon. w zakresie eko-
nomii, 1991; dr hab. – IOiZ „Orgmasz” w Prze-
my-ślu, dr. hab. n. ekon. w  zakresie nauk 
o zarządzaniu, 2007; projekty międzynarodo-
we: przedstawiciel polskiego Parlamentu w ra-
mach Inicjatywy „Eureka”; współtwórca polsko
-szwajcarskiego projektu wspierania przed- 
siębiorczości w  Polsce; nagrody i  wyróżnie-
nia: Złoty Medal za Długoletnią Służbę; Medal 
Komisji Edukacji Narodowej za szczególne za-
sługi dla oświaty i wychowania; Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w 
służbie państwu i społeczeństwu; Nagr. Spe-
cjalna w X edycji Nagród Literackich im. W. 
Reymonta za twórczość naukową i publicysty-
kę społeczno-gospodarczą; Szabla Kilińskiego; 
Nagr. Rektora SGH zesp. I st. w zakresie dz. 
naukowej; Nagr. Rektora SGH ind. I st. za 
książkę; odznaka honorowa za zasługi dla roz-
woju gospodarki RP przyznana przez MG; Zło-
ty Laur Umiejętności i Kompetencji; Platyno-
wy Laur „Ambasador Spraw Polskich”; 
pełnione funkcje: dyr. Instytutu Przedsiębior-
stwa; kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Ro-
dzinnego; czł. Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego w  Brukseli – Sekcja 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatel-
stwa oraz w Sekcja Jednolitego Rynku, Produk-
cji Konsumpcji; wiceprezes Związku Rzemio-
sła Polskiego w  Warszawie; prezes Izby 
Rzemieślniczej w  Katowicach; starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych w  Mysłowicach; właściciel 
firmy „Ciastkarnia Jan Klimek”; parlamenta-
rzysta III i IV kadencji Sejmu; uczestnik forum 
dialogu społecznego – wcześniej jako czł. Ko-
misji Trójstronnej przy MPiPS, a od 2015 – czł. 
Rady Dialogu Społecznego powołanej przez 
Prezydenta RP; wiceprzewodniczący Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Ka-
towicach; lider polsko-szwajcarskiego projektu 
dla wspierania przedsiębiorczości w  Polsce; 
czł. Komitetu Monitorującego dla Mechani-
zmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Me-

chanizmu Finansowego; redaktor naczelny 
dwumiesięcznika „Piekarstwo”; czł. Rady Re-
dakcyjnej kwartalnika „Przedsiębiorstwo 
Przyszłości”; czł. Krajowej Rady Przedsiębior-
czości powołanej przez MG; wiceprezes Stowa-
rzyszenia Cukierników, Karmelarzy i  Lodzia-
rzy Rzeczypospolitej Polskiej; wiceprze- 
wodniczący Rady Naukowej IOiZ w Przemyśle 
„Orgmasz”; szczególne osiągnięcia: opraco-
wanie opinii Sekcji Jednolitego Rynku, Pro-
dukcji i Konsumpcji w sprawie przedsiębiorstw 
rodzinnych w Europie jako źródła ponownego 
wzrostu gospodarczego i  lepszych miejsc pra-
cy, 2015; języki obce: angielski, niemiecki; ad-
res korespondencyjny: SGH, al. Niepodległo-
ści 162, 02-554 Warszawa, e-mail: klimek@
janklimek.pl■

Kłobukowski, Paweł 

mgr

ur.: 08.01.1987, Płock; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość; miejsce pra-
cy i  stanowisko: Uni-
wersytet Warszawski, 
Wydział Zarządzania, 
Katedra Teorii Organi-

zacji, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa – 
asystent od 2012; mgr – Uniwersytet Warszaw-
ski, socjologia, 2011; publikacje (łącznie): 7, 
w  tym rozdziały w  książkach: 2; artykuły 
w czasopismach: 5; nagrody i wyróżnienia: II 
Nagr. za pracę magisterską z dziedziny ekono-
mii w konkursie organizowanym przez Funda-
cję PAFERE; języki obce: angielski, niemiecki; 
hobby: koszykówka, gry planszowe; adres ko-
respondencyjny: UW, ul. Szturmowa 1/3, 02-
678 Warszawa, e-mail: pklobukowski@wz.
uw.edu.pl■



Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości  45  

Kokocińska, Małgorzata 

prof. dr hab. 

ur.: 11.05.1947; dzie-
dzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
mikroekonomia, bada-
nia koniunktury gospo-
darczej, sektor małych 
i  średnich przedsię-
biorstw; miejsce pracy 
i  stanowisko: Uniwer-

sytet Ekonomiczny w  Poznaniu, Wydział Za-
rządzania, Katedra Mikroekonomii, al. Nie-
podległości 10, 61-875 Poznań – prof. zw. od 
2013; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
AE w Poznaniu, 1969; dr – AE w Poznaniu, dr 
n. ekon. w zakresie ekonomii, 1976; dr hab. – 
AE w  Poznaniu, dr hab. n. ekon. w  zakresie 
ekonomii, 1994; prof. – prof. n. ekon., 2013; 
liczba wypromowanych doktorów: 5; publi-
kacje (łącznie): 74, w tym książki: 4, w tym 2 
we współautorstwie; rozdziały w  monogra-
fiach: 40; artykuły w czasopismach: 30; gran-
ty krajowe: kierownik grantu badawczego fi-
nansowanego przez NCN; kierownik grantu 
finansowanego przez KBN, 2009-2011; kie-
rownik grantu badawczego z zakresu aktywno-
ści gospodarczej przedsiębiorstw, 2006; gł. wy-
konawca grantu finansowanego przez KBN, 
1997; projekty międzynarodowe: wykonawca 
projektu we współpracy z Uniwersytetem w 
Sewilli (Hiszpania), 2006-2007; wykonawca 
projektu we współpracy z Uniwersytetem Via-
drina (Niemcy), 2002-2003; staże zagranicz-
ne: Uniwersytet w Tilburgu (Holandia), Philip-
ps-Universität Marburg (Niemcy), Uniwersytet 
w  Paderborn (Niemcy), Institut für Mittel-
standsforschung Bonn (Niemcy), Instytut Na-
tional des Telecommunication w Evry (Paryż, 
Francja), Ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
(Monachium, Niemcy); nagrody i  wyróżnie-

nia: Medal Komisji Edukacji Narodowej – 
1999; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski – 2004; Nagr. Rektora I st. za książkę – 
2014; ind. Nagr. Rektora za wszczęcie postępo-
wania o  nadanie tytułu naukowego prof. n. 
ekon. – 2012; wyróżnienie w konkursie na pu-
blikacje naukowe na Wydziale Zarządzania – 
2009; Nagr. Rektora zesp. I st. za osiągnięcia 
naukowe – 2009, 2004; wyróżnienie Ministra 
Infrastruktury za naukowe kierownictwo pra-
cy doktorskiej – 2008; Nagr. Rektora – 2009; 
Nagr. MENiS za zaangażowanie w działalność 
PKA – 2004; Nagr. Rektora – 2004, 2002, 1998; 
wyróżnienie Parlamentu Studenckiego AEP za 
pomoc i  wspieranie działalności studentów; 
ind. Nagr. Rektora za rozwój kadr naukowych 
– 1999; ind. Nagr. MEN I st. za pracę – 1994; 
zesp. Nagr. MEN za książkę – 1992; zesp. Nagr. 
MEN III st. – 1982; Nagr. MSW III st. za pracę 
doktorską – 1977; II Nagr. MPPiSS w konkur-
sie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie 
w dziedzinie pracy, płacy i spraw socjalnych – 
1977; pełnione funkcje: koordynator specjal-
ności „Przedsiębiorczość w  małej i  średniej 
firmie”; czł. trzech zespołów specjalistycznych 
MNiSW; ekspert Ifo w  Monachium; prodzie-
kan WZ AE w  Poznaniu, przewodnicząca se-
nackiej Komisji ds. Dydaktyki; czł. PKA; czł. 
Fundacji Promocji i  Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych; kierownik Wydziałowych 
Studiów Doktoranckich; czł. Senatu AE; czł. 
Senackiej Komisji ds. Kształcenia; czł. Senac-
kiej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Ty-
tułów Zawodowych uzyskanych za granicą; czł. 
panelu recenzentów w  dziedzinie ekonomii 
Komitetu Badań Naukowych; recenzent NCN; 
towarzystwa naukowe: CIRET – czł.; PTE – 
czł.; szczególne osiągnięcia: współautor wpro-
wadzenia do praktyki GUS badań koniunktury 
metodą testu koniunkturalnego; języki obce: 
niemiecki, angielski; hobby: architektura, desi-
gn, ogród; adres korespondencyjny: ul. Maja-
kowskiego 312 H, 61-066 Poznań, e-mail: 
malgorzata.kokocinska@ue.poznan.pl■
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Koładkiewicz, Izabela

dr hab., prof. nzw. ALK

dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia, nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
firmy rodzinne, przed-
siębiorczość, nadzór 
korporacyjny; miejsce 
pracy i  stanowisko: 
Akademia Leona Koź-
mińskiego, Katedra 

Przedsiębiorczości, ul. Jagiellońska 59, 03-301 
Warszawa – prof. nzw. od 2014; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Warszaw-
ski, Wydział Chemii, 1990; dr – Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i  Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego, dr n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2001; dr hab. – Akademia Leona 
Koźmińskiego, dr hab. n. ekon. w zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 2014; publikacje (łącznie): 85, 
w tym książki: 11; rozdziały w monografiach: 
39; artykuły w czasopismach: 35; granty krajo-
we: kierownik grantu badawczego finansowane-
go przez NCN, 2011-2015; kierownik projektu 
badawczego finansowanego przez KBN, 2005-
2008; kierownik projektu dofinansowanego 
przez PARP, 2003-2004; wykonawca kilku pro-
jektów badawczych finansowanych przez 
MNiSW 2007-2010, 2008-2009, 2005-2008; 
projekty międzynarodowe: wykonawca pro-
jektu z zakresu przedsiębiorczości we współpra-
cy z  University of North Carolina Greensboro 
(USA), 2012-2014; staże zagraniczne: Interna-
tional Business School (Jönköping, Szwecja), 
Oxford Brookes University Business School 
(Wielka Brytania), University of Gothenburg, 
School of Business, Economics and Law (Szwe-
cja), Birmingham University (Wielka Brytania); 
nagrody i  wyróżnienia: Nagr. Komitetu Nauk 
Organizacji i Zarządzania PAN w XI konkursie 
na prace naukowe w zakresie nauk o zarządza-
niu – 2014; wyróżnienie Komitetu Nauk Orga-
nizacji i  Zarządzania PAN w  X konkursie na 

prace naukowe w  zakresie nauk o  zarządzaniu 
– 2012; Nagr. MENiS ind. za książkę „Nadzór 
korporacyjny w  Narodowych Funduszach In-
westycyjnych” – 2003; Nagr. Rektora ALK za 
osiągnięcia badawcze w latach 2002–2012; peł-
nione funkcje: kierownik Katedry Przedsię-
biorczości ALK od 2014; szczególne osiągnię-
cia: wyróżnienie książki „Rady nadzorcze. 
Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświad-
czenia polskie i zagraniczne” przez Senat ALK, 
2014; języki obce: angielski; hobby: historia 
sztuki; adres korespondencyjny: ALK, ul. Ja-
giellońska 59, 03-301 Warszawa, e-mail: izabe-
la@kozminski.edu.pl■

Korpysa, Jarosław 

dr
www.korpysa.pl

ur.: 18.07.1979; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: przedsię-
biorczość akademicka, 
przedsiębiorstwa spin 
off, mikroekonomia; 
miejsce pracy i  stano-
wisko: Uniwersytet 
Szczeciński, Wydział 

Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania, Instytut 
Ekonomii, ul. A. Mickiewicza 64/66, 71-101 
Szczecin – adiunkt od 2010; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Szczeciń-
ski, ekonomia, 2003; dr – Uniwersytet Szczeciń-
ski, dr n. ekon. w zakresie ekonomii, 2009; pu-
blikacje (łącznie): 96, w  tym książki: 1; 
rozdziały w monografiach: 47; artykuły w cza-
sopismach: 49; granty krajowe: kierownik 
grantu SONATA 2 finansowanego przez NCN, 
2012-2015; projekty międzynarodowe: wyko-
nawca projektu w ramach współpracy naukowej 
pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Szwaj-
carią, 2011-2014; wykonawca projektu w ra-
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mach 7. Programu Ramowego UE - IRSES, 
2011-2015; wykonawca projektu w ramach 6. 
Programu Ramowego UE - MCA, 2005-2009; 
staże zagraniczne: Uniwersytet St. Gallen 
(Szwajcaria), Akademia Nauk Ukrainy w Kijo-
wie (Ukraina), National University Food Techo-
nology w Kijowie (Ukraina); nagrody i wyróż-
nienia: Brązowy Krzyż Zasługi za Długoletnią 
Służbę – 2014; Nagr. Rektora US ind. II st. za 
szczególne osiągnięcia w dz. naukowej – 2014, 
2013, 2012, 2011, 2009; pełnione funkcje: czł. 
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania US, 2012-2014; czł. Rady Wydawniczej 
„Economics & Sociology” od 2013; szczególne 
osiągnięcia: autorstwo lub współautorstwo pu-
blikacji naukowych w  czasopismach indekso-
wanych w JCR lub ERIH – 13 publikacji; liczba 
cytowań według bazy Web of Science – 48, in-
deks Hirsha 4; języki obce: angielski; hobby: 
chóralistyka, coaching; adres korespondencyj-
ny: US, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, 
e-mail: jarek@korpysa.pl■

Kosała, Małgorzata Agnieszka

dr

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: organizacja 
i  zarządzanie, innowa-
cje, przedsiębiorczość, 
kreatywność; miejsce 
pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Ekono-
miczny w  Krakowie, 

Wydział Ekonomii i  Stosunków Międzynaro-
dowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowa-
cji, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – adiunkt 
od 2006; studia, stopnie i  tytuły naukowe: 
mgr – AE w Krakowie, organizacja i zarządza-
nie, 1995; dr – AE w  Krakowie, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2006; publika-
cje (łącznie): 60, w tym książki: 1 we współau-

torstwie; rozdziały w monografiach: 37; arty-
kuły w  czasopismach: 23; granty krajowe: 
wykonawca projektu Małopolska Chmura 
Edukacyjna w  ramach panelu „Przedsiębior-
czość”, 2013-2015; wykonawca projektów reali-
zowanych przez Urząd Marszałkowski (Broker 
Innowacji); wykonawca kilkunastu zespoło-
wych projektów badań statutowych od 1995; 
staże zagraniczne: University of South Stock-
holm (Szwecja); nagrody i wyróżnienia: Brą-
zowy Medal za Długoletnią Służbę – 2009; 
Nagr. Rek tora UEK zesp. II st. za osiągnięcia 
w dz. naukowej – 2015, 2014, 2013, 2012, 2009, 
2007; Nagr. Rektora UEK zesp. II st. za osią-
gnięcia w dz. dydaktycz nej – 2015, 2009; Nagr. 
Rek tora UEK zesp. I st. za osiągnięcia w  dz. 
nauko wej – 2010; Nagr. Rektora UEK ind. II st. 
za osiągnięcia w  dz. naukowej– 2009; Nagr. 
Rek tora UEK ind. III st. za osiągnięcia w  dz. 
orga nizacyjnej  – 2009; Nagr. Rektora AE 
w Krakowie zesp. III st. za osiągnię cia w dz. na-
ukowej – 2004; Nagr. Rektora AE w Krakowie 
ind. III st. za osiągnięcia w  dz. na ukowej – 
2003; pełnione funkcje: sekretarz Komitetu 
Redakcyjnego kwartalnika naukowego „Entre-
preneurial Business and Economics Review” 
(EBER) od 2013; czł. Komitetu Głównego 
i  Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości 
od 2008; recenzent krajowych czasopism na-
ukowych; recenzent NCN; kierownik studiów 
podyplomowych, 2010-2013; czł. Wydziałowej 
Komisji UEK ds. Opracowania Strategii Wy-
działu, 2012-2014, opiekun Koła Naukowego 
na na specjalności „Przedsiębiorczość i  inno-
wacje”, 2005-2013; opiekun praktyk studenc-
kich od 2011; towarzystwa naukowe: TNOiK 
Oddz. w Katowicach – czł. od 2013; IPMA Pol-
ska – czł. od 2009; szczególne osiągnięcia: 
współpraca z praktyką gospodarczą, opracow-
nie programów szkoleniowych i edukacyjnych; 
języki obce: angielski; inne informacje: Certi-
fied Project Manager IPMA Level D – 2009; 
hobby: sport, podróże, kreatywność, książki; 
adres korespondencyjny: UEK, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków, e-mail: kosalam@uek. 
krakow.pl■
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Kozień, Ewa

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: przedsiębiorczość i  in-
nowacje, zarządzanie rozwojem, zarządzanie 
projektami; miejsce pracy i  stanowisko: Uni-
wersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Wydział 
Ekonomii i  Stosunków Międzynarodowych, 
Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Orga-
nizacji, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – st. 
wykładowca od 2009; studia, stopnie i  tytuły 
naukowe: mgr – AE w  Krakowie, ekonomia, 
1989; dr – AE w Krakowie, dr n. ekon. w zakre-
sie ekonomii, 1997; publikacje (łącznie): 50, 
w  tym książki: 7; rozdziały w  monografiach: 
23; artykuły w czasopismach: 20; staże zagra-
niczne: Wirtschaftsuniwersität in Wien (Au-
stria), VIA University College Denmark, School 
of Technology and Business (Horsens, Dania); 
nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora UEK za 
ind. osiągnięcia w  dz. naukowej – 2014, 2012, 
1997; Nagr. Rektora UEK za zesp. osiągnięcia 
w dz. naukowej – 2014; Nagr. Rektora UEK za 
zesp. osiągnięcia w  dz. dydaktycznej – 2014; 
wyróżnienie za najlepszy art. na IV Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej organizowanej 
przez Wydział Organizacji i  Zarządzania PŁ 
– 2013; towarzystwa naukowe: TNOiK – czł.; 
PTE – czł.; języki obce: niemiecki, angielski; ad-
res korespondencyjny: UEK, ul. Rakowicka 27, 
31-510 Kraków, e-mail: koziene@uek.krakow.pl■

Kozioł-Nadolna, Katarzyna

dr hab., prof. nzw. US

ur.: 23.06.1975; dziedzina: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; specjalność: zarządza-
nie przedsiębiorstwem, ekonomika innowacji, 
zarządzanie innowacjami, internacjonalizacja 
działalności innowacyjnej, zarządzanie strate-
giczne; miejsce pracy i stanowisko: Uniwersy-
tet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji, 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. 
Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin – prof. nzw. 
od 2016; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr 
– Uniwersytet Szczeciński, zarządzanie i marke-
ting, 1999; Uniwersytet Szczeciński, politologia, 
2000; dr – Uniwersytet Szczeciński, dr n. ekon. 
w  zakresie ekonomii, 2005; dr hab. – Uniwer-
sytet Szczeciński, dr hab. n. ekon. w  zakresie 
ekonomii, 2014, publikacje (łącznie): 133, 
w  tym książki: 6; rozdziały w  monografiach: 
67; artykuły w  czasopismach: 60; granty kra-
jowe: wykonawca grantu badawczego z zakresu 
procesów innowacyjnych w  polskich przedsię-
biorstwach; staże międzynarodowe: Univer-
sita degli Studi di Messina (Włochy); nagrody 
i  wyróżnienia: Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę – 2013; Nagr. Rektora US ind. II st. za 
osiągnięcia w dz. naukowej – 2012, 2008; Nagr. 
Rektora US zesp. II st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2007, 2005, 2004; wyróżnienie za 
pracę doktorską pt. „Determinanty procesów 
innowacyjnych w  polskich przedsiębiorstwach 
przemysłowych na tle doświadczeń krajów Unii 
Europejskiej” – 2005; pełnione funkcje: kie-
rownik studiów podyplomowych „Zarządzanie 
przedsiębiorstwem”, realizowanych w  ramach 
projektu PO KL, 2010-2012; czł. Zespołu ds. 
Promocji WNEiZ, 2014-2015; sekretarz Ze-
społu i  ds. Jakości i  Programów Kształcenia 
kierunku „Przedsiębiorczość i  innowacje” od 
2013; opiekun praktyk na kierunku „Przedsię-
biorczość i inwestycje” od 2014; czł. Zespołu ds. 
uruchomienia Akademii Seniora na WNEiZ 
US, 2014-2015; czł. Kapituły oceniającej firmy 
w  plebiscycie „Równa Firma” organizowanym 
przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, 
2015; czł. Wydz. Komisji Rekrutacyjnej, 2005-
2006; czł. Komitetu Organizacyjnego II i  III 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Za-
rządzanie Finansami” na WNEiZ US, 2001, 
2002; przewodnicząca Komitetu Organizacyj-
nego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o  UE 
dla uczniów szkół średnich w województwie za-
chodniopomorskim, 2002-2004; towarzystwa 
naukowe: Stowarzyszenie Instytut Badań nad 
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Innowacjami i  Przedsiębiorczością – czł. zało-
życiel; Stowarzyszenie Absolwentów i  Przyja-
ciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66 
– czł. założyciel; TNOiK Oddz. w Szczecinie – 
czł.; szczególne osiągnięcia: wykonanie dwóch 
opinii dla Ministerstwa Gospodarki z  zakresu 
PO IG oraz kierunków poprawy innowacyjno-
ści gospodarki, 2006; przygotowanie ekspertyzy 
dla członka Parlamentu Europejskiego z zakre-
su działalności innowacyjnej w UE, 2008; języ-
ki obce: angielski, niemiecki; hobby: literatura, 
podróże; adres korespondencyjny: US, ul. Mic-
kiewicza 69, 71-307 Szczecin, e-mail: kkoziol@
univ.szczecin.pl■

Kraśnicka, Teresa 

dr hab., prof. nzw. UE

ur.: 11.10.1953, Pniówek; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: przedsiębior- 
czość, zarządzanie inno-
wacjami, metody zarzą-
dzania, innowacje za-
rządcze; miejsce pracy 
i  stanowisko: Uniwersy-

tet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekono-
mii, Katedra Przedsiębiorczości i  Zarządzania 
Innowacyjnego, ul. Bogucicka 3a, 40-226 Kato-
wice – prof. nzw. od 2005; studia, stopnie i tytu-
ły naukowe: mgr – AE w Katowicach, ekonomia, 
1976; dr – AE w Katowicach, dr n. ekon. w zakre-
sie nauk o zarządzaniu, 1985; dr hab. – AE w Ka-
towicach, dr hab. n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2003; liczba wypromowanych 
doktorów: 6; publikacje (łącznie): 115, w  tym 
książki: 14; rozdziały w monografiach: 62; arty-
kuły w czasopismach: 39; granty krajowe: kie-
rownik grantu badawczego finansowanego przez 
NCN; projekty międzynarodowe: zainicjowanie 
i  realizacja współpracy z  Katedrą Ekonomiki 
Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Technicznym 

w Ostrawie w zakresie badań postaw i zachowań 
przedsiębiorczych studentów polskich, czeskich 
i  słowackich: I edycja badań 2002/2003 oraz II 
edycja w  latach 2012/2013; staże zagraniczne: 
Istituto Formazione Operatori Aziendali (Reggio 
Emilia, Włochy), Worcester College of Technolo-
gy (Worcester, Wielka Brytania); nagrody i wy-
różnienia: Nagr. Rektora ind. II st. za osiągnięcia 
w dz. naukowej i dydaktycznej – 2009; Nagr. Rek-
tora ind. II st. za osiągnięcia w dz. naukowej i or-
ganizacyjnej – 2008; Nagr. Rektora zesp. II st. za 
osiągnięcia w  dz. nauko wej – 2007; pełnione 
funkcje: kierownik Katedry Przedsiębiorczości 
i Zarządzania Innowacyjnego od 2006; szczegól-
ne osiągnięcia: stworzenie Katedry Przedsiębior-
czości i Zarządzania Innowacyjnego; języki obce: 
rosyjski, angielski, włoski; hobby: film, muzyka, 
ogród; adres korespondencyjny: UE w Katowi-
cach, ul. Bogucicka 3a, 40-226 Katowice, e-mail: 
teresa.krasnicka@ue.katowice.pl■

Krawczyk-Bryłka, Beata

dr

ur.: 1972, Gdańsk; dzie-
dzina: nauki humani-
styczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu, psy- 
chologia; specjalność: 
psychologia zarządzania, 
komunikacja między-
ludzka, psychologiczne 
uwarunkowania przed-
siębiorczości, społeczne 

aspekty technologii informacyjnych, efektyw-
ność i styl negocjacji w biznesie; miejsce pracy 
i  stanowisko: Politechnika Gdańska, Wydział 
Zarządzania i  Ekonomii, Katedra Przedsię-
biorczości i Prawa Gospodarczego, ul. G. Na-
rutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk – adiunkt od 
2008; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Uniwersytet Gdański, psychologia, 1996; dr – 
Uniwersytet Jagielloński, dr n. hum. w zakresie 
nauk o  zarządzaniu, 2008; publikacje (łącz-
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nie): 47, w tym rozdziały w monografiach: 20; 
artykuły w czasopismach: 27; granty krajowe: 
wykonawca w projekcie „Centrum Doskonało-
ści NIWA” w ramach programu  POIG, 2013-
2015; indywidualny wydziałowy grant badaw-
czy z zakresu psychologicznych uwarunkowań 
przedsiębiorczości, 2013; udział w trzech pro-
jektach realizowanych we współpracy  z Gdań-
ską Fundacją Przedsiębiorczości: Biznes na 
Start, Mentoring kobiet w biznesie, Akademia 
Gdańskiego Przedsiębiorcy, 2008-2014; wyko-
nawca projektu z zakresu przedsiębiorczości 
realizowanego przez Gdański Inkubator Przed-
siębiorczości Starter, 2014; projekty między-
narodowe: udział w projekcie „Innovative 
SMEs by Gender and Age-IGA” (QUICK-I-
GA), 2013; współpraca w projektach IME-
SCON oraz MARE-WINT, realizowanych 
przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN 
Gdańsk, 2014; staże zagraniczne: Instituto Po-
litécnico de Viana do Castelo (Portugalia), Ke-
rava (Finlandia), Politecnico de Setubal (Por-
tugalia); nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie 
w konkursie PTS na najlepszą pracę doktorską 
i magisterską – 2008; pełnione funkcje: koor-
dynator modułów „People Management and 
Self Development” na studiach MBA akredyto-
wanych przez AMBA od 2014; pełnomocnik 
dziekana ds. ankietyzacji PG, koordynacja pro-
cesu oceny jakości zajęć dydaktycznych od 
2012; prodziekan ds. kształcenia PG, 2008-
2012; regionalny koordynator ds. badań przy 
Stowarzyszeniu Edukacji dla Przedsiębiorczości 
w ramach studiów podyplomowych dofinanso-
wanych przez EFS, 2006-2008; języki obce: an-
gielski; hobby: śpiew chóralny; adres korespon-
dencyjny: PG, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk, e-mail: bkrawczy@zie.pg.gda.pl■

Kubera, Paulina 

dr

ur.: 16.05.1978, Poznań; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 

specjalność: zarządza-
nie publiczne, zarządza-
nie projektami; miejsce 
pracy i  stanowisko: 
Politechnika Poznań- 
ska, Wydział Inżynierii 
Zarządzania, Katedra 
Przedsiębiorczości i Ko-
munikacji w  Biznesie, 
ul. Strzelecka 11, 60-965 

Poznań – adiunkt od 2009; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – Uniwersytet im. A. Mic-
kiewicza w  Poznaniu, prawo, 2002; dr – Poli-
technika Poznańska, dr n. ekon. w zakresie nauk 
o zarządzaniu; publikacje (łącznie): 22, w tym 
książki: 3; rozdziały w monografiach: 11; arty-
kuły w czasopismach: 8; projekty międzynaro-
dowe: wykonawca projektu z zakresu zarządza-
nia projektami inwestycyjnymi współfinan- 
sowanego z funduszy strukturalnych, 2006; wy-
konawca projektu z zakresu przedsiębiorczości, 
2002-2004; nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rek-
tora PP za osiągnięcia w dz. naukowej – 2011; 
języki obce: angielski, niemiecki; inne infor-
macje: studia podyplomowe „Prawo europej-
skie”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002-
2003; studia podyplomowe „Zarządzanie 
projektami inwestycyjnymi” współfinansowane 
z funduszy strukturalnych UE, Politechnika Po-
znańska, 2006; studia podyplomowe „Analiza 
statystyczna danych w administracji i biznesie”, 
Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu, 2013-
2014; adres korespondencyjny: PP, ul. Strzelec-
ka 11, 60-965 Poznań, e-mail: paulina.kubera@
put.poznan.pl■

Kubiak, Kazimierz  

dr

ur.: 11.09.1945, Zgierz; dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsiębiorczość, konkurencyj-
ność, transfer innowacji; miejsce pracy 
i  stanowisko: Społeczna Akademia Nauk, 
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Instytut Badań nad Przed- 
siębiorczością i  Rozwo-
jem Ekonomicznym 
EEDRI, ul. Gdańska 
121,90-519 Łódź – ad-
iunkt od 2014; studia, 
stopnie i  tytuły nauko-
we: mgr – Uniwersytet 
Łódzki, prawo, 1976; dr 
– Społeczna Akademia 

Nauk, dr n. ekon. w zakresie nauk o zarządza-
niu, 2014; publikacje (łącznie): 111, w  tym 
książki: 1; rozdziały w monografiach: 26; arty-
kuły w czasopismach: 84; granty krajowe: wy-
konawca projektu w ramach programu „Foresi-
ght technologiczny”, 2012-2015; wykonawca 
projektu z zakresu transformacji przemysłu 
włókienniczego, 2006-2009; projekty między-
narodowe: wykonawca projektu z zakresu mo-
bilności zawodowej i edukacji dorosłych, 2008-
2010; nagrody i wyróżnienia: Złota Honorowa 
Odznaka KIG; Złota Honorowa Odznaka Sto-
warzyszenia Włókienników Polskich; Diament 
2015 Łódzkiej IPH; Medal 25-lecia KIG; Kre-
ator Innowacji w edukacji nadany przez Łódz-
kie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształ-
cenia Praktycznego; pełnione funkcje: 
wiceprezes Zarządu Głównego SWP; czł. Rady 
Fundatorów Fundacji Rozwoju Przedsiębior-
czości w Łodzi; towarzystwa naukowe: PTE – 
czł.; języki obce: rosyjski, angielski; hobby: 
ochrona dziedzictwa kultury materialnej, szkol-
nictwo zawodowe; adres korespondencyjny: 
SAN, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, e-mail: 
kkubiak@spoleczna. pl■

Kulikowska-Pawlak, Monika 

dr

ur.: 02.12.1974, Siemianowice Śląskie; dzie-
dzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: nauki 
o  zarządzaniu; specjalność: przedsiębiorczość, 
zarządzanie strategiczne, politykowanie orga-
nizacyjne; miejsce pracy i  stanowisko: Uni-

wersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział 
Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, ul. 
Bogucicka 14, 40-226 Katowice – adiunkt od 
2009; studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr 
– AE w Katowicach, ekonomia, 1999; dr – AE 
w  Katowicach, dr n. ekon. w  zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 2005; publikacje (łącznie): 29, 
w tym rozdziały w monografiach: 9; artykuły 
w  czasopismach: 20; granty krajowe: kierow-
nik grantu finansowanego przez NCN; kierow-
nik projektu z zakresu efektywności organizacji; 
wykonawca dwóch grantów z zakresu przedsię-
biorczości we współczesnej organizacji; projek-
ty międzynarodowe: koordynator uczelniany 
i wykonawca międzynarodowego projektu GU-
ESS (Global University Entrepreneurial Spirit 
Students’ Survey) od 2015; nagrody i  wyróż-
nienia: Nagr. Rektora UE za współautorstwo 
książki pt. “Organizational Entrepreneurship: 
Conceptual Advances and Some Empirical Te-
sts”, pod red. M. Bratnickiego – 2004; pełnione 
funkcje: koordynator programów biznesowych 
UE w  Katowicach; czł. Komitetu Lokalnego 
„Olimpiady Przedsiębiorczości”; czł. Stowarzy-
szenia Ekonomicznych Uniwersytetów Dzie-
cięcych; towarzystwa naukowe: PTE – czł.; 
EURAM – czł.; ISBE – czł.; SMS – czł.; BAM 
–czł.; języki obce: angielski, włoski; hobby: po-
dróże, narciarstwo; adres korespondencyjny: 
UE w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Kato-
wice, e-mail: monika.kulikowska-pawlak@ue. 
katowice.pl■

Kurczewska, Agnieszka 

dr hab.
www.kurczewska.com

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: przedsiębiorczość, 
edukacja przedsiębiorczości; miejsce pracy 
i  stanowisko: Uniwersytet Łódzki, Wydział 
Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finan-
sów, ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź – 
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adiunkt od 2008; stu-
dia, stopnie i  tytuły 
naukowe: mgr – Uni-
wersytet Łódzki, ekono-
mia, 2003; dr – Uniwer-
sytet Łódzki, dr n. ekon. 
w  zakresie ekonomii, 
2008; dr hab. – Uniwer-
sytet Łódzki, dr hab. n. 
ekon. w zakresie ekono-

mii, 2015; publikacje (łącznie): 44, w  tym 
książki: 1; rozdziały w monografiach: 7; arty-
kuły w czasopismach: 37; granty krajowe: kie-
rownik grantu badawczego finansowanego 
przez NCN, 2011-2014; gł. wykonawca grantu 
finansowanego przez NCN, 2011-2013; gł. wy-
konawca projektu badawczego finansowanego 
przez MNiSW, 2010/2011; projekty między-
narodowe: wykonawca projektu naukowego, 
realizowanego we współpracy z  Niemieckim 
Centrum Przedsiębiorczości ZMG Zentrum 
für Mittelstands- und Gründungsökonomie, 
2010; czł. zespołu badawczego i  wykładowca 
w  ramach projektu finansowanego przez fiń-
skie MSZ, 2011-2012; staże zagraniczne: Aal-
to University (Helsinki, Finlandia), Uniwersy-
tet w  Tampie (Floryda, USA); nagrody 
i wyróżnienia: stypendium naukowe MNiSW 
dla wybitnych młodych naukowców – 2011-
2014; Nagr. Fundacji UŁ dla młodych pra-
cowników w dz. n. społ. – 2012; Nagr. za szcze-
gólne osiągnięcia naukowe w n. społ.– 2010- 
2011; wyróżnienie (Honor’s Reward) za art. 
„How to enhance students’ will and commit-
ment to act in an entrepreneurial way? - Make 
them responsible for their learning process!”, 
przyznane przez Scientific Associa tion for En-
trepreneurship Education w Helsinkach – 
2013; pełnione funkcje: czł. Zarządu ECSB; 
towarzystwa naukowe: ECSB – czł.; ICSB – 
czł.; szczególne osiągnięcia: udział w progra-
mie „Mobilność Plus” (MNiSW); języki obce: 
angielski, francuski; hobby: podróżowanie; ad-
res korespondencyjny: UŁ, ul. Rewolucji 
1905r. 39, 90-214 Łódź, e-mail: agnieszka.kur-
czewska@uni.lodz.pl■

Kusa, Rafał

dr

ur.: 1973; dziedzina: nauki ekonomiczne; dys-
cyplina: nauki o  zarządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość, zarządzanie przedsiębior-
stwem, gospodarka turystyczna; miejsce pracy 
i  stanowisko: Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w  Krakowie, Wydział 
Zarządzania, Katedra Zarządzania Organi-
zacjami, Kadrami i  Prawa, ul. Gramatyka 10, 
30-067 Kraków – adiunkt od 2007; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – AE w Krako-
wie, zarządzanie, 1998; dr – AE w Krakowie, dr 
n. ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 2007; 
publikacje (łącznie): 42, w  tym książki: 5 we 
współautorstwie; rozdziały w  monografiach: 
27; artykuły w czasopismach: 10; towarzystwa 
naukowe: TNOiK – czł. zarządu Oddz. w Kra-
kowie; języki obce: angielski, rosyjski; adres 
korespondencyjny: AGH, ul. Gramatyka 10, 
30-067 Kraków, e-mail: rkusa@zarz.agh.edu.pl■

Kwieciński, Leszek 

dr hab.

ur.: 27.05.1975, Wro-
cław; dziedzina: nauki 
społeczne; dyscyplina: 
nauki o  polityce; spe-
cjalność: polityka inno-
wacyjna, zarządzanie 
publiczne; miejsce pra-
cy i stanowisko: Uni-
wersytet Wrocławski, 
Wydział Nauk Społecz-

nych, Instytut Studiów Międzynarodowych, ul. 
Koszarowa 3, 51-149 Wrocław – adiunkt od 
2005; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Uniwersytet Wrocławski, politologia, 2001; dr 
– Uniwersytet Wrocławski, dr n. hum. w zakre-
sie n. o  polityce, 2004; dr hab. – Uniwersytet 
Wrocławski, dr hab. n. społ. w  zakresie nauk 
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o polityce, 2012; liczba wypromowanych dok-
torów: 2; publikacje (łącznie): 83, w tym książ-
ki: 8; rozdziały w monografiach: 40; artykuły 
w  czasopismach: 35; granty krajowe: kierow-
nik projektu finansowanego przez MNiSW, 
2010-2012; uczelniany koordynator projektu fi-
nansowanego w  ramach ZPORR, 2005-2007; 
uczelniany koordynator projektu SEIPA, reali-
zowanego w ramach programu „Kreator inno-
wacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsię-
biorczości akademickiej”, 2010; gł. wykonawca 
grantu finansowanego przez NCN, 2014-2017; 
gł. wykonawca projektu, realizowanego przez 
SGH, 2009; czł. zesp. badawczego w  ramach 
projektu realizowanego przez PWr i finansowa-
nego ze środków ZPORR, 2005-2007; projekty 
międzynarodowe: kierownik projektu realizo-
wanego we współpracy z Instytutem Fraunhofe-
ra w Lipsku i finansowanego przez PNFN, 2013-
2014; kierownik naukowy projektu w  ramach 
Interreg IIIC, 2004-2007; czł. zesp. badawczego 
w ramach projektu IMPACTSCAN, realizowa-
nego w 6. Programie Ramowym Badań, Rozwo-
ju Technicznego i Prezentacji UE, koordynowa-
nym przez Innovations-Agentur w  Bremen 
(Niemcy), 2005-2007; staże zagraniczne: Tech-
nische Universität Dresden (Drezno, Niemcy), 
Institut der Deutschen Wirtschaft (Kolonia, 
Niemcy), Sächsische Staatskanzlei Dresden 
(Drezno, Niemcy), Turku School of Business 
(Turku, Finlandia), Saint-Petersburg State Uni-
versity Russia (Petersburg, Rosja), Charles Uni-
versity in Prague (Praga, Czechy), Stanford Uni-
versity (w  ramach programu TOP 500 
Innovators) (USA); nagrody i  wyróżnienia: 
wyróżnienie za pracę magisterską w ogólnopol-
skim konkursie „Polska w  Unii Europejskiej”, 
realizowanym przez AE w Krakowie UE – 2003; 
osiem Nagr. Rektora za osiągnięcia w dz. orga-
nizacyjnej i naukowej; trzy wyróżnienia Rektora 
dla opiekuna najlepszego Studenckiego Koła 
Naukowego w UWr za działalność SKN Integra-
cji europejskiej KItE; pełnione funkcje: pełno-
mocnik Rektora UWr ds. innowacyjności 
i  przedsiębiorczości akademickiej; przewodni-
czący Rady Nadzorującej Akademicki Inkuba-

tor Przedsiębiorczości UWr; opiekun Studenc-
kiego Koła Naukowego Integracji Europejskiej 
KITE; czł. Rady Biznesu przy Instytucie Studiów 
Międzynarodowych UWr od 2014; czł. zespołu 
eksperckiego Stowarzyszenia TOP 500 Innova-
tors; czł. Rady Doradców BCC – Loża Dolnoślą-
ska; ekspert i  czł. Kapituły w  Ogólnopolskim 
Konkursie o  Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, 
prowadzonym przez Instytut Zarządzania 
i Rozwoju Jakości w Katowicach; towarzystwa 
naukowe: Pantheon Nauk (Lwów Ukraina) - 
czł. honorowy; języki obce: angielski, niemiec-
ki; hobby: polski film, polskie wybrzeże, litera-
tura faktu, sport; adres korespondencyjny: 
UWr, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, e-mail: 
leszek.kwiecinski2@uwr.edu.pl■

Lai, Luigi 

mgr
www.luigilai.it 

dziedzina: nauki prawne; dyscyplina: pra-
wo; specjalność: internacjonalizacja, badania 
i rozwój; miejsce pracy i stanowisko: Ośrodek 
Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut 
Badawczy, Laboratorium Analiz Statystycznych 
i  Ewaluacji, al. Niepodległości 188 b, 00-608 
Warszawa – specjalista badawczo-techniczny od 
2008; publikacje (łącznie): 16; rozdziały w mo-
nografiach: 2; artykuły w  czasopismach: 14; 
projekty międzynarodowe: wykonawca projek-
tu TRI Leiden współfinansowanego przez UE 
oraz Międzynarodowy Instytut Prawa Upadło-
ściowego, realizowanego przez Leiden Univer-
sity (Holandia); staże zagraniczne: Hiszpania, 
Francja; nagrody i  wyróżnienia: stypendium 
doktoranckie UE dla naukowców; towarzystwa 
naukowe: Towarzystwo Akademickie Instytutu 
Allerhanda – czł.; INSOL Europe – czł.; szcze-
gólne osiągnięcia: adwokat; języki obce: włoski, 
hiszpański, angielski; inne informacje: dokto-
rant na Wydziale Prawa i  Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego; hobby: rugby; adres 
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korespondencyjny: OPI, al. Niepodległości 188 
b, 00-608 Warszawa, e-mail: luigi.lai@opi.org.pl■

Laszuk, Marek

dr

ur.: 28.09.1973; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość, przed- 
siębiorczość wewnętrz-
na; miejsce pracy i  sta-
nowisko: Szkoła Głów-
na Handlowa w  War- 
szawie, Kolegium Eko-

nomiczno-Społeczne, Katedra Rozwoju Regio-
nalnego i Przestrzennego, ul. Wiśniowa 41, 02-
520 Warszawa – adiunkt od 2007; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – Szkoła Głów-
na Handlowa, zarządzanie i marketing, 1998; dr 
– Szkoła Główna Handlowa, dr n. ekon. w za-
kresie nauk o  zarządzaniu, 2007; publikacje 
(łącznie): 33, w  tym rozdziały w  monogra-
fiach: 22; artykuły w czasopismach: 11; granty 
krajowe: kierownik grantu badawczego finan-
sowanego przez KBN, 2002-2006; wykonawca 
grantu badawczego finansowanego przez KBN, 
1998; staże zagraniczne: Harvard Business 
School (USA), European Foundation for Entre-
preneurship Research (Belgia); nagrody i  wy-
różnienia: Medal Komisji Edukacji Narodowej  
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 
– 2011; Nagr. Rektora SGH ind. II st. za osią-
gnięcia dydaktyczne – 2014, 2011; Nagr. Rekto-
ra SGH zesp. II st. za osią gnięcia organizacyjne 
– 2013; Nagr. Rektora SGH ind. II st. za pracę 
doktorską – 2007; wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Poprawy Warunków Pracy 
(MPiPS) – 2002; pełnione funkcje: kierownik 
Zakładu Przedsiębiorczości; języki obce: an-
gielski, rosyjski; hobby: nurkowanie; adres ko-
respondencyjny: SGH, al. Niepodległości 162, 
02-554 Warszawa, e-mail: mlaszu@sgh.waw.pl■

Lewandowski, Remigiusz 

dr

ur.: 02.02.1977, Toruń; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: zarządzanie 
finansami; miejsce pra-
cy i  stanowisko: Uni-
wersytet Mikołaja Ko-
pernika, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarzą-

dzania, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń; Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – dy-
rektor ds. strategii od 2011; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – UMK w Toruniu, ekono-
mia, 2003; Aarhus School of Business (Dania), 
ekonomia, 2003; dr – UMK w  Toruniu, dr n. 
ekon. w  zakresie ekonomii, 2011; publikacje 
(łącznie): 17, w  tym rozdziały w  monogra-
fiach: 8; artykuły w czasopismach: 9; adres ko-
respondencyjny: PWPW SA, ul. Sanguszki 1, 
00-222 Warszawa, e-mail: r.lewandowski@
pwpw.pl■

Lisowska, Renata

dr hab.

ur.: 12.08.1971, Łódź; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: ekonomika 
i  zarządzanie małą fir-
mą, finansowanie roz-
woju firmy, zarządzanie 
projektami innowacyj-
nymi i  badawczymi; 

miejsce pracy i stanowisko: Uniwersytet Łódz-
ki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębior-
czości i  Polityki Przemysłowej, ul. J. Matejki 
22/26, 90-237 Łódź – adiunkt od 2003; studia, 
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stopnie i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet 
Łódzki, ekonomia, 1994; dr – Uniwersytet 
Łódzki, dr n. ekon. w  zakresie nauk o  zarzą-
dzaniu, 2003; dr hab. – Uniwersytet Łódzki, dr 
hab. n. ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 
2015; publikacje (łącznie): 72, w tym książki: 
1; rozdziały w  monografiach: 28; artykuły 
w czasopismach: 43; granty krajowe: kierow-
nik grantu badawczego z zakresu rozwoju ma-
łych i  średnich przedsiębiorstw, finansowane-
go przez MNiSW; czł. zesp. i  gł. wykonawca 
dwóch projektów badawczych finansowanych 
przez MNiSW; gł. wykonawca projektu badaw-
czego finansowanego przez NCN; z-ca kierow-
nika projektu badawczego finansowanego 
w  ramach PO KL; czł. zesp. ekspertów kilku 
projektów finansowanych w  ramach PO KL; 
projekty międzynarodowe: koordynator me-
rytoryczny w ramach dwóch projektów finan-
sowanych przez Leonardo da Vinci; czł. zespo-
łu projektu w  ramach programu IMTT 
(Europa-Asia Link); czł. zespołu dwóch pro-
jektów realizowanych w ramach LLP Erasmus; 
czł. zespołu projektu w  ramach ERASMUS+; 
staże zagraniczne: Lwowska Akademia Fina-
sowa (Lwów, Ukraina), Kauno Kolegija Uni-
versity of Applied Sciences (Kowno, Litwa), 
City of Glasgow College (Glasgow, Szkocja); 
nagrody i  wyróżnienia: Medal Brązowy za 
Długoletnią Służbę; Nagr. Rektora UŁ III st.; 
pełnione funkcje: prezes Stowarzyszenia In-
nowatorów Zarządzania (SIZ); towarzystwa 
naukowe: IAES – czł.; szczególne osiągnięcia: 
liczne ekspertyzy dla praktyki gospodarczej 
z zakresu przedsiębiorczości, kart procesu dla 
inteligentnych specjalizacji w województwie 
świętokrzyskim, rozwoju sektora design w wo-
jewództwie wielkopolskim, instrumentów fi-
nansowych w  ramach PO IR; doradztwo dla 
praktyki gospodarczej: 720 godz. doradztwa 
dla MSP w ramach projektu „Nauka i biznes to 
dobre połączenie” (PO KL); 200 godz. doradz-
twa, mentoringu i  coachingu w  zakresie ko-
mercjalizacji badań naukowych (PO KL); 30 
godz. doradztwa dla sektorów kreatywnych 
w  ramach projektu Kreo Arte Regionalis; 20 

godz. doradztwa w  zakresie przygotowania 
biznes planu dla przyszłych przedsiębiorców; 
języki obce: angielski, rosyjski; adres kore-
spondencyjny: UŁ, ul. J. Matejki 22/26, 90-237 
Łódź, e-mail: isowska@uni.lodz.pl■

Lubacha-Sember, Judyta 

mgr

ur.: 10.04.1987, Piń-
czów; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia; specjal-
ność: rozwój regional-
ny, innowacyjność re- 
gionów, polityka inno-
wacyjna; miejsce pracy 
i stanowisko: Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Kra- 

kowie, Wydział Ekonomii i  Stosunków Mię-
dzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości 
i Innowacji, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
– doktorantka od 2013; studia, stopnie i tytuły 
naukowe: mgr – Uniwersytet Jagielloński, eko-
nomia, 2013; publikacje (łącznie): 6, w  tym 
książki: 1 (publikacja pracy mgr); rozdziały 
w monografiach: 2; artykuły w czasopismach: 
3; projekty międzynarodowe: kierownik gran-
tu badawczego dla doktorantów i młodych na-
ukowców z  zakresu kapitału intelektualnego 
w  europejskich regionach, finansowanego 
przez DAAD; staże zagraniczne: University of 
Bremen (Niemcy), Masaryk University (Cze-
chy), University of National and World Econo-
my (Bułgaria); nagrody i  wyróżnienia: sty-
pendium doktoranckie Fundacji NBP – 2014- 
2015; Nagr. Specjalna MRR w konkursie prac 
magisterskich „Teraz Polska Promocja” za pra-
cę mgr pt. “Konkurencyjność regionu święto-
krzyskiego” – 2013; towarzystwa naukowe: 
Regional Studies Association – czł.; inne in-
formacje: studia doktoranckie na UEK od 
2013; języki obce: angielski; adres korespon-
dencyjny: e-mail: judyta@sember.pl■
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Łobacz, Katarzyna

dr

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
polityka gospodarcza, 
przedsiębiorczość, za-
rządzanie innowacjami; 
miejsce pracy i  sta- 
nowisko: Uniwersytet 
Szczeciński, Wydział Za-
rządzania i  Ekonomiki 

Usług, Katedra Efektywności Innowacji, ul. Cu-
krowa 8, 71-004 Szczecin – adiunkt od 2013; 
studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uni-
wersytet Szczeciński, zarządzanie i  marketing, 
zarządzanie finansami w  podmiotach gospo-
darczych, 2005; dr – Uniwersytet Szczeciński, dr 
n. ekon. w zakresie ekonomii, 2012; publikacje 
(łącznie): 55 w tym książki: 3; rozdziały w mo-
nografiach: 8; artykuły w  czasopismach: 44; 
granty krajowe: gł. wykonawca grantu badaw-
czego finansowanego przez NCN, 2012-2016; 
gł. wykonawca projektu badawczego finansowa-
nego przez MNiSW, 2009-2012; projekty mię-
dzynarodowe: kierownik projektu z zakresu 
edukacji regionalnej, 2014-2016; kierownik 
projektu EnGage, 2013-2015; gł. wykonawca 
projektu EMAT, 2011-2014; gł. wykonawca pro-
jektu COMBA, 2010-2012; kierownik projektu 
VETBA, 2010-2012; wykonawca projektu z za-
kresu innowacji strategicznych, 2009-2012; gł. 
wykonawca projektu szkoleniowo-edukacyjne-
go, 2009-2011; nagrody i  wyróżnienia: Nagr. 
Rektora US za pracę doktorską – 2012; Nagr. 
Rektora US dla najlepszego asystenta US – 2010; 
Nagr. Rektora US zesp. II st. za osiągnięcia w dz. 
naukowej – 2010, 2007; szczególne osiągnięcia: 
współrealizacja opracowań o charakterze wdro-
żeniowym, w  tym studiów wykonalności, eks-
pertyz, opinii o  innowacyjności; języki obce: 
angielski, niemiecki, szwedzki, hiszpański; hob-
by: psychologia, biologia, historia kultury, ta-
niec, ogrodnictwo; adres korespondencyjny: 

US, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, e-mail: 
katarzyna.lobacz@wzieu.pl■

Łuczka, Teresa

prof. dr hab.

ur.: 1951; dziedzina: na-
uki ekonomiczne; dys-
cyplina: ekonomia; spe-
cjalność: ekonomika 
małych i średnich przed- 
siębiorstw, zarządzanie 
małymi i średnimi przed- 
siębiorstwami, między-
narodowe stosunki go-
spodarcze, polityka eko- 

nomiczna; miejsce pracy i  stanowisko: Poli-
technika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarzą-
dzania, Katedra Przedsiębiorczości i  Komuni-
kacji w  Biznesie, ul. Strzelecka 11, 60-965 
Poznań; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Jana Amosa Komeńskiego w  Lesznie, ul. 
A. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno – prof. zw. od 
2005; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, eko-
nomia, 1973; dr – AE w Poznaniu, dr. n. ekon. 
w zakresie ekonomii, 1982; dr hab. – AE w Po-
znaniu, dr hab. n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
2001; prof. – prof. n. ekon., 2014; liczba wypro-
mowanych doktorów: 6; publikacje (łącznie): 
119, w  tym książki: 4; rozdziały w  monogra-
fiach: 22; artykuły w czasopismach: 93; granty 
krajowe: kierownik grantu badawczego z zakre-
su przedsiębiorczości; wykonawca projektu Fo-
resight; wykonawca projektu badawczego z za-
kresu kształtowania polityki rozwoju re- 
gionalnego w Wielkopolsce; staże zagraniczne: 
Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Frie-
drich Ebert Stiftung (Niemcy), Bürges Förde-
rungsbank-Ősterreich (Austria), Freie Univer-
sität Berlin (Niemcy), Fachhochschule Stralsund 
(Niemcy); nagrody i  wyróżnienia: Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej; Złoty Medal za 
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Długoletnią Służbę; Srebrna Odznaka PTE; 
pełnione funkcje: kierownik Katedry Przed- 
siębiorczości i Komunikacji w Biznesie; kierow-
nik Studiów Doktoranckich na WIiZ PP; dyrek-
tor Instytutu Ekonomii i Zarządzania w PWSZ 
w  Lesznie; towarzystwa naukowe: PAN – czł. 
Komisji Nauk Organizacji i  Zarządzania przy 
Oddz. PAN w Poznaniu; PTE – czł.; szczególne 
osiągnięcia: 11 Nagr. Rektora PP; języki obce: 
niemiecki, angielski, rosyjski; hobby: muzyka 
jazzowa, film, narciarstwo; adres koresponden-
cyjny: PP, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, 
e-mail: teresa.luczka@put.poznan.pl■

Machaczka, Krzysztof 

dr

ur.: 06.01.1975, Kraków; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: zarządzanie rozwojem, strategicz-
ne, przywództwo, metody zarządzania, przed-
siębiorczość wewnętrzna; miejsce pracy i stano-
wisko: Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, 
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodo-
wych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – adiunkt od 
2005; studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr 
– AE w  Krakowie, ekonomia, 1999; dr – AE 
w Krakowie, dr n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2005; publikacje (łącznie): 41, w tym 
rozdziały w monografiach: 23; artykuły w cza-
sopismach: 18; granty krajowe: gł. wykonawca 
grantu badawczego finansowanego przez NCN 
w ramach konkursu OPUS 2; nagrody i wyróż-
nienia: Nagr. Rektora UEK (AE) za ind. i zesp. 
osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne – 2014, 
2011, 2010, 2006; pełnione funkcje: czł. zarządu 
sp. prawa handlowego, 2008-2010; czł. zarządu 
fundacji KMB od 2012; towarzystwa naukowe: 
PTE – czł.; języki obce: angielski, niemiecki; 
hobby: górskie wycieczki piesze; adres kore-
spondencyjny: UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 
Kraków, e-mail: machaczk@uek.krakow.pl■

Mamica, Łukasz

dr hab.

ur.: Kraków; dziedzina: 
nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: polityka 
innowacyjna, polityka 
przemysłowa, miejsce 
pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Ekono-
miczny w  Krakowie, 
Wydział Gospodarki 

i Administracji Publicznej, Katedra Gospodar-
ki i  Administracji Publicznej, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków – adiunkt z hab.; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: dr – Uniwersytet 
Ekonomiczny w  Krakowie, dr n.  ekon. w  za-
kresie ekonomii, 1999, dr  hab. – Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. n. ekon. 
w  zakresie ekonomii, 2014; publikacje (łącz-
nie): 72, w tym rozdziały w monografiach: 26; 
artykuły w czasopismach: 25; granty krajowe: 
wykonawca kilkunastu projektów badawczo
-wdrożeniowych; staże zagraniczne: Roma 
Tre University (Włochy), Wirtschaftsuniversi-
tat Wien (Austria), Budapest Business School 
(Węgry), University of Groningen (Holandia), 
University of Paris 1 Panthéon Sorbonne 
(Francja), Stockholm University (Szwecja), 
Universite Nanterre Paris X (Francja), Katho-
lieke Universiteit Leuven (Belgia); pełnione 
funkcje: redaktor tematyczny kwartalnika 
„Zarządzenie Publiczne” od 2014; koordynator 
obszaru badawczego „Polityka przemysłowa” 
w European Association for Evolutionary Po-
litical Economy (EAEPE) od 2013; redaktor 
naczelny kwartalnika „Innowacyjny Start” od 
2005; towarzystwa naukowe: EAEPE – czł. od 
2001, czł. zarządu, 2013-2016; języki obce: an-
gielski, niemiecki; hobby: turystyka; adres ko-
respondencyjny: UEK, ul. Rakowicka 27, 31-
510 Kraków, e-mail: mamical@uek.krakow.pl■
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Marjańska, Justyna 

mgr

ur.: 27.12.1985; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość rodzin-
na, zarządzanie małymi 
i średnimi przedsiębior-
stwami, przedsiębior-
czość i  innowacyjność, 
stosunki międzynarodo-

we; miejsce pracy i  stanowisko: Społeczna 
Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania, 
Zakład Przedsiębiorczości i  Firm Rodzinnych, 
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź – asystent, wy-
kładowca od 2009; studia, stopnie i tytuły na-
ukowe: mgr – Społeczna Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości i  Zarządzania w  Łodzi, stosunki 
międzynarodowe, 2009; publikacje (łącznie): 9, 
w tym rozdziały w monografiach: 3; artykuły 
w czasopismach: 6; projekty międzynarodowe: 
wykonawca grantu, finansowanego przez Exe-
cutive Agency for Small and Medium-sized En-
terprises, 2015; pełnione funkcje: opiekun Koła 
Naukowego Przedsiębiorczości Rodzinnej; ko-
ordynator do spraw Parametryzacji w Katedrze 
Zarządzania SAN; języki obce: angielski; hob-
by: decoupage, muzyka, podróże; adres kore-
spondencyjny: SAN, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 
Łódź, e-mail: jmarjanska@spoleczna.pl■

Marjański, Andrzej 

dr
www.amarjanski.san.edu.pl  

ur.: 30.05.1959; dziedzina: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość rodzinna, funkcjonowanie 
i strategie przedsiębiorstw, zarządzanie małymi 

i  średnimi przedsiębior-
stwami, przedsiębior
-czość i  innowacyjność; 
miejsce pracy i  stano-
wisko: Społeczna Aka-
demia Nauk w  Łodzi, 
Wydział Zarządzania, 
Zakład Przedsiębiorczo-
ści i  Firm Rodzinnych, 
ul. Sienkiewicza 9, 

90-113 Łódź – adiunkt od 2007; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Łódzki, 
ekonomia, 1986; dr – AE we Wrocławiu, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2007; pu-
blikacje (łącznie): 85, w  tym książki: 1; roz-
działy w monografiach: 38; artykuły w czaso-
pismach: 46; granty krajowe: koordynator 
badań w  projekcie badawczym Pentora dla 
PARP; kierownik grantu, 2004-2006; kierow-
nik kilku zespołowych projektów badań statu-
towych; wykonawca dwóch grantów finanso-
wanych przez KBN, 2009-2012, 2004-2005; 
projekty międzynarodowe: kierownik grantu, 
finansowanego przez Executive Agency for 
Small and Medium-sized Enterprises; wyko-
nawca grantu GUESS, 2013; koordynator pro-
jektu “Business Transfer Program II”, 2011; 
staże zagraniczne: Lviv State Academy of Fi-
nance (Lwów, Ukraina); nagrody i wyróżnie-
nia: Złoty Krzyż Zasługi – 2014; Medal Zasługi 
Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP – 2010; 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2008; 
Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP – 1992; Nagr. 
za zasługi dla SAN z okazji jubileuszu XX-lecia 
– 2015; Nagr. Rektora SAN ind. I st. za osią-
gnięcia w dz. naukowej – 2013; Nagr. Rektora 
SAN za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 2011, 
2010, 2009; pełnione funkcje: prodziekan od 
2008; kierownik Zakładu Przedsiębiorczości 
i  Firm Rodzinnych od 2010; z-ca kierownika 
Katedry Zarządzania od 2013; czł. Krajowej 
Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Go-
spodarki, 2013-2015; ekspert w  projekcie 
„Przewodnik po sukcesji w  Firmach Rodzin-
nych”; czł. komisji oceny projektów 2013; wice-
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przewodniczący Rady Programowej i  ekspert 
projektu szkoleniowo-doradczego „Firmy Ro-
dzinne” (PARP), 2010-2011; ekspert narodo-
wego programu „Foresight Polska 2020”, 2008; 
czł. komitetu redakcyjnego „Przedsiębiorczość 
i Zarządzanie” od 2011; czł. komitetu redakcyj-
nego „International Journal of Small and Me-
dium Enterprises and Business Sustainability” 
od 2013; wiceprzewodniczący senackiej Komi-
sji ds. Programowych i  Jakości Kształcenia 
SAN od 2012; dziekan Wydziału SAN w Zduń-
skiej Woli, 2007-2010; towarzystwa naukowe: 
PTE – czł. od 2015; IAES – czł. od 2013; IFRA 
– czł. od 2016; języki obce: angielski; inne in-
formacje: przedsiębiorca prowadzący w  dru-
gim pokoleniu firmę rodzinną; mistrz w  rze-
miośle stolarstwo; czł. Łódzkiego Bractwa 
Kurkowego; hobby: fotografia, strzelectwo, 
działalność w  Ochotniczej Straży Pożarnej, 
ogrodnictwo; adres korespondencyjny: SAN, 
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, e-mail: 
amarjanski@san.edu.pl■

Matejun, Marek 

dr hab. 
www.matejun.pl; www.matejun.com

ur.: 07.01.1977, Łódź; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: zarządza-
nie małymi i  średnimi 
przedsiębiorstwami, 
przedsiębiorczość, kon-
cepcje i  metody zarzą-
dzania, zarządzanie stra- 

tegiczne, metodologia badań w naukach o za-
rządzaniu; miejsce pracy i  stanowisko: Poli-
technika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarzą-
dzania, Katedra Zarządzania, ul. Piotrkowska 
266, 90-924 Łódź – adiunkt od 2006; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr inż. – Politech-

nika Łódzka, organizacja i  zarządzanie, 2001, 
dr – Politechnika Łódzka, dr n. ekon. w zakre-
sie nauk o  zarządzaniu, 2006; dr hab. – Uni-
wersytet Łódzki, dr hab. n. ekon. w dyscyplinie 
nauk o  zarządzaniu, 2016; publikacje (łącz-
nie): 123, w tym książki: 2; rozdziały w mono-
grafiach: 80; artykuły w  czasopismach: 41; 
granty krajowe: kierownik grantu OPUS fi-
nansowanego przez NCN, 2016-2018; kierow-
nik grantu SONATA finansowanego przez 
NCN, 2011-2014; wykonawca grantu PRELU-
DIUM finansowanego przez NCN, 2013-2015; 
wykonawca projektu finansowanego przez 
MNiSW, 2010-2013; projekty międzynaro- 
dowe: koordynator badań na PŁ w  ramach 
międzynarodowego projektu badawczego 
(GUESSS) realizowanego we współpracy z In-
stytutem Biznesu Rodzinnego (Poznań) oraz 
Uniwersytetem St. Gallen (Szwajcaria), 2016, 
2013; staże zagraniczne: Katolicki Uniwersy-
tet w Leuven (Belgia), Business School Ostrava 
(Czechy); nagrody i  wyróżnienia: Brązowy 
Medal za Długoletnią Służbę – 2013; Nagr. 
Rektora PŁ ind. II st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010; 
Nagr. Rektora PŁ zesp. I st. za osiągnięcia w dz. 
dydaktycznej – 2013; wyróżnienie za art. na 
VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
PŁ, Busko-Zdrój – 2015; wyróżnienie w plebi-
scycie „Najlepszy Nauczyciel Roku Akademic-
kiego 2012/2013” na WOiZ PŁ – 2013; Nagr. 
(“Outstanding Paper Award”) za art. na konfe-
rencji “Asia Pacific Business Innovation and 
Technology Management Conference (Bali, 
Indonesia) – 2011; pełnione funkcje: redaktor 
naczelny czasopisma „Studia Ekonomiczne 
Regionu Łódzkiego” wydawanego przez PTE 
Oddz. w Łodzi; towarzystwa naukowe: TNO-
iK Oddz. w Łodzi – czł.; ECSB – czł.; AOM – 
czł.; PTE Oddz. w Łodzi – czł. Zarządu i Prezy-
dium Zarządu oraz Sekretarz Zarządu; języki 
obce: angielski; hobby: informatyka (internet, 
grafika, multimedia), motoryzacja, sport (tenis 
stołowy, boks); adres korespondencyjny: PŁ, 
ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, e-mail: 
matejun@p.lodz.pl; marek@matejun.com■
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Michalik, Zbigniew

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; specjalność: zarządzanie 
strategiczne, konkurencyjność przedsiębiorstw; 
miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet Eko-
nomiczny w  Krakowie, Wydział Ekonomii 
i  Stosunków Międzynarodowych, Katedra 
Przedsiębiorczości i  Innowacji, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków – adiunkt od 2004; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – AE w Krako-
wie, ekonomia, 1997; dr – AE w Krakowie, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2004; pu-
blikacje (łącznie): 33, w tym rozdziały w mo-
nografiach: 22; artykuły w  czasopismach: 11; 
pełnione funkcje: czł. Komitetów: Głównego 
i  Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości 
(od I edycji) – od 2006; języki obce: angielski, 
niemiecki; adres korespondencyjny: UEK, ul. 
Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: micha-
liz@uek.krakow.pl■

Michna, Anna 

dr hab., prof. nzw. PŚ

ur.: 25.11.1970, Zabrze; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem, 
zarządzanie wiedzą, zarządzanie strategiczne, 
zarządzanie innowacjami; miejsce pracy i sta-
nowisko: Politechnika Śląska, Wydział Orga-
nizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i  In-
formatyki, ul. Roosevelta 26/28, 41-800 Zabrze 
– prof. nzw. od 2009; studia, stopnie i  tytuły 
naukowe: mgr – Politechnika Śląska, budow-
nictwo, 1993; dr – Politechnika Łódzka, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2002; dr 
hab. – AE w Katowicach, dr hab. n. ekon. w za-
kresie nauk o zarządzaniu, 2008; liczba wypro-
mowanych doktorów: 3; publikacje (łącznie): 
92, w  tym książki: 2; rozdziały w  monogra-
fiach: 48; artykuły w czasopismach: 42; gran-

ty krajowe: kierownik i gł. wykonawca grantu 
badawczego z  zakresu efektywności funkcjo-
nowania MŚP, finansowanego przez KBN; 
kierownik rektorskiego grantu habilitacyjnego 
PŚ; udział w projekcie „Podyplomowa Akade-
mia MBA” realizowanym przez Wyższą Szkołę 
Zarządzania Polish Open University, dofinan-
sowanym w  ramach PO KL; wykonawca pro-
jektu „Innowacyjne specjalności na kierunku 
Informatyka” w Wyższej Szkole Biznesu w Dą-
browie Górniczej;  dofinansowanego w ramach 
PO KL; wykonawca trzech grantów z  zakresu 
zarządzania strategicznego, finansowanych 
przez KBN; staże zagraniczne: Glasgow Uni-
versity Adam Smith Business School (Wielka 
Brytania); nagrody i wyróżnienia: dwie Nagr. 
Rektora PŚ za osiągnięcia w  dz. naukowej – 
2014, 2008; Nagr. Wydawnictwa Emerald dla 
najlepszego art. z  zarządzania strategicznego 
prezentowanego na konferencji „Irish Anade-
my of Management” – 2007; pełnione funkcje: 
kierownik studiów doktoranckich WOiZ PŚ od 
2009; towarzystwa naukowe: TNOiK – czł.; 
EIBA – czł.; ICSB – czł.; ISBE – czł.; PTZP – 
czł.; EURAM - czł.; Śląskie Centrum Etyki Biz-
nesu i Zrównoważonego Rozwoju – czł.; języki 
obce: angielski; adres korespondencyjny: PŚ, 
ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze, e-mail: 
anna@michna.pl■

Mikołajczyk, Bożena 

prof. dr hab.

dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
innowacje i  przedsię-
biorczość, fundusze wy-
sokiego ryzyka; miejsce 
pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Łódzki, 
Wydział Ekonomiczno-
Socjologiczny, Instytut 

Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości 
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MSP, ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź – 
prof. zw. od 2009; studia, stopnie i tytuły na-
ukowe: mgr – Uniwersytet Łódzki, ekonomia, 
1969; dr – Uniwersytet Łódzki, dr n. ekon. 
w zakresie ekonomii, 1974; dr hab. – Uniwer-
sytet Łódzki, dr hab. n. ekon. w zakresie eko-
nomii, 1991; prof. – prof. n. ekon., 2009; liczba 
wypromowanych doktorów: 7; publikacje 
(łącznie): 103, w  tym książki: 2; rozdziały 
w monografiach: 6; artykuły w czasopismach: 
88; granty krajowe: kierownik grantu badaw-
czego z zakresu pomiaru działalności firm in-
nowacyjnych, finansowanego przez NCN, 
2011-2014; kierownik projektu badawczego fi-
nansowanego przez MNiSW oraz NCN, 2010-
2011; nagrody i  wyróżnienia: Nagr. Rektora 
UŁ ind. I st. za całokształt osiągnięć nauko-
wych, dydaktycznych i  organizacyjnych – 
2014; Nagr. Rektora UŁ zesp. II st. za cykl pu-
blikacji – 2013; Nagr. Rektora UŁ I st. za 
osiągnięcia organizacyjne – 2013; Nagr. Rekto-
ra UŁ zesp. II st. za monografię – 2012, 2011; 
Nagr. Rektora UŁ zesp. III st. za monografię – 
2009; Nagr. Rektora UŁ ind. II st. za monogra-
fię – 2008; pełnione funkcje: czł. Rady Biblio-
tecznej od 2012; czł. Komitetu Nauk 
o Finansach PAN od 2011; kierownik studium 
podyplomowego „Audyt i kontrola wewnętrz-
na” od 2011; sekretarz Generalny Polskiego 
Stowarzyszenia Finansów i  Bankowości od 
2004; ekspert Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej; pełnomocnik dziekana ds. kontaktów 
z biznesem; towarzystwa naukowe: PTE – czł.; 
języki obce: rosyjski, angielski; hobby: podró-
że; adres korespondencyjny: UŁ, ul. Rewolu-
cji 1905 r. 39, 90-214 Łódź, e-mail: bmikolaj-
czyk@uni.lodz.pl■

Mizgajska, Hanna 

dr hab., prof. nzw. PWSZ

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: ekonomika produkcji, 
innowacje, wspieranie małych i  średnich 

przedsiębiorstw, przed-
siębiorczość; miejsce 
pracy i  stanowisko: 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w  Kaliszu, Wydział Za-
rządzania, ul. Nowy 
Świat 4, 62-800 Kalisz – 
prof. nzw. od 2004; stu-
dia, stopnie i tytuły na-

ukowe: mgr – Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Poznaniu, ekonomia, 1969; AR w Poznaniu, 
inż. ogrodnictwa, 1974; dr – AR w Poznaniu, 
dr n. roln., 1978; dr hab. – AE w Poznaniu, dr 
hab. n. ekon. w zakresie ekonomii, 2003; liczba 
wypromowanych doktorów: 1; publikacje 
(łącznie): 109, w  tym książki: 4; rozdziały 
w  monografiach: 40; artykuły w  czasopi-
smach: 65; granty krajowe: koordynator pro-
jektu TESSA w Programie UE z  ramienia UE 
w  Poznaniu, 1994-1996; projekty międzyna-
rodowe: wykonawca projektu szwajcarsko
-polskiego dotyczącego rozwoju przedsiębior-
czości, 1991-1993; staże zagraniczne: 
Uniwersytet Martina Lutra w Halle (Niemcy); 
nagrody i  wyróżnienia: Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej; wielokrotne Nagr. Rektora 
UE w Poznaniu; kilka Nagr. Rektora PWSZ w 
Kaliszu; pełnione funkcje: kierownik Zakładu 
Organizacji i Zarządzania w PWSZ w Kaliszu, 
2004-2014; przewodnicząca Wojewódzkiego 
Komitetu Olimpiady Przedsiębiorczości przy 
UE w Poznaniu, 2005-2014; recenzent w trzech 
ed. Akademickiego Mistrza Innowacji, PARP; 
kierownik pracowni „Warsztaty Zarządzania” 
w  Katedrze Ekonomiki Produkcji przy UE 
w  Poznaniu, 1997-2009; towarzystwa nauko-
we: ICSB – czł.; PTE – czł.; szczególne osią-
gnięcia: wdrożenie do programu studiów na 
UE w Poznaniu przedmiotów z zakresu przed-
siębiorczości prowadzonych metodą modera-
cji wizualnej – od 1997; języki obce: angielski, 
niemiecki; inne informacje: wygłoszenie refe-
ratów na 15 europejskich konferencjach orga-
nizowanych przez ICSB z  zakresu small busi-
nessu i  na 4 światowych konferencjach; 
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prowadzenie wykładów z  zakresu innowacyj-
ności i przedsiębiorczości na WZ PWSZ w Ka-
liszu od 2004 oraz na WZ UE w Poznaniu, 
2010-2014; hobby: sport; adres koresponden-
cyjny: Gruszczyn, ul. Mirtowa 2,62-006 Kobyl-
nica, e-mail: h.mizgajska@ue.poznan.pl■

Morawczyński, Rafał 

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; specjalność: ekonomia 
behawioralna, finanse i  rynek kapitałowy, 
przedsiębiorczość; miejsce pracy i stanowisko: 
Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Wy-
dział Ekonomii i  Stosunków Międzynarodo-
wych, Katedra Przedsiębiorczości i  Innowacji, 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – adiunkt 
od 2005; studia, stopnie i  tytuły naukowe: 
mgr – AE w Krakowie, ekonomia, 1999; Uni-
wersytet Jagielloński, psychologia, 2002; dr – 
AE w  Krakowie, dr n. ekon. w  zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 2005; publikacje (łącznie): 46, 
w  tym książki: 1; rozdziały w monografiach: 
20; artykuły w czasopismach: 25; granty kra-
jowe: kierownik grantu OPUS finansowane-
go przez NCN, 2013-2016; wykonawca kilku 
zespołowych projektów badań statutowych 
Katedry Przedsiębiorczości i  Innowacji UEK; 
staże zagraniczne: Uniwersytet w  Podgoricy 
(Czarnogóra), Grand Valley State University 
(USA); nagrody i  wyróżnienia: Brązowy Me-
dal za Długoletnią Służbę; liczne Nagr. Rektora 
UEK za ind. i  zesp. osiągnięcia w  dz. nauko-
wej, dydaktycznej i  organizacyjnej; pełnione 
funkcje: przewodniczący Uczelnianej Komisji 
Odwoławczej ds. Stypendiów; języki obce: an-
gielski, niemiecki; inne informacje: Licencja 
Doradcy Inwestycyjnego; hobby: sport, muzy-
ka, turystyka; adres korespondencyjny: UEK, 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: rafal.
morawczynski@uek.krakow.pl■

Mrożewski, Maciej 

dr

ur.: 02.02.1983, Gdańsk; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
przedsiębiorczość mię-
dzynarodowa, ekonomia 
innowacji; miejsce pra-
cy i stanowisko: Techni-
sche Universität Berlin, 
Centre for Entrepreneu-

rship, Str. des 17. Juni 135, 10623 Berlin (Niem-
cy) – Post-Doctoral Researcher od 2015; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – Szkoła Głów-
na Handlowa, zarządzanie, finanse i rachunko-
wość, 2010; Europa-Universität Viadrina Frank-
furt/Oder, międzynarodowa ekonomika przed- 
siębiorstw, 2010; dr – Technische Universität 
Berlin, dr n. ekon. w zakresie ekonomii, 2015; 
publikacje (łącznie): 3, w tym rozdziały w mo-
nografiach: 1; artykuły w  czasopismach: 2; 
projekty międzynarodowe: menedżer progra-
mu badawczego realizowanego przez Centre for 
Entrepreneurship TU Berlin; wykonawca pro-
jektu Digital KIC & Climate KIC realizowanego 
przez European Institute of Innovation and 
Technology (EIT); wykonawca projektu z  za-
kresu strategii uczelni wspierających rozwój 
przedsiębiorczości, finansowanego przez Bun-
desministerium für Bildung und Forschung  
(Niemcy); staże zagraniczne: University of 
Oxford (Wielka Brytania); nagrody i wyróżnie-
nia: DAAD Research Fellowship na University 
of Oxford (Wielka Brytania); wyróżnienie „su-
mma cum laude” za pracę doktorską; Nagr.  
Burmistrza Frankfurtu nad Odrą za pracę magi-
sterską; pełnione funkcje: Post-Doctoral Rese-
archer w Centrum Przedsiębiorczości TU Ber-
lin; kierownik międzynarodowych studiów 
magisterskich na TU Berlin; języki obce: nie-
miecki, angielski; adres korespondencyjny: TU 
Berlin, Str. des 17. Juni 135, H76, 10623 Berlin, 
e-mail: matthias.mrozewski@tu-berlin.de■
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Najda-Janoszka, Marta 

dr

ur.: 30.07.1977; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
zarządzanie strategicz-
ne; miejsce pracy i  sta-
nowisko: Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział 
Zarządzania i  Komuni-
kacji Społecznej, Kate-

dra Zarządzania w Turystyce, ul. prof. S. Łoja-
siewicza 4, 30-348 Kraków – adiunkt od 2008; 
studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – AE 
w Krakowie, bankowość i finanse, 2001; dr – AE 
w Krakowie, dr n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2006; publikacje (łącznie): 57, 
w  tym książki: 2; rozdziały w  monografiach: 
20; artykuły w czasopismach: 35; granty krajo-
we: kierownik grantu badawczego finansowane-
go przez NCN; wykonawca czterech projektów 
badawczych finansowanych przez MNiSW, 
2010-2013, 2007-2009, 2004-2006, 2003-2005; 
staże zagraniczne: Harting KGaA Lübbecke 
(Niemcy), Mikkeli University of Applied Scien-
ces (Savonlinaa, Finlandia), Alexander Techno-
logical Educational Institute of Thessaloniki 
(Saloniki, Grecja), Universitat de Girona (Giro-
na, Hiszpania); nagrody i  wyróżnienia: Nagr. 
Rektora UJ zesp. II st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2015; Nagr. Rektora ds. Dydaktyki UJ 
za wysoką jakość zajęć dydaktycznych – 2014; 
Nagr. Rektora UEK ind II st. za osiągnięcia w dz. 
naukowej – 2006; Nagr. Rektora UEK ind. I st. 
za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 2006; Nagr. 
Rektora AE ind. III st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2003; pełnione funkcje: koordynator 
Programu Erasmus i Erasmus+ od 2009; opie-
kun naukowy w ramach 13. edycji Programu 
Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, realizo-
wanego przez Polsko-Amerykańską Komisję 
Fullbrighta; towarzystwa naukowe: SMS – czł. 
od 2014; języki obce: angielski, niemiecki, hisz-

pański; hobby: rysunek i akwarela, zabytki tech-
niki i przemysłu, gry logiczne; adres korespon-
dencyjny: UJ, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 
Kraków, e-mail: eknajda@cyfronet.pl■

Niedzielski, Piotr

prof. dr hab.

ur.: 20.03.1965, Tczew; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: ekonomia; specjalność: 
efektywność innowacji, ekonomika i  organi-
zacja transportu lądowego, organizacja i  za-
rządzanie, technika i  technologia transportu 
kolejowego, zarządzanie innowacjami, przed-
siębiorczość, transfer wiedzy i innowacji; miej-
sce pracy i  stanowisko: Uniwersytet Szczeciń-
ski, Wydział Zarządzania i  Ekonomiki Usług, 
Katedra Efektywności Innowacji, ul. Cukrowa 
8, 71-004 Szczecin – prof. zw. od 2014; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet 
Szczeciński, ekonomia, 1990; dr – Uniwersytet 
Szczeciński, dr n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
1994; dr hab. – Uniwersytet Szczeciński, dr hab. 
n. ekon. w zakresie ekonomii, 2003; prof. – prof. 
n. ekon., 2014; liczba wypromowanych dokto-
rów: 7; publikacje (łącznie): 89, w  tym książ-
ki: 2; rozdziały w monografiach: 26; artykuły 
w czasopismach: 61; granty krajowe: kierownik 
grantu badawczego finansowanego przez NCN, 
2013-2016; kierownik dwóch projektów badaw-
czych finansowanych przez MNiSW, 2007-2010, 
2008-2010; kierownik dwóch projektów współ-
finansowanych przez UE z  EFRR w  ramach 
RPO Woj. Zachodniopomorskiego, 2007-2013; 
projekty międzynarodowe: partner konsor-
cjum w  ramach kilku projektów w  programie 
Leonardo da Vinci „Transfer of Innovation”, 
2011-2013, 2010-2012; 2009-2011; lider konsor-
cjum w programie Leonardo da Vinci „Transfer 
of Innovation”, 2013-2014; nagrody i wyróżnie-
nia: Złota Odznaka Honorowa SITK RP – 2014; 
Złota Odznaka Honorowa PTE – 2009; Srebrna 
Odznaka Honorowa NOT – 2006; Srebrna Od-
znaka Honorowa PTE – 2005; Srebrna Odznaka 
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Honorowa SITK – 2004; Medal Okolicznościo-
wy z okazji 50-lecia Fabryki Sprzętu Okręto-
wego w Reczu – 2002; Nagr. Leonardo 2014 za 
książkę o procesach innowacyjnych w transpo-
rcie; Nagr. Ministra Infrastruktury za najlepszą 
pracę habilitacyjną – 2004; wyróżnienie Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju za książkę „Kre-
atywność i procesy innowacyjne na rynku usług 
transportowych – ujęcie modelowe” – 2014; 
wyróżnienie NOT w konkursie „Wyróżniają-
cy się Nauczyciel i Opiekun Młodzieży”; peł-
nione funkcje: dziekan Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US, 2008-2012; prodziekan 
ds. studenckich, 2005-2008; czł. Zarządu Kra-
jowego SITK RP; towarzystwa naukowe: PTE 
– czł. Zarządu Oddz. w Szczecinie; PAN Oddz. 
w  Szczecinie – przewodniczący Podzespołu 
Ekspertów ds. Logistyki i  Transportu Komi-
tetu Transportu; SOOIPP – czł.; języki obce: 
rosyjski, niemiecki, angielski; adres korespon-
dencyjny: ul. Nieduża 20/9, 71-627 Szczecin, 
e-mail: piotr.niedzielski@wzieu.pl■

Nogalski, Bogdan

prof. dr hab.

ur.: 09.05.1946, Gdańsk; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: zarządzanie 
strategiczne, strategie za- 
rządzania, zarządzanie 
organizacjami wielopod- 
miotowymi, modele biz-
nesu, przedsiębiorczość; 

miejsce pracy i  stanowisko: Wyższa Szkoła 
Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Za-
rządzania, Katedra Zarządzania, ul. Dolna Bra-
ma 8, 80-821 Gdańsk – prof. zw. od 2008; 
studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uni-
wersytet Gdański, ekonomia, 1973; dr – Uni-
wersytet Gdański, dr. n. ekon. w zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 1977; dr hab. – Uniwersytet 

Gdański, dr hab. n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 1986; prof. – prof. n. ekon., 1994; 
liczba wypromowanych doktorów: 17; publi-
kacje (łącznie): 936, w tym książki: 36; rozdzia-
ły w  monografiach: 550; artykuły w  czasopi-
smach: 350; granty krajowe: kierownik grantu 
finansowanego przez NCBiR; gł. wykonawca 
grantu finansowanego przez NCN; kierownik 
i  wykonawca kilku grantów finansowanych 
przez KBN; projekty międzynarodowe: wyko-
nawca grantu finansowanego przez KBN we 
współpracy międzynarodowej; staże zagranicz-
ne: Uniwersytet w Duisburgu (Niemcy); nagro-
dy i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi - 1981; 
doktor honoris causa Uniwersytetu Biottera 
w Bukareszcie (Rumunia) - 2004; Medal im. K. 
Adamieckiego za wybitny dorobek naukowy 
w zakresie organizacji i zarządzania, TNOiK – 
2009; Zasłużony dla UE we Wrocławiu – 2011; 
Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej 
z Brylantem za zasługi dla rozwoju PWr – 2012; 
Medal Edukacji Narodowej za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i wychowania na wniosek Rektora 
WSB w  Gdańsku – 2014; Tytuł Honorowego 
Profesora WZiA UJK w Kielcach nadany przez 
Rektora – 2013; Medal Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego za zasługi dla roz-
woju WZ UW – 2012; pełnione funkcje: dyrek-
tor Instytutu Zarządzania i  Finansów WSB od 
2015; przewodniczący Komitetu Nauk Organi-
zacji i  Zarządzania przy Wydziale I Nauk Hu-
manistycznych i Społecznych PAN od 2003; czł. 
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 
od 1999; czł. Komitetu Nauk Ekonomicznych 
PAN, 2015-2018, 2011-2015; przewodniczący 
Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komi-
sji ds. Tytułów i Stopni Naukowych od 2013; czł. 
Prezydium Centralnej Komisji ds. Tytułów 
i  Stopni Naukowych, 2013-1016; czł. Sekcji 
Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. 
Tytułów i  Stopni Naukowych Naukowych, 
2013-2016, 2011-2012, 2007–2010; czł. Kapituły 
Medalu im. T. Kotarbińskiego od 2003; czł. Ka-
pituły Nagrody Kolegium Nauk o Przedsiębior-
stwie SGH od 2011; przewodniczący Rady Pro-
gramowej kwartalnika naukowego „Organizacja 
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i  Kierowanie” od 2011; czł. Krajowej Rady 
Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, 
2013-2015; dyrektor i wicedyrektor ds. nauko-
wych Instytutu Organizacji i Zarządzania, 1999-
2015; towarzystwa naukowe: TNOiK – czł.; 
PTE – czł.; szczególne osiągnięcia: tworzenie 
lokalnych, krajowych międzyośrodkowych, 
a  także międzynarodowych zespołów nauko-
wych; wspólne kreowanie nowych kierunków 
naukowo-badawczych o  dużym znaczeniu dla 
rozwoju nauk ekonomicznych, w szczególności 
nauk o zarządzaniu, a także ich implementacja 
w  praktyce gospodarczej; intensywne wspiera-
nie rozwoju młodych kadr naukowych; języki 
obce: rosyjski, angielski; hobby: sport, jazda do-
brym samochodem; adres korespondencyjny: 
ul. Wegi 20, 80-299 Gdańsk – Osowa, e-mail: 
bogdan.nogalski@ug.edu.pl■

Nowacki, Piotr 

mgr

ur.: 09.02.1978, Zduńska Wola; dziedzina: na-
uki ekonomiczne; dyscyplina: nauki o  zarzą-
dzaniu; specjalność: zarządzanie strategiczne; 
miejsce pracy i  stanowisko: Chrześcijańska 
Służba Charytatywna, ul. Foksal 8, 00-366 War-
szawa – z-ca dyrektora od 2014; studia, stopnie 
i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu, ekonomia, 2015; Poli-
technika Łódzka, technologia żywności, 2003; 
nagrody i  wyróżnienia: Nagr. II st. Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Techników Cukrow-
ników w  konkursie na najlepsze prace dyplo-
mowe PŁ w latach 2002-2005 - 2006; I miejsce 
w konkursie „Primus Inter Pares” na najlepsze-
go studenta PŁ – 2003; pełnione funkcje: prze-
wodniczący Studenckiego Koła Naukowego 
Chemików Spożywców PŁ, 2001-2003; szcze-
gólne osiągnięcia: 10-krotne zwiększenie rocz-
nych przychodów organizacji w ciągu 4,5 roku; 
języki obce: angielski; inne informacje: zain-
teresowanie zarządzaniem strategicznym w or-
ganizacjamich pozarządowych; hobby: piesze 

wędrówki po górach; adres korespondencyjny: 
e-mail: piotr.nowacki@ue.wroc.pl■

Nowak, Hanna

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: przedsiębiorczość; 
miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet Eko-
nomiczny w  Poznaniu, Wydział Zarządzania, 
Katedra Mikroekonomii, al. Niepodległości 
10, 61-875  Poznań – adiunkt od 2014; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – AE w Pozna-
niu, ekonomia,  2005; dr – UE w  Poznaniu, dr 
n. ekon. w zakresie ekonomii, 2013; publikacje 
(łącznie): 9, w tym rozdziały w monografiach: 
5; artykuły w czasopismach: 4; granty krajowe: 
kierownik grantu badawczego PRELUDIUM  
finansowanego przez NCN, 2011-2013; pro-
jekty międzynarodowe: udział w  koordynacji 
programu podwójnego dyplomu UEP – Escuela 
de Negocios Afundación (Vigo, Hiszpania) od 
2014; staże zagraniczne: Uniwersytet w Sewil-
li (Hiszpania); nagrody i  wyróżnienia: Nagr. 
Rektora UEP zesp. I st. za oryginalne i  twór-
cze osiągnięcia naukowe w  roku akademickim 
2014/2015; wyróżnienie pracy doktorskiej, na-
dane przez Radę Wydziału Zarządzania UEP – 
2013; języki obce: hiszpański, angielski; adres 
korespondencyjny: UE w  Poznaniu, al. Nie-
podległości 10, 61-875 Poznań, e-mail: hanna.
nowak@ue.poznan.pl■

Nowiński, Witold 

dr

ur.: 13.01.1971, Poznań; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu, 
ekonomia; specjalność: przedsiębiorczość mię-
dzynarodowa, zarządzanie strategiczne, biznes 
międzynarodowy; miejsce pracy i stanowisko: 
Wyższa Szkoła Bankowa w  Poznaniu, Wydział 
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Finansów i Bankowości, 
Instytut Zarządzania, al. 
Niepodległości 2, 61-
874 Poznań – adiunkt od 
2006; studia, stopnie 
i  tytuły naukowe: mgr 
– AE w  Poznaniu, mię-
dzynarodowe stosunki 
gospodarcze i  politycz-
ne, 1994; dr – Europa

-Universität Viadrina (Niemcy), dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2005; publika-
cje (łącznie): 23, w  tym książki: 1; rozdziały 
w monografiach: 9; artykuły w czasopismach: 
13; granty krajowe: kierownik projektu badaw-
czego finansowanego przez MNiSW, 2008-2011; 
projekty międzynarodowe: wykonawca projek-
tu badawczego finansowanego przez Fundusz 
Wyszegradzki, 2014-2016; staże zagraniczne: 
Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą (Niemcy); towarzystwa naukowe: 
AIB – czł.; języki obce: angielski; hobby: tury-
styka, narciarstwo, wspinanie; adres korespon-
dencyjny: e-mail: witold.nowinski@wsb. 
poznan.pl■

Obłój, Krzysztof 

prof. dr hab.

ur.: Koźle, 1954; dzie-
dzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe- 
cjalność: zarządzanie 
strategiczne, zarządza-
nie międzynarodowe, 
przedsiębiorczość; miej-
sce pracy i  stanowisko: 
Akademia Leona Koź-

mińskiego, Katedra Strategii, ul. Jagiellońska 59, 
03-301 Warszawa; Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Stra-
tegicznego i Międzynarodowego, ul. Szturmowa 
3, 02-678 Warszawa – prof. zw. od 1995; studia, 

stopnie i tytuły naukowe: mgr – Szkoła Głów-
na Planowania i Statystyki, 1976; dr – Uniwer-
sytet Warszawski, dr n. ekon. w zakresie nauk o 
zarządzaniu, 1980; dr hab. – Uniwersytet War-
szawski, dr hab. n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 1987; prof. – prof. n. ekon., 1995; 
liczba wypromowanych doktorów: 10; publi-
kacje (łącznie): ok. 177, w tym książki: 17, tak-
że we współautorstwie; rozdziały w monogra-
fiach: ok. 40; artykuły w  czasopismach: ok. 
120; granty krajowe: kierownik i  wykonawca 
kilku grantów badawczych poświęconych inno-
wacjom, zarządzaniu strategicznemu oraz za-
rządzaniu międzynarodowemu; projekty mię-
dzynarodowe: wykonawca międzynarodowych 
projektów naukowo-badawczych i organizacyj-
nych; staże zagraniczne: Sun Yat-sen University 
(Guangdong, Chiny), University of Illinois 
(Urbana Champaign, USA), Senior Fulbright 
Scholar at the University of Illinois (Urbana 
Champaign, USA), TOTAL MARINE OIL Pro-
fessor at Henley-on-Thames (Wielka Brytania), 
Graduate School of Business (Oslo i Bodo, Nor-
wegia), Bled International Management Deve-
lopment Center (Słowenia), Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussees (Paryż, Francja), Central 
Connecticut State University (New Britain, 
USA), Duquesne University, Pittsburgh Pa. (Pit-
tsburgh, USA); nagrody i  wyróżnienia: Nagr. 
Ministra oraz Nagr. Rektora za prace badawcze 
oraz osiągnięcia dydaktyczne; Nagr. dla najlep-
szego wykładowcy Executive MBA; pełnione 
funkcje: kierownik Katedry Strategii ALK od 
1995; kierownik Zakładu Zarządzania Strate-
gicznego i  Międzynarodowego UW od 1990; 
dyr. programu Executive MBA i dyr. Międzyna-
rodowego Centrum Zarządzania, 1992-2010; 
czł. Editorial Boards „International Journal of 
Emerging Markets” od 2006, „International Hu-
man Resource Journal” od 1997, „Management 
International Review”, 1994 -2006; „Journal of 
World Business”, 1997-1999, „Przegląd Organi-
zacji”, 2000-2014; przewodniczący lub czł. rad 
nadzorczych m.in. Agora SA, Orlen SA, PZU 
SA, Dwory SA, Alior SA, Prochem SA, Impel 
SA.; towarzystwa naukowe: EIBA – Fellow, pre-
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zydent 1993-1994; AIB – czł.; SMS – czł.; PAN 
– czł.; szczególne osiągnięcia: Doradca Spo-
łeczny Prezydenta RP, 2012-2015; języki obce: 
angielski, rosyjski, francuski; hobby: nurkowa-
nie, literatura piękna; adres korespondencyjny: 
ALK, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, 
e-mail: krzysztof@obloj.pl■

Okoń-Horodyńska, Ewa

prof. dr hab.

ur.: 03.05.1950, Tychy; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
teoria ekonomii, inno-
wacje i polityka innowa-
cji, strategie innowacji, 
zarządzanie innowacja-
mi i  IP, przedsiębior-
czość innowacyjna, fore-

sight; miejsce pracy i stanowisko: Uniwersytet 
Jagielloński w  Krakowie, Wydział Zarządzania 
i  Komunikacji Społecznej, Katedra Ekonomii 
i  Innowacji, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 
Kraków – prof. zw. od 2005; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – AE w Katowicach, eko-
nomia, 1974; dr – AE w Katowicach, dr n. ekon. 
w zakresie ekonomii; dr hab. – AE w Katowi-
cach, dr hab. n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
1990; prof. – prof. n. ekon., 2002; liczba wypro-
mowanych dr: 12; publikacje (łącznie): 160, 
w tym książki: 10, z czego 5 we współautorstwie; 
rozdziały w monografiach: 70; artykuły w cza-
sopismach: 80; granty krajowe: kierownik za-
dania badawczego projektu finansowanego 
przez NCBiR, 2010-2014; kierownik zadania 
badawczego projektu finansowanego w ramach 
programu PO IG, 2009-2013; kierownik zada-
nia badawczego w ramach projektu finansowa-
nego przez MNiSW w ramach programu „Kre-
ator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej”, 2008-2011; 
kierownik projektu finansowanego przez 

MNiSW, 2010; badania statutowe UJ od 1997; 
kierownik projektu finansowanego przez Urząd 
Miasta Tychy; projekty międzynarodowe: kie-
rownik kilku projektów finansowanych przez 
Norwegian EEA and Polish Government Grant, 
2013-2016, 2009-2011; kierownik zadania ba-
dawczego (partner) w ramach 6. Programu Ra-
mowego UE, 2003-2006; kierownik projektu 
w ramach programu Leonardo da Vinci „Virtual 
Management Teaching”, 1999-2001; staże za-
graniczne: Hochschule für Ökonomie (Berlin, 
Niemcy), Erasmus University w  Rotterdamie 
(Holandia), Brown University (Providence, 
USA), Harvard University (USA), University of 
Washington, Henry Jackson School of Interna-
tional Studies (Seattle, USA), George Washing-
ton University (Washington, USA), Stanford 
University (USA), Berkeley University (USA), 
India International Center, St. John’s College 
University Agra (Indie), Uniwersytet Delhi (In-
die), Abu Dhabi University (Zjednoczone Emi-
raty Arabskie), TEMPUS Uniwersytet Roberta 
Schumana w Strasburgu (Francja), British Co-
uncil Know How Fund, Universities and Sci
-TechParks (Cambridge, Milton Keynes, Lon-
don, Reading, Norich, Cransfield, Wielka 
Brytania), Oxford Brookes University (Wielka 
Brytania), Universidad de Sevilla (Hiszpania), 
University of Turin (Włochy), Østfold Universi-
ty College (Norwegia); nagrody i wyróżnienia: 
Odznaka „Honoris Gratia” nadana przez Prezy-
denta Miasta Krakowa – 2012; Złoty Krzyż Za-
sługi za działalność naukowo-badawczą i  dy-
daktyczną; Certyfikat Intellectual Property 
Management – Stanford Center for Professional 
Development, Stanford University – 2008; Cer-
tyfikat Obrony Narodowej, MON – 2004; Nagr. 
Rektora UJ II st. za zesp. osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2015; Nagr. Rektora UJ za pracę na-
ukową i dydaktyczną – 2012; Nagr. Rektora UJ 
za pracę naukową i dydaktyczną  – 2008; Nagr. 
Rektora UJ II st. zesp. za pracę naukową – 2006, 
Nagr. Rektora UJ I st. za ind. osiągnięcia nauko-
we – 2005; Nagr. Prezydenta Miasta Tychy za 
działalność naukową i kulturalną – 2001; Nagr. 
Prezydenta Miasta Tychy „Integrator Roku” za 
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łączenie nauki z gospodarką – 2001; Nagr. ind. 
Rektora AE w Katowicach za pracę naukową – 
1996, 1994; Nagr. Rektora AE w Katowicach II 
st. za pracę naukową i  dydaktyczną – 1991; 
Nagr. Rektora AE Katowice – III st. za osiągnię-
cia naukowe i dydaktyczne – 1989; British Co-
uncil Award – 1997; Nagr. b. Ministerstwa Pra-
cy, Płac i Spraw Socjalnych za pracę doktorską 
– 1986; pełnione funkcje: kierownik Katedry 
Ekonomii i  Innowacji od 2003; podsekretarz 
stanu w b. Ministerstwie Nauki i Informatyza-
cji, 2003-2005; przewodnicząca Rady Fundacji 
Panteon Narodowy „Na Skałce” w  Krakowie, 
2007-2010; wiceprzewodnicząca Komitetu Na-
ukoznawstwa PAN; wiceprzewodnicząca ko-
mitetu wydawniczego czasopisma „Zagadnie-
nia Naukoznawstwa”; czł. Komitetu Prognoz 
Polska 2000Plus od 2014; dyrektor na Europę 
Centralną i Wschodnią International Network 
of Women Engineers and Scientists (INWES) 
od 2011; czł. Rady Naukowej CITTRU, 2010-
2013; czł. Rady Naukowej Fundacji Naukowej 
Progress&Business od 2010; z-ca dyrektora 
Ośrodka Studiów Technologii przy CBPiZ 
PAN 1996-1999; rektor Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania i  Nauk Społecznych, 1997-2001; z-ca 
dyrektora Instytutu Ekonomii AE w  Katowi-
cach, 1991-1993; kierownik Zakładu Ekono-
micznych i  Społecznych Problemów Global-
nych AE w  Katowicach; dyrektor jednostki 
innowacyjno-wdrożeniowej „Synergia” Tychy
-Warszawa-Kraków, 1988-1991; towarzystwa 
naukowe: Komitet Naukoznawstwa PAN – wi-
ceprzewodnicząca Komitetu od 2012; PTE – 
czł. od 1989, wiceprzewodnicząca Rady Na-
ukowej 2005-2010; IP Management Poland 
– czł. Komitetu Sterującego, 2008-2012; Mię-
dzynarodowe Centrum Postępu Społecznego 
– czł. Rady Naukowej od 2015; EAEPE – czł. 
od 1999, COPE Congress of Political Econo-
mics – czł. od 2005, Internationale Wissen-
schaftliche Vereinigung Weltwirtschaft und 
Weltpolitik – czł. 2003-2010; Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Oceny Technologii – czł. od 
2015; języki obce: angielski (FCE), niemiecki, 
rosyjski; hobby: opera, muzyka klasyczna, 

moda, podróże ekstremalne; adres korespon-
dencyjny: UJ, ul. Prof.S.Łojasiewicza 4, 30-348 
Kraków, e-mail: ewa.okon-horodynska@uj.
edu.pl■

Omelańczuk, Mariusz 

mgr
www.mariuszomelanczuk.net.pl

ur.: 07.06.1972, Warsza-
wa; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: finanse; specjalność: 
instrumenty finansowa-
nia eksportu, determi-
nanty eksportu, bezpo-
średnie inwestycje zagra- 
niczne; studia, stopnie 
i  tytuły naukowe: mgr 

– Szkoła Główna Handlowa, ekonomia, 1996; 
publikacje (łącznie): 4, w tym rozdziały w mo-
nografiach: 1; artykuły w  czasopismach: 3; 
pełnione funkcje: kierownik projektu badaw-
czego; języki obce: angielski; adres korespon-
dencyjny: SGH, ul. Madalińskiego 6/8, pokój 
33, 02-513 Warszawa, e-mail: mariusz.omelan-
czuk@gmail.com■

Pasieczny, Jacek 

dr hab.

ur.: 19.08.1967, Warszawa; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządza-
niu; specjalność: zarządzanie przedsiębior-
stwem, zarządzanie publiczne; miejsce pracy 
i  stanowisko: Uniwersytet Warszawski, Wy-
dział Zarządzania, Katedra Teorii Organi-
zacji, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa 
– adiunkt od 2009; studia, stopnie i  tytuły 
naukowe: mgr – Uniwersytet Warszawski, or-
ganizacja i  zarządzanie, 1991; dr – Uniwer-
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sytet Warszawski, dr n. ekon. w  zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 1997; dr hab. – Uniwersytet 
Warszawski, dr hab. n. ekon. w  zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 2009; publikacje (łącznie): 73, 
w  tym książki: 3; rozdziały w  monografiach: 
30; artykuły w czasopismach: 40; staże zagra-
niczne: Le Moyne College (USA); języki obce: 
rosyjski, angielski; hobby: historia i  rozwój 
Warszawy, turystyka; adres korespondencyj-
ny: UW, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, 
e-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl■

Patora-Wysocka, Zofia 

dr

ur.: Łódź; dziedzina: nauki ekonomiczne; dys-
cyplina: nauki o zarządzaniu; specjalność: teo-
ria organizacji i zarządzania, przedsiębiorczość 
międzynarodowa, zachowania organizacyjne; 
miejsce pracy i stanowisko: Społeczna Akade-
mia Nauk, Wydział Zarządzania, Katedra Za-
rządzania, ul. H. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź 
– adiunkt od 2008; studia, stopnie i tytuły na-
ukowe: mgr – Społeczna Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości i Zarządzania, 2004; dr – Poli-
technika Częstochowska, dr n. ekon. w zakresie 
nauk o zarządzaniu, 2008; liczba wypromowa-
nych doktorów: 1 (promotor pomoc.); publi-
kacje (łącznie): 36, w tym książki: 2; rozdziały 
w monografiach: 4; artykuły w czasopismach: 
30; granty krajowe: kierownik grantu badaw-
czego finansowanego przez NCN, 2012-2015; 
kierownik projektu badawczego finansowanego 
przez MNiSW, 2009-2010; kierownik projektu 
badawczego finansowanego przez KBN, 2004-
2005; projekty międzynarodowe: wykonawca 
projektu w ramach 6. Programu Ramowego UE; 
staże zagraniczne: Uniwersytet Alcala de Bena-
res (Hiszpania), Państwowy Uniwersytet Tech-
niczny we Lwowie (Ukraina), Uniwersytet Mon-
tpellier (Francja); nagrody i wyróżnienia: Nagr. 
Rektora SAN; pełnione funkcje: pełnomocnik 
Rektora ds. projektów unijnych, 2009-2013; 
szczególne osiągnięcia: organizacja kształcenia 

na trzech kierunkach studiów finansowanych ze 
środków unijnych w SAN; języki obce: angiel-
ski; hobby: muzyka, aktywność fizyczna; adres 
korespondencyjny: SAN, ul. H. Sienkiewicza 
9, 90-113 Łódź, e-mail: zpatora-wysocka@ 
spoleczna.pl■

Pawlak, Jakub 

dr

ur.: 16.03.1977, Poznań; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: marketing internetowy, e-com-
merce; miejsce pracy i  stanowisko: Politech-
nika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządza-
nia, Katedra Przedsiębiorczości i  Komunikacji 
w  Biznesie, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań 
– adiunkt od 2014; studia, stopnie i  tytuły 
naukowe: mgr – Wyższa Szkoła Zarządza-
nia i  Bankowości, zarządzanie i  marketing, 
2007; dr – Politechnika Poznańska, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2014; publika-
cje (łącznie): 11, w  tym książki: 1; rozdziały 
w monografiach: 5; artykuły w czasopismach: 
5; staże zagraniczne: Dunaújvárosi Fõiskola 
(Węgry), Fachhochschule Stralsund (Niemcy); 
nagrody i  wyróżnienia: Nagr. Rektora PP za 
działaność badawczą; szczególne osiągnięcia: 
aktywne wspieranie polsko-niemieckiej współ-
pracy naukowej; Certyfikaty: HubSpot Inbound 
Marketing Certification, HootSuite Certified 
Professional; języki obce: niemiecki, angiel-
ski, francuski; adres korespondencyjny: PP, 
ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, e-mail: jakub.
pawlak@put.poznan.pl■

Peszko, Adam

prof. dr hab.

ur.: 20.04.1938, Kraczkowa pow. Łańcut; dzie-
dzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: nauki 
o  zarządzaniu; specjalność: przedsiębiorczość 
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i  innowacje, zarządza- 
nie przedsiębiorstwem 
w turbulentnym otocze-
niu, zarządzanie strate-
giczne, nadzór korpora-
cyjny, zarządzanie 
zmianą i zespołami pro-
jektowymi; miejsce 
pracy i  stanowisko: 
Górnośląska Wyższa 

Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowi-
cach, Katedra Zarządzania i  Marketingu, ul. 
Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice – prof. 
zw. od 2007; studia, stopnie i tytuły naukowe: 
mgr inż. – AGH im. S. Staszica w  Krakowie, 
elektryk, 1961; dr – AE w  Krakowie, dr n. 
ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 1982; dr 
hab. – AE w Krakowie, dr hab. n. ekon. w za-
kresie nauk o zarządzaniu, 1993; prof. – prof. 
n. ekon., 2007; liczba wypromowanych dokto-
rów: 6; publikacje (łącznie): 145, w tym książ-
ki: 5; rozdziały w monografiach: 96; artykuły 
w czasopismach: 44; granty krajowe: kierow-
nik dwóch promotorskich grantów badaw-
czych finansowanych przez KBN; staże zagra-
niczne: Siemens A.G., Centrum Naukowo- 
Badawcze w Monachium i Centrum Systemów 
Automatyki i Sterowania w Karlsruhe (Niem-
cy), Joens GmbH w  Dusseldorfie (Niemcy), 
Copan Electronics Corp., ADJ Corporation 
oraz IMC Data System w Taipei (Tajwan), Suja-
ta Data Products Limited w Bombaju i Hyde-
rabat (Indie), American Components Pte. Ltd. 
i  Sino – Technics Pte. Ltd. (Singapur), AB 
Svensk Varmematning SVM w  Sztokcholmie 
(Szwecja), International Control Meters 
w  Karlskrone (Szwecja), Labfacility w  Hamp-
ton, Nulektroms Limited w  Neppershal oraz 
Industrial Pyrometer w  Birmingham (Wielka 
Brytania); nagrody i wyróżnienia: Krzyż Ofi-
cerski i Kawalerski OOP; Złoty Krzyż Zasługi; 
Medal Komisji Edukacji Narodowej; złote 
i srebrne Honorowe Odznaki NOT oraz TNO-
iK; Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Kra-
kowskiej; wielokrotne ind. Nagr. Rektora AGH 
za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organi-

zacyjne; pełnione funkcje: sekretarz naukowy 
Komisji Nauk Organizacji i Zarządzaniu PAN 
Oddz. w  Krakowie; kierownik Zakładu Pod-
staw Zarządzania Wydziału AGH, 1993-2009; 
dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Pomiarów i Regulacji, 1975-1982; dyrektor na-
czelny Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomia-
rowych Mera KFAP, 1984-1990; towarzystwa 
naukowe: TNOIK – czł.; szczególne osiągnię-
cia: dwa patenty – 1977, 1976; III Nagr. w Kra-
jowym Konkursie Osiągnięć Naukowo-Tech-
nicznych w  dz. Elektryki za „Automatykę 
operacji nastawiania walców na walcowni 
zgniatacz i  slabing Huty im. Lenina” – 1971; 
języki obce: angielski, rosyjski; hobby: ogrod-
nictwo i winiarstwo; adres korespondencyjny: 
Maszków 110a, 32-095 Iwanowice, e-mail: 
adampeszko@wp.pl■

Piasecki, Bogdan

prof. dr hab.

dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia, nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
ekonomika i  zarządza-
nie małymi przedsię-
biorstwami, przedsię-
biorczość, zarządzanie 
innowacjami, regional-
ne strategie innowacji, 

teoria, metodyka i  praktyka badań foreighto-
wych i  ewaluacji programów i  projektów ba-
dawczych w dziedzinie ekonomiki i zarządzani 
przedsiębiorstwem i  regionem; miejsce pracy 
i stanowisko: Społeczna Akademia Nauk, Wy-
dział Zarządzania, Instytut Badań nad Przed-
siębiorczością i  Rozwojem Ekonomicznym 
EEDRI, ul. Gdańska 121,  90-519 Łódź – prof. 
zw. od 2004; studia, stopnie i tytuły naukowe: 
mgr inż. – Politechnika Warszawska, planowa-
nie, ekonomika i  organizacja przedsiębiorstw, 
1964; dr – Uniwersytet Łódzki, dr n. ekon. 
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w zakresie nauk o zarządzaniu, 1970; dr hab. 
– Uniwersytet Łódzki, dr hab. n. ekon. w  za-
kresie nauk o zarządzaniu, 1981; prof. – prof. 
n. ekon., 1997; liczba wypromowanych dr: 8; 
publikacje (łącznie): 150, w  tym książki: 20; 
rozdziały w  monografiach: 16 (2008-2015); 
artykuły w czasopismach: 100; granty krajo-
we: kierownik i  wykonawca wielu projektów 
badawczo-naukowych finansowanych m.in. 
przez MNiSW i  KBN; projekty międzynaro-
dowe: kierownik i  wykonawca wielu między-
narodowych projektów badawczo-naukowych, 
realizowanych m.in. w ramach Programów Ra-
mowych UE, Banku Światowego, Fundacji SO-
ROS i innych; ekspert Komisji Europejskiej ds. 
ewaluacji projektów badawczych i  w  pane lów 
dyskusyjnych z  zakresu innowacji, przed-
siębiorczości i metodyki foresightu od począt-
ku lat 90., w tym: dwa projekty badawcze w ra-
mach 7. Programu Ramowego UE, 2013-2015 
i 2010-2013; pięć projektów badawczych w ra-
mach 6. Programu Ramowego UE, 2006-2008, 
2005-2008, 2005-2006, 2004-2008, 2004-2006; 
jeden projekt badawczy w ramach 5. Programu 
Ramowego UE, 1999-2002; wykonawca pro-
jektu badawczego koordynowanego przez Ins-
titut National de Formation et de Recherche 
sur l’Education Permanente (Francja), finan-
sowanego w  ramach programu Leonardo, 
1999-2001; wykonawca dwóch projektów ba-
dawczych realizowanych we współpracy z Cen-
tre for Enterprise and Economic Development 
Research w Middlesex University w Londynie 
z zakresu internacjonalizacji MŚP, finansowa-
nych w  ramach programu Phare ACE, 1996-
1998, 1995-1996; staże zagraniczne: DAAD 
(Niemcy), CEBAN (Wielka Brytania), IREX 
(USA); nagrody i wyróżnienia: wielorakie od-
znaczenia i medale, w tym Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski; pełnione funkcje: prorek-
tor ds. nauki SAN od 2012; dyr. In stytutu Ba-
dań nad Przedsiębiorczością i Roz wojem Eko-
nomicznym w  SAN od 2004; kierownik 
Katedry Przedsiębiorczości i Polity ki Przemy-
słowej UŁ, 1991-2004; Profesor Addis Ababa 

University Etiopia, 1982-1986; czł. szeregu ko-
mitetów naukowych międzynarodowych wy-
dawnictw naukowych, czł. Rady Naukowej 
Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP; 
towarzystwa naukowe: ECSB – czł. od 1998; 
szczególne osiągnięcia: pierwsze podręczniki 
i publikacje naukowe oparte o wyniki prowa-
dzonych badań naukowych z przedsiębiorczo-
ści, ekonomiki i zarządzania małymi średnimi 
przedsiębiorstwami w  Polsce, w  tym m.in. 
„Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i prak-
tyka” (1996) oraz „Ekonomika i  zarządzanie 
małą firmą” (1999); języki obce: angielski, ro-
syjski; adres korespondencyjny: SAN, ul. 
Gdańska 121,  90-519 Łódź, e-mail: bpiasecki@
spoleczna.pl■ 

Piątkowski, Marcin

mgr

ur.: 1983, Kraków; dzie-
dzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
funkcjonowanie i  roz-
wój przedsiębiorstw, 
polityka spójności UE 
i  fundusze europejskie, 
przedsiębiorczość i in-
nowacje; miejsce pracy 

i  stanowisko: Uniwersytet Ekonomiczny 
w  Krakowie, Wydział Ekonomii i  Stosunków 
Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczo-
ści i Innowacji, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kra-
ków – asystent od 2008; studia, stopnie i tytu-
ły naukowe: mgr – UE w Krakowie, ekonomia, 
2008; publikacje (łącznie): 14; w tym rozdzia-
ły w  monografiach: 5; artykuły w  czasopi-
smach: 9; granty krajowe: kierownik czterech 
własnych projektów badawczych w ramach ba-
dań dla młodych naukowców finansowanych 
przez MNiSW, 2011-2016; uczestnik sześciu 
zespołowych projektów badań statutowych; 
staże zagraniczne: Instituto Superior de Ciên-
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cias do Trabalho e da Empresa (Lizbona, Por-
tugalia), Universidad Pablo de Olavide (Sewil-
la, Hiszpania); nagrody i  wyróżnienia: Nagr. 
Rektora UEK ind. III st. za osiągnięcia w  dz. 
naukowej – 2014, 2013, 2012, 2011; Nagr. Rek-
tora UEK zesp. II st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2015, 2014, 2012; pełnione funkcje: 
ekspert w  krajowych i  regionalnych progra-
mach operacyjnych funduszy europejskich na 
lata 2014-2020; ekspert w programie Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej wspierającym 
przedsiębiorczość, 2014-2016, czł. Komitetu 
Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości 
przy UEK od 2010; towarzystwa naukowe: 
SIMP – czł., Sekcja Poligrafii, 2003-2009; języ-
ki obce: angielski; inne informacje: dyplom 
w zawodzie technik poligraf; hobby: podróże; 
adres korespondencyjny: UEK, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków, e-mail: piatkowm@uek.
krakow.pl■

Piecuch, Teresa

dr

ur.: Sokołów Małopol-
ski; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia; specjal-
ność: ekonomika i orga-
nizacja przedsiębior- 
stwa, zarządzanie, przed- 
siębiorczość, zachowa-
nia organizacyjne, me-
tody heurystyczne, wy-

wiad gospodarczy; miejsce pracy i stanowisko: 
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządza-
nia, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania 
i Ekoinnowacyjności, ul. Powstańców Warsza-
wy 12, 35-959 Rzeszów – adiunkt od 2003; stu-
dia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – UMCS 
w Lublinie, filia w Rzeszowie, ekonomia, 1994; 
dr – AE we Wrocławiu, dr n. ekon. w zakresie 
ekonomii, 2003; publikacje (łącznie): 110, 

w  tym książki: 4, z czego 2 we współautor-
stwie; rozdziały w monografiach: 26; artyku-
ły w czasopismach: 80; granty krajowe: wyko-
nawca projektu w  ramach regionalnego 
programu badawczego dotyczącego RIS dla 
Województwa Podkarpackiego, 2003/2004; 
udział w regionalnym projekcie badawczym w 
ramach programu Foresight; udział w interdy-
scyplinarnym zespole badawczym w  ramach 
grantu badawczego, 2014/2015; wykonawca 
zespołowych projektów badań statutowych od 
1994; staże zagraniczne: Uniwersytet Mo-
skiewski im. M. W. Łomonosowa w  Moskwie 
(Rosja); nagrody i wyróżnienia: Brązowy Me-
dal za Długoletnią Służbę – 2012; Nagr. Rekto-
ra ind. III st. za cykl publikacji – 2013; Nagr. 
Rektora zesp. III st. za podręcznik dydaktyczny 
dla studentów – 2013; Nagr. Rektora ind. III st. 
za autorstwo monografii oraz cykl publikacji – 
2011; wyróżnienie Dziekana WZiM za aktyw-
ność w pracach organizacyjnych – 2012, 2011, 
2009; Nagr. Rektora za uzyskanie stopnia na-
ukowego dra – 2004; wyróżnienie za najlepszy 
referat młodego pracownika nauki uzyskane 
podczas 19. Międzynarodowego Sympozjum 
Naukowego Studentów i Młodych Pracowni-
ków Nauki, Zielona Góra – 1997; pełnione 
funkcje: akredytowany przez PARP konsultant 
Punktu Konsultacyjnego dla MŚP, 2005-2008; 
trener w zakresie przedsiębiorczości (ze środ-
ków UE w  ramach EFS); Wydz. Koordynator 
ds. Sylabusów i Kart Przedmiotów, 2008-2013; 
towarzystwa naukowe: PTE – czł. od 1995; 
Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji 
i Zarządzania – czł. od 2012; czł. jury Olimpia-
dy Wiedzy Ekonomicznej, 1995-2013; języki 
obce: angielski, rosyjski; inne informacje: stu-
dia podyplomowe „The Manager of Innova-
tions and Knowledge Transfer”, Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2012; hobby: 
kino, teatr, polskie powieści obyczajowe, stare 
polskie filmy; adres korespondencyjny: PRz, 
ul. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, 
e-mail: tpiecuch@prz.edu.pl■  
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Pietrzyk, Irena 

prof. dr hab.

ur.: Kraków; dziedzina: 
nauki ekonomiczne; dys-
cyplina: ekonomia; spe-
cjalność: polityka re- 
gionalna, samorząd tery-
torialny, integracja euro-
pejska, globalizacja i  re-
gionalizacja gospodarki 
światowej; miejsce pracy 
i stanowisko: Uniwersy-

tet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekono-
mii i  Stosunków Międzynarodowych, Katedra 
Przedsiębiorczości i  Innowacji, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków – prof. zw. od 2007; Wyższa 
Szkoła Administracji w  Bielsku-Białej, Wydział 
Administracji, ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 
43-300 Bielsko-Biała – prof. zw. od 2004; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Krakowie, ekonomia regional-
na, 1965; dr – AE w Krakowie, dr hab. n. ekon. 
w zakresie ekonomii, 1974; dr hab. – AE w Kra-
kowie, dr hab. n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
1993; prof. – prof. n. ekon., 2004; liczba wypro-
mowanych doktorów: 8; publikacje (łącznie): 
180, w tym książki: 6, z czego 4 autorskie; roz-
działy w monografiach: 90; artykuły w czaso-
pismach: 80; granty krajowe: kierownik trzech 
grantów promotorskich finansowanych przez 
MNiSW oraz NCN; wykonawca grantu badaw-
czego finansowanego przez NCN, 2012; wyko-
nawca projektu badawczego w AE w Katowicach 
finansowanego przez MNiSW, 2006; wykonawca 
grantu badawczego realizowanego w  INPiSM 
UJ, 2000; projekty międzynarodowe: wykonaw-
ca trzech ind. grantów europejskich w  ramach 
programu Jean Monnet; kierownik autorskiego 
grantu międzynarodowego finansowanego przez 
Fundusz Małych Grantów Phare – FIESTA II, 
1997-1998; koordynator międzynarodowego 
programu europejskiego TEMPUS w AE w Kra-
kowie, 1993-1994; staże zagraniczne: Centre 
Européen Universitaire de Nancy (Francja), In-

stitut National des Etudes Statistiques et Econo-
miques (Paryż, Francja), Uniwersytet Paris X – 
Nanterre (Francja), Uniwersytet Paris I – Panthéon 
- Sorbonne (Paryż, Francja), Uniwersytet Kato-
licki w Lille (Francja), Uniwersytet Katolicki Lo-
uvain-la-Neuve (Belgia), Uniwersytet Rennes II 
(Francja), Uniwersytet Pierre Mendès-Fran-
ce’a w Grenoble (Francja); nagrody i wyróżnie-
nia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Srebrny 
i Złoty Krzyż Zasługi; Nagr. MNiSW za książkę 
– 2001; wielokrotne Nagr. Rektora AE/UEK – za 
osiągnięcia w  dz. naukowej; pełnione funkcje: 
kierownik Katedry MSG w  UEK, 2011-2012; 
kierownik Zakładu Regionalistyki Europejskiej 
/  Zakładu Studiów Regionalnych w  Katedrze 
MSG AE w Krakowie / UEK, 1999-2012; rektor 
w  WSA w  Bielsku-Białej, 2003-2006; prorektor 
w WSA w Bielsku-Białej, 2001-2003; b. czł. Ko-
mitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN; wieloletni kierownik francusko-polskich 
studiów podyplomowych z „Zarządzania teryto-
rialnego” w  AE/UEK w  Krakowie, realizowa-
nych we współpracy z  Uniwersytetem Nauki 
i Technologii Lille I; czł. Rady Naukowej czaso-
pisma „Europa Regionum”; czł. Komitetu 
Redakcyjnego francuskiego czasopisma 
„Managemen&Gouvernance. Entreprises-Terri-
toires-Societes”; czł. założyciel międzynarodo-
wej sieci badawczej Pays du Groupe de Vysegrad 
(PGV) przy Uniwersytecie Pierre Mendès-Fran-
ce’a w Grenoble od 1994; towarzystwa naukowe: 
Stowarzyszenie Regionalistów Języka Francu-
skiego (ASRDLF) – czł.; szczególne osiągnięcia: 
pierwsza w  Polsce prezentacja teoretycznych 
podstaw koncepcji terytorialnych systemów 
produkcyjnych i innowacyjnych; wprowadzenie 
do j. pol. terminu „technopolia”; opracowanie 
paradygmatu ekonomiki i  polityki regionalnej 
w skali europejskiej (por. pierwszy w Polsce ra-
port w ramach przygotowań Polski do integracji 
z UE pt. „Polityka rozwoju regionalnego w per-
spektywie członkostwa Polski w  Unii Europej-
skiej”, 1996); siedem kolejnych wydań monogra-
fii „Polityka regionalna UE i regiony w państwach 
członkowskich”, 2000; języki obce: francuski, 
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angielski; adres korespondencyjny: UEK, ul. 
Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: 
pietrzyi@uek.krakow.pl■

Pilewicz, Tomasz

dr
https://pl.linkedin.com/in/tomaszpilewicz

ur.: 07.01.1986, Pisz; 
dziedzina: nauki eko- 
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
innowacyjność gospo-
darki; miejsce pracy 
i  stanowisko: Philips 
Polska Sp. z  o.o. – Me-
nadżer w  Dziale Usług 
Innowacyjnych od 2014; 

studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uni-
wersytet Warszawski, polityki publiczne, 2010; 
dr – Szkoła Główna Handlowa, dr n. ekon. w 
zakresie ekonomii, 2016; publikacje (łącznie): 
15, w tym rozdziały w monografiach: 3; arty-
kuły w czasopismach: 12; granty krajowe: kie-
rownik grantu badawczego dla Młodych Na-
ukowców, realizowanego w  SGH, 2013-2014; 
staże zagraniczne: Harvard University (USA), 
Massachusetts Institute of Technology (USA), 
Boston University (USA), Babson College 
(USA), Cologne University of Applied Sciences 
(Niemcy), Mikolas Romeris University (Litwa); 
nagrody i  wyróżnienia: Nagr. Rektora SGH 
zesp. I st. – 2015; pełnione funkcje: ekspert ds. 
otwartych innowacji Agencji Rozwoju Przemy-
słu S.A. od 2015; ekspert biznesowo-gospodar-
czy NCBiR od 2014;  czł. SKN Przedsiębiorczo-
ści i Analiz Regionalnych SGH; towarzystwa 
naukowe: The Regional Studies Association – 
czł.; TEP – czł.; języki obce: angielski, niemiec-
ki, rosyjski; szczególne osiągnięcia: absolwent 
studiów MBA Entrepreneurship & Innovation, 
Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, Po-
litechnika Wiedeńska, 2014-2016; hobby: pro-

wadzenie blogów dla przedsiębiorców i  wyna-
lazców – www.tomaszpilewicz.innpoland.pl, 
www.dzidaconsulting.pl; adres koresponden-
cyjny: ul. Sokołowska 9/469, 01-142 Warszawa, 
e-mail: tomasz.pilewicz@gmail.com■ 

Popczyk, Wojciech 

dr hab., prof. nzw. Ucz. Ł

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; specjalność: zarządzanie 
przedsiębiorstwem rodzinnym, przedsiębior-
czość międzynarodowa, modele internacjona-
lizacji, zarządzanie strategiczne; miejsce pracy 
i stanowisko: Uniwersytet Łódzki, Wydział Za-
rządzania, Katedra Finansów i Strategii Przed-
siębiorstwa, ul. J. Matejki 22/26, 90-237  Łódź; 
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świera-
dowska 43, 02-662 Warszawa – prof. nzw. od 
2015; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Uniwersytet Łódzki, ekonomia, 1987; dr – Uni-
wersytet Łódzki, dr n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2000; dr hab. – Uniwersytet Łódzki, 
dr hab. n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 
2014; publikacje (łącznie): 51, w tym książki: 2; 
rozdziały w monografiach: 3; artykuły w cza-
sopismach: 46; granty krajowe: kierownik 
projektów realizowanych w ramach badań wła-
snych; staże zagraniczne: Uniwersytet w Teksa-
sie (USA); nagrody i wyróżnienia: Srebrny Me-
dal za Długoletnią Służbę – 2015; Nagr. Rektora 
UŁ ind. III st. za książkę – 2015; Nagr. MENiS 
zesp. I st. za współautorstwo książki – 2005; 
Nagr. TNOiK za książkę – 2005; Nagr. Rektora 
UŁ zesp. III st. za książkę – 2004; III Nagr. w 
Konkursie im. Karola Adamieckiego; pełnione 
funkcje: manager w przedsiębiorstwach handlu 
zagranicznego; dyr. Studium Języków Obcych 
na MWSH-P w Łowiczu; szczególne osiągnię-
cia: Nagr. MENiS za książkę; języki obce: an-
gielski, rosyjski; hobby: fotografika, podróże, 
kolekcjonowanie i  renowacja antyków; adres 
korespondencyjny: UŁ, ul. J. Matejki 22/26, 
90-237 Łódź, e-mail: wpopczyk@uni.lodz.pl■ 
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Popowska, Magdalena

dr

ur.: 28.05.1971, Kartuzy; 
dziedzina: nauki eko- 
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
przedsiębiorczość, spo-
łeczna odpowiedzial-
ność biznesu, wsparcie 
małych i średnich przed-
siębiorstw; miejsce pra-
cy i  stanowisko: Poli-

technika Gdańska, Wydział Zarządzania 
i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Pra-
wa Gospodarczego, ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk – adiunkt od 2008; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, filologia ro-
mańska, 1995; WSB w  Rouen i  Politechnika 
Gdańska, bankowość i finanse, 1996; dr – Poli-
technika Gdańska, dr n. ekon. w zakresie eko-
nomii, 2005; publikacje (łącznie): 21, w  tym 
rozdziały w monografiach: 2; artykuły w cza-
sopismach: 19; projekty międzynarodowe: 
koordynator wydziałowy programu Erasmus 
+; koordynator Międzynarodowego Projektu 
Kurs Intensywny „Leaders for Future” w  ra-
mach LLP (2013); staże zagraniczne: WSB 
w Rouen (Francja); liczne wizyty i staże dydak-
tyczne na uczelniach partnerskich w  Europie 
i w Azji; nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora 
PG za działalność organizacyjną – 2012; peł-
nione funkcje: prodziekan ds. międzynarodo-
wych i kontaktów z otoczeniem, 2012-2016; 
prodziekan ds. międzynarodowych, 2008-
2012; języki obce: francuski, angielski, hisz-
pański, rosyjski; inne informacje: przedsię-
biorca „na pół etatu”; tłumacz przysięgły 
i  symultaniczny języka francuskiego; prezes 
Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance França-
ise; hobby: podróże, kino, książka, żagle; adres 
do korespondencji: PG, ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, e-mail: mpop@zie.
pg.gda.pl■

Poznańska, Krystyna

dr hab., prof. nzw. SGH

dziedzina: nauki eko- 
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: innowacje, 
ekonomika przedsię-
biorstw; miejsce pracy 
i  stanowisko: Szkoła 
Główna Handlowa 
w  Warszawie, Kolegium 
Nauk o  Przedsiębior-

stwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Zarzą-
dzania Innowacjami, al. Niepodległości 162, 
02-554 Warszawa – prof. nzw. od 2000; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – AE w Krako-
wie, ekonomia, 1977; dr – Szkoła Główna Pla-
nowania i Statystyki, dr. n. ekon. w  zakresie 
ekonomii, 1986; dr hab. – Szkoła Główna Han-
dlowa, dr hab. n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
1999; liczba wypromowanych doktorów: 4; 
publikacje (łącznie): 249, w  tym książki: 5; 
rozdziały w  monografiach: 194; artykuły 
w  czasopismach: 50; granty krajowe: wyko-
nawca grantu badawczego finansowanego 
przez NCN; wykonawca dwóch grantów ba-
dawczych finansowanych przez MNiSW; pro-
jekty międzynarodowe: kierownik i/lub wyko-
nawca 12 projektów badawczych realizowanych 
we współpracy międzynarodowej; staże zagra-
niczne: Universität Hamburg (Niemcy), Chri-
stian Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy), 
Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Institut 
für Mittelstand Bonn (Niemcy), Universität 
Heidelberg (Niemcy); nagrody i wyróżnienia: 
Nagr. MNiSW; siedem Nagr. Rektora UJ; sześć 
Nagr. Rektora SGH; pełnione funkcje: pełno-
mocnik Rektora SGH ds. Studiów Doktoranc-
kich; kierownik Katedry Zarządzania Innowa-
cjami; kierownik Zakładu Zarządzania 
Innowacjami; języki obce: niemiecki, angielski, 
rosyjski; adres korespondencyjny: SGH, Al. 
Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, e-mail: 
kpozna@sgh.waw.pl■  
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Przepióra, Paweł 

dr

ur.: 30.10.1978; dziedzina: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; specjalność: 
ekonomika małych i  średnich przedsiębiorstw; 
miejsce pracy i  stanowisko: Politechnika Po-
znańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Kate-
dra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Bizne-
sie, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań – adiunkt 
od 2007; Urząd Gminy Dopiewo; studia, stop-
nie i  tytuły naukowe: mgr – AE w  Poznaniu, 
zarządzanie i  marketing, 2002; dr – Politech-
nika Poznańska, dr n. ekon. w  zakresie nauki 
o  zarządzaniu, 2007; publikacje (łącznie): 25, 
w  tym książki: 2; rozdziały w  monografiach: 
2; artykuły w czasopismach: 21; granty krajo-
we: wykonawca projektu w  ramach programu 
Foresight „Sieci Gospodarcze Wielkopolski”; 
staże zagraniczne: Fachhochschule Stralsund 
(Niemcy), Fachhochschule Stralsund (Niem-
cy), Saxion University of Applied Science, En-
schede (Holandia); nagrody i  wyróżnienia: 
Nagr. Rektora PP za osiągnięcia w  dz. nauko-
wej – 2010/2011, 2009/2010; pełnione funkcje: 
z-ca Wójta Gminy Dopiewo od 2015; towarzy-
stwa naukowe: PTE – czł.; języki obce: angiel-
ski, francuski; adres korespondencyjny: PP, 
ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, e-mail: pawel.
przepiora@interia.pl■

Rachwał, Tomasz 

dr
www.tomaszrachwal.pl 

ur.: 17.08.1974, Kraków; dziedzina: nauki 
o  Ziemi; dyscyplina: geografia; specjalność: 
geografia ekonomiczna, geografia przemysłu, 
przedsiębiorczość, dydaktyka przedsiębior-
czości; miejsce pracy i stanowisko: Uniwersy-
tet Pedagogiczny w  Krakowie, Instytut Geo-
grafii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki 

Przestrzennej, ul. Pod-
chorążych 2, 30-
084  Kraków – adiunkt 
od 2005; studia, stop-
nie i  tytuły naukowe: 
mgr – WSP w  Krako-
wie, geografia, 1999; dr 
– WSP w  Krakowie, dr 
n. o  Ziemi w  zakresie 
geografii, 2005; publi-

kacje (łącznie): ponad 240, w tym książki: po-
nad 10; rozdziały w monografiach: ponad 30; 
artykuły w czasopismach: ponad 200; granty 
krajowe: koordynator merytoryczny projektu 
współfinansowanego ze środków unijnych; 
kierownik kilku badań finansowanych ze środ-
ków na działalność statutową; wykonawca pro-
jektów dla systemu oświaty finansowanych ze 
środków unijnych; projekty międzynarodo-
we: wykonawca kilku międzynarodowych 
grantów badawczych z  zakresu kompetencji 
przedsiębiorczych, kompetencji społecznych 
w  edukacji zawodowej oraz kompetencji na-
uczycieli; staże zagraniczne: Czechy, Rosja; 
nagrody i  wyróżnienia: Tytuł Honorowego 
Ambasadora Kongresów Polskich – 2015; Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej – 2008; Nagr. 
Rektora UP za dz. organizacyjną – 2012, 2011; 
Nagr. Rektora UP za całokształt dorobku na-
ukowego, dydaktycznego i organizacyjnego – 
2009; Nagr. Rektora AP za wyróżnioną rozpra-
wę doktorską – 2006; pełnione funkcje: dyr. 
Instytutu Geografii UP w  Krakowie, 2008 do 
2013; z-ca dyr. Instytutu Geografii UP w Kra-
kowie, 2006-2008; kierownik Zakładu Przed-
siębiorczości i Gospodarki Przestrzennej od 
2007; pełnomocnik Rektora UP ds. przedsię-
biorczości od 2015; czł. Krajowej Rady Przed-
siębiorczości, 2013-2015; z-ca przewodniczą-
cego Rady Redakcyjnej od 2007; z-ca 
Redaktora Naczelnego - Redaktor Prowadzący 
“Prac Komisji Geografii Przemysłu PTG” od 
2009; z-ca przewodniczącego Rady Redakcyj-
nej od 2005; z-ca Redaktora Naczelnego - Re-
daktor Prowadzący „Przedsiębiorczość-Edu-
kacja” od 2010; z-ca Redaktora Naczelnego 
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„Annales Universitatis Pedagogicae Craco-
viensis – Studia Geographica” od 2010; czł. Ko-
legium Redakcyjnego “Entrepreneurial Busi-
ness and Economics Review (EBER)”; czł. 
Rady Redakcyjnej “Geographia Polonica”; se-
kretarz naukowy Komisji Geografii Przemysłu 
PTG; czł. Zarządu Oddz. w  Krakowie PTG, 
2012-2015; czł. Komitetu Głównego Olimpia-
dy Geograficznej; współkierownik naukowy 
dwóch cykli corocznych konferencji z zakresu 
przedsiębiorczości i  geografii ekonomicznej; 
towarzystwa naukowe: PTG – czł.; szczególne 
osiągnięcia: współpraca z  wieloma organiza-
cjami z  Polski i  zagranicy w  ramach rozwoju 
edukacji w zakresie przedsiębiorczości; współ-
kierownictwo naukowe i  organizacja cyklu 
konferencji z  zakresu przedsiębiorczości od 
2004; współtworzenie i  rozwój czasopism 
„Przedsiębiorczość – Edukacja” oraz „Prace 
Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towa-
rzystwa Geograficznego”; języki obce: angiel-
ski, francuski; hobby: fotografia, podróże; ad-
res korespondencyjny: UP, ul. Podcho- 
rążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: T.Rachwal@
up.krakow.pl■  

Ratalewska, Magdalena 

dr

ur.: 15.03.1974; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość, za-
rządzanie innowacjami; 
miejsce pracy i  stano-
wisko: Uniwersytet 
Łódzki, Wydział Zarzą-
dzania, Katedra Przed-

siębiorczości i Polityki Przemysłowej, ul. J. Ma-
tejki 21/23, 90-231 Łódź – adiunkt od 2013; 
studia, stopnie i tytuły naukowe: dr – Uniwer-
sytet Łódzki, dr n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2009; publikacje (łącznie): 66, 

w tym książki: 10; rozdziały w monografiach: 
6; artykuły w czasopismach: 50; granty krajo-
we: wykonawca projektu Scouting, 2011-2015; 
wykonawca dwóch projektów z zakresu wspar-
cia procesów zarządzania w JST, 2013-2015; wy-
konawca projektu z  zakresu samorządowego 
wymiaru współpracy międzynarodowej, 2015; 
towarzystwa naukowe: Stowarzyszenie E-lear-
ningu Akademickiego – czł.; Stowarzyszenie In-
nowatorów Zarządzania – czł.; języki obce: an-
gielski; hobby: podróże i  aktywne spędzanie 
czasu wolnego; adres korespondencyjny: UŁ, 
ul. Matejki 22/26, 90 - 237 Łódź, e-mail: 
mratalewska@uni.lodz.pl■  

Rembiasz, Małgorzata 

dr

ur.: 20.07.1975, Poznań; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: zarządzanie małymi i  średnimi 
przedsiębiorstwami; miejsce pracy i  stanowi-
sko: Politechnika Poznańska, Wydział Inżynie-
rii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości 
i  Komunikacji w  Biznesie, ul. Strzelecka 11, 

60-965  Poznań – ad-
iunkt od 2009; studia, 
stopnie i  tytuły nauko-
we: mgr – AE w Pozna-
niu, handel międzynaro-
dowy, 1999; dr 
– Politechnika Poznań-
ska, dr n. ekon. w zakre-
sie nauk o  zarządzaniu, 
2009; publikacje (łącz-

nie): 40, w tym książki: 1; rozdziały w mono-
grafiach: 17; artykuły w  czasopismach: 22; 
granty krajowe: wykonawca projektu w ramach 
programu Foresight; towarzystwa naukowe: 
PTE – czł; języki obce: francuski, angielski, nie-
miecki; hobby: kultura francuska; adres kore-
spondencyjny: PP, ul. Strzelecka 11, 60-965 
Poznań, e-mail: malgorzata.rembiasz@put.po-
znan.pl■  
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Richert-Kaźmierska, Anita 

dr inż.

dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
polityka lokalna i regio-
nalna, ekonomia starze-
nia się, zarządzanie 
w  samorządzie teryto-
rialnym, zarządzanie 
wiekiem, przedsiębior-
czość; miejsce pracy 

i  stanowisko: Politechnika Gdańska, Wydział 
Zarządzania i  Ekonomii, Katedra Przedsiębior-
czości i Prawa Gospodarczego, ul. G. Narutowi-
cza 11/12, 80-233 Gdańsk – st. wykładowca od 
2016; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr inż. 
– Politechnika Gdańska, ekonomia, 1998; dr – 
Politechnika Gdańska, dr n. ekon. w  zakresie 
ekonomii, 2004; publikacje (łącznie): 54, w tym 
książki: 3 we współautorstwie; rozdziały w mo-
nografiach: 18; artykuły w  czasopismach: 33; 
projekty międzynarodowe: kierownik projektu 
w ramach Baltic Sea Region Programme, 2012-
2014; czł. zesp. projektu w ramach programu Life 
Long Learning, 2012-2014; czł. zesp. w  dwoch 
projektach w ramach Baltic Sea Region Program-
me, 2010-2014; staże zagraniczne: Uniwersytet 
w Göteborgu (Szwecja); nagrody i wyróżnienia: 
Nagr. Rektora PG za szczególne osiągnięcia w dz. 
naukowej – 2014; Nagr. Rektora PG za wyróżnia-
jącą się działalność dydaktyczną – 2014, 2012, 
2005, 2001; towarzystwa naukowe: PTE – czł.; 
PTPS – czł.; języki obce: angielski; adres kore-
spondencyjny: PG, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdańsk, e-mail: anita.richert@zie.pg.gda.pl■  

Rogoda, Bogdan 

dr

ur.: 1968, Kraków; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządza-

niu; specjalność: organizacja i  zarządzanie, 
ekonomika i  organizacja przedsiębiorstwa, 
przedsiębiorczość, innowacje; miejsce pra-
cy i  stanowisko: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych, Katedra Przedsiębior-
czości i  Innowacji, ul. Rakowicka 27, 31-510 
Kraków – adiunkt od 2001; studia, stopnie 
i  tytuły naukowe: mgr – AE w  Krakowie, 
ekonomia, 1993; dr – AE w  Krakowie, dr n. 
ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 2001; 
publikacje (łącznie): 69, w  tym książki: 4; 
rozdziały w  monografiach: 37; artykuły 
w czasopismach: 28; nagrody i wyróżnienia: 
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; wielo-
krotne Nagr. Rektora UEK/AE za ind. i zesp. 
osiągnięcia w  dz. naukowej i  dydaktycznej; 
towarzystwa naukowe: PTE – czł. od 2015; 
języki obce: angielski, rosyjski; hobby: histo-
ria, muzyka, brydż; adres korespondencyj-
ny: UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, 
e-mail: rogodab@uek.krakow.pl■

Rogut, Anna

dr hab., prof. nzw. SAN

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: 
ekonomia, nauki o  za- 
rządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość mię-
dzynarodowa, biznes 
międzynarodowy, przed- 
siębiorczość i innowacje; 
miejsce pracy i  stano-
wisko: Społeczna Akade- 

mia Nauk, Wydział Zarządzania, Instytut Badań 
nad Przedsiębiorczością i  Rozwojem Ekono-
micznym EEDRI, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 
Łódź – prof. nzw. od 2004; studia, stopnie i ty-
tuły naukowe: mgr – Uniwersytet Łódzki; dr – 
Uniwersytet Łódzki, dr n. ekon. w zakresie nauk 
o zarządzaniu; dr hab. – Uniwersytet Łódzki, dr 
hab. n. ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 
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2002; liczba wypromowanych dr: 5; publikacje 
(łącznie): 122, w  tym książki: 2; rozdziały 
w  monografiach: 20; artykuły w  czasopi-
smach:100; granty krajowe: kierownik i/lub 
wykonawca 13 projektów badawczych; projekty 
międzynarodowe: kierownik i/lub wykonawca 
35 projektów badawczych, w tym ośmiu projek-
tów w  ramach 5., 6. i  7. Programu Ramowego 
UE; staże zagraniczne: University of St. Gallen 
(Szwajcaria), Technik der Betriebsführung im 
Handwerk w Karlsruhe (Niemcy), Universitaat 
Göttingen (Niemcy), Wirtschaftsuniversität 
Wien (Austria), Kingston University w Londy-
nie (Wielka Brytania); pełnione funkcje: z-ca 
dyrektora Instytutu Badań nad Przedsiębiorczo-
ścią i  Rozwojem Ekonomicznym SAN; prze-
wodnicząca Rady NCBiR; czł. Rady Naukowej 
Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP; 
czł. Rady Naukowej Europejskiego Regionalne-
go Centrum Ekohydrologii; czł. Rady Innowacji 
Województwa Łódzkiego; języki obce: angiel-
ski, niemiecki, rosyjski; adres korespondencyj-
ny: SAN, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, 
e-mail: arogut@spoleczna.pl■

Romanowski, Robert

dr

ur.: 08.12.1974, dziedzi-
na: nauki ekonomiczne, 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu, ekonomia 
specjalność: handel 
i marketing, zarządzanie 
innowacjami, marketing 
terytorialny; miejsce 
pracy i stanowisko: Uni-
wersytet Ekonomiczny 

w  Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra 
Handlu i  Marketingu, al. Niepodległości 10, 
61-875 Poznań – st. wykładowca od 2015; stu-
dia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – AE 
w Poznaniu, zarządzanie i marketing, 1997, dr 
– AE w Poznaniu, dr n. ekon. w zakresie nauk 

o zarządzaniu, 2005; publikacje (łącznie): 70, 
w tym książki: 8, z czego 3 we współautorstwie 
i  4 redakcje monografii; rozdziały w  mono-
grafiach: 24; artykuły w  czasopismach: 20; 
granty krajowe: kierownik dwóch projektów 
z zakresu potencjału innowacyjnego środowi-
ska naukowo-badawczego oraz jednostek sa-
morządu terytorialnego Wielkopolski; ekspert 
merytoryczny w  zakresie polityki regionalnej 
i  innowacyjności w projekcie pilotażowym fi-
nansowanym z PO KL, 2013-2014; ekspert re-
gionalny w zakresie innowacyjności w projek-
cie realizowanym przez UE w  Poznaniu, 
2009-2011; ekspert regionalny w  programie 
unijnym finansowanym przez EFRR, 2006-
2008; ekspert regionalny w  programie RIS 
współfinansowanym przez Komisję Europej-
ską w ramach 5. Programu Ramowego Badań 
i  Rozwoju Technologicznego UE, 2002-2004; 
projekty międzynarodowe: koordynator ds. 
finansowych w  projekcie realizowanym przez 
UE w Poznaniu; nagrody i wyróżnienia: Brą-
zowy Krzyż Zasługi – 2013; Nagr. Victorii 
przyznana przez Parlament Studencki UE 
w Poznaniu w kategorii „Ćwiczeniowiec Roku” 
– 2011; pełnione funkcje: prezes Samodziel-
nego Koła Terenowego Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego w  Poznaniu, 2011-2013; 
wiceprezes ds. finansowych, 2014-2016, 2008-
2010; z-ca przewodniczącego Wydziałowej Ko-
misji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania – 
2015; sekretarz Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania, 2010-
2014; opiekun Studenckiego Koła Naukowego 
Marketing UE w  Poznaniu; towarzystwa na-
ukowe: The Institute of Place Marketing – czł. 
od 2015; STO – czł. od 2007; języki obce: an-
gielski, rosyjski, słowacki; inne informacje: 
doradztwo w zakresie tworzenia dokumentów 
strategicznych na poziomie lokalnym i  regio-
nalnym; hobby: brydż sportowy, snowboard, 
siatkówka, walki na miecze średniowieczne, 
architektura Antonio Gaudiego, teoria chaosu; 
adres korespondencyjny: UEP, Al. Niepodle-
głości 10, 60-875 Poznań, e-mail: Wyklady.ro-
manowski@ue.poznan.pl■  
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Ropęga, Jarosław 

dr hab.

ur.: 28.09.1970, Łódź; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: ekonomika 
i zarządzanie małą firmą, 
przedsiębiorczość i  za-
rządzanie projektami in-
nowacyjnymi i  badaw-
czymi; miejsce pracy 

i  stanowisko: Uniwersytet Łódzki, Wydział 
Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Po-
lityki Przemysłowej, ul. J. Matejki 22/26, 90-
237 Łódź – adiunkt od 2003; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Łódzki, 
ekonomia, 1994; dr – Uniwersytet Łódzki, dr 
n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 2003; 
dr hab. – Uniwersytet Łódzki, dr hab. n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2015; publika-
cje (łącznie): 43, w  tym książki: 1; rozdziały 
w  monografiach: 17; artykuły w  czasopi-
smach: 25; granty krajowe: kierownik projek-
tu badawczego finansowanego przez MNiSW; 
gł. wykonawca projektu badawczego finanso-
wanego przez MNiSW; czł. zesp. ekspertów 
w  ramach projektu badawczego finansowane-
go w ramach PO KL; projekty międzynarodo-
we: koordynator merytoryczny projektu z  za-
kresu promocji przedsiębiorczości poprzez 
wideo-historie biznesowe, współ- 
finansowanego w ramach programu Erasmus+, 
2015-2018; koordynator merytoryczny projek-
tu w ramach programu Leonardo da Vinci; ko-
ordynator merytoryczny programu Lifelong 
Learning; koordynator merytoryczny projektu 
z  zakresu oceny kompetencji społecznych 
w  edukacji zawodowej, finansowanego przez 
Komisję Europejską; staże zagraniczne: Midd-
lesex University (Londyn, Wielka Brytania); 
nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora UŁ III 
st.; towarzystwa naukowe: PTE – czł. Komisji 

Rewizyjnej Oddz. w Łodzi; IAES – czł.; Stowa-
rzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce – czł.; szczególne 
osiągnięcia: ekspertyzy dla praktyki gospodar-
czej (Klaster Energia i  Środowisko, Techpal, 
Centrum Transferu Technologii UŁ , ASM 
Centrum Badań i  Analiz Rynku); doradztwo, 
mentoring i  coaching dla praktyki gospodar-
czej m.in. w zakresie komercjalizacji badań na-
ukowych oraz dla sektorów kreatywnych; 
języki obce: angielski, rosyjski; adres kore-
spondencyjny: UŁ, ul. Matejki 22/26, 90-237 
Łódź, e-mail: ropega@uni.lodz.pl■

Rosińska-Bukowska, Magdalena 

dr hab., prof. nzw. UŁ

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: ekonomia mię- 
dzynarodowa, korpora-
cje transnarodowe, in-
nowacje, sieci bizneso-
we, globalizacja, konku- 
rencyjność międzynaro-
dowa, zarządzanie mię-

dzynarodowe, marketing międzynarodowy; 
miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet 
Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Katedra Międzynarodowych Stosunków Go-
spodarczych, ul. Polskiej Organizacji Wojsko-
wej 3/5, 90-255 Łódź – prof. nzw. od 2013; stu-
dia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr 
– Uniwersytet Łódzki, ekonomia, 1994; dr – 
Uniwersytet Łódzki, dr n. ekon. w  zakresie 
ekonomii, 2000; dr hab. – Uniwersytet Łódzki, 
dr hab. n. ekon. w zakresie ekonomii, 2013; pu-
blikacje (łącznie): 159, w tym książki: 3; roz-
działy w monografiach: 52; artykuły w czaso-
pismach: 104; granty krajowe: kierownik 
czterech projektów naukowo-badawczych; na-
grody i wyróżnienia: Medal Brązowy za Dłu-
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goletnią Służbę – 2013; wyróżnienie MON za 
działalność dydaktyczną – 2009; Nagr. Rektora 
UŁ za ind. osiągnięcia w dz. naukowo-badaw-
czej – 2012; pełnione funkcje: kierownik Za-
kładu Handlu Światowego UŁ; języki obce: 
angielski, niemiecki, rosyjski; inne informa-
cje: wykonanie ekspertyz na zamówienie orga-
nów władzy publicznej, samorządu terytorial-
nego m.in.: MSZ, MON, Marszałka woj. 
łódzkiego; hobby: nurkowanie, sporty motoro-
wodne, pływanie, siatkówka; adres korespon-
dencyjny: UŁ, ul. Polskiej Organizacji Wojsko-
wej 3/5, 90-255 Łódź, e-mail: magdalena_ 
rosinska@uni.lodz.pl■

Siemieniak, Paulina

dr 

ur.: 16.09.1982, Poznań; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: małe i  średnie przedsiębiorstwa, 
przedsiębiorczość kobiet; miejsce pracy i  sta-
nowisko: Politechnika Poznańska, Wydział 
Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębior-
czości i Komunikacji w Biznesie, ul. Strzelecka 
11, 60-965 Poznań – adiunkt od 2014; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, filozofia, 2006; Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza, psychologia, 
2009; dr – Politechnika Poznańska, dr n. ekon. 
w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 2014; publi-
kacje (łącznie): 7, w tym książki: 1; rozdziały 
w monografiach: 4; artykuły w czasopismach: 
2; granty krajowe: kierownik projektu badaw-
czego dla młodych naukowców finansowanego 
ze środków Wydziału Inżynierii Zarządzania 
PP; nagrody i wyróżnienia: dwie Nagr. Rektora 
PP za pracę zesp. – 2015; języki obce: angielski; 
adres korespondencyjny: PP, Ul. Strzelecka 
11, Poznań, e-mail: paulina.siemieniak@put. 
poznan.pl■

Siuta-Tokarska, Barbara

dr

ur.: 10.10.1976, Kraków; 
dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: małe i  średnie 
przedsiębiorstwa, przed-
siębiorczość, zarządza-
nie rozwojem w  przed-
siębiorstwie; miejsce 
pracy i  stanowisko: 

Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Wy-
dział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Orga-
nizacji Przedsiębiorstw, ul. Rakowicka 27, 31-
510 Kraków – adiunkt od 2007; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – AE w Krakowie, eko-
nomia, 2000; dr – AE w Krakowie, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2007; publika-
cje (łącznie): 95, w tym książki: 3, z czego 2 we 
współautorstwie; rozdziały w  monografiach: 
59; artykuły w czasopismach: 33; granty krajo-
we: wykonawca projektu badawczego (grant 
promotorski) finansowanego przez Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji, 2005-2006; współ-
wykonawca projektu badawczego finansowane-
go przez MNiSW, 2007-2009; współwykonawca 
10 projektów naukowo-badawczych; projekty 
międzynarodowe: udział w  europejskim pro-
gramie Tempus 2007; staże zagraniczne: Sa-
int  Petersburg  State University of Economics 
and Finance (Sankt Petersburg, Rosja), Univer-
sity of Messina (Messyna, Włochy); nagrody 
i  wyróżnienia: Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę – 2013; dziesięć Nagr. Rektora UEK za 
osiągnięcia w dz. naukowej – 2007-2014; towa-
rzystwa naukowe: PTE – czł.; języki obce: an-
gielski, niemiecki, rosyjski; hobby: pływanie; 
adres korespondencyjny: UEK, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków, e-mail: siutab@uek. 
krakow.pl■
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Skala, Agnieszka

dr 

ur.: 17.03.1976; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: przedsię-
biorczość; miejsce pracy 
i  stanowisko: Politech-
nika Warszawska, Wy-
dział Transportu, Zakład 
Infrastruktury Trans-
portu, ul. Koszykowa 79, 

02-008  Warszawa – adiunkt od 2005; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – Szkoła Głów-
na Handlowa, zarządzanie i marketing, 1999; dr 
– Szkoła Główna Handlowa, dr n. ekon. w za-
kresie ekonomii, 2004; adres korespondencyj-
ny: PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, 
e-mail: askala@wt.pw.edu.pl■

Smutek, Halina 

dr 

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; specjalność: kompeten-
cje strategiczne przedsiębiorstw, zarządzanie 
strategiczne, zarządzanie społeczne, społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw; miejsce 
pracy i stanowisko: Uniwersytet Ekonomiczny 
w  Krakowie, Wydział Ekonomii i  Stosunków 
Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarzą-
dzania i  Rozwoju Organizacji, ul. Rakowicka 
27, 31-510 Kraków – st. wykładowca; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – AE w Krako-
wie, ekonomia, 1989; dr – AE w Krakowie, dr 
n. ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 1998; 
granty krajowe: wykonawca kilku projektów 
badawczych badań statutowych; nagrody i wy-
różnienia: wielokrotne Nagr. Rektora UEK/AE 
za osiągnięcia w  dz. naukowej i  dydaktycznej; 
towarzystwa naukowe: TNOiK – czł.; PTE – 
czł.; języki obce: niemiecki, rosyjski, angielski; 

adres korespondencyjny: UEK, ul. Rakowic-
ka 27, 31-510 Kraków, e-mail: smutekh@uek. 
krakow.pl■

Spychała, Małgorzata 

dr inż.

ur.: 10.05.1976; dziedzina: nauki techniczne; 
dyscyplina: budowa i  eksploatacja maszyn; 
specjalność: inżynieria produkcji, zarządzanie 
kadrami, komunikacja interpersonalna; miej-
sce pracy i  stanowisko: Politechnika Poznań-
ska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra 
Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, ul. 
Strzelecka 11, 60-965 Poznań – adiunkt od 2006; 
studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Poli-
technika Poznańska, zarządzanie przedsiębior-
stwem, 2000; dr – Politechnika Poznańska, dr n. 
tech. w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, 
2006; publikacje (łącznie): 40, w tym książki: 4; 
rozdziały w monografiach: 20; artykuły w cza-
sopismach: 16; projekty międzynarodowe: wy-
konawca projektu w ramach programu Erasmus 
Plus, 2015-2018; wykonawca projektu w ramach 
Erasmus Intensive Programme, 2012-2014; 
współpraca z CEEP (Europejskim Stowarzysze-
niem Przedsiębiorstw Publicznych) w  Brukseli 
(Belgia), 2012; staże zagraniczne: Universidade 
do Porto (Portugalia), Istanbul Teknik Universi-
tesi (Turcja), Universidade da Madeira (Portu-
galia), University “Eftimie Murgu” Resita (Ru-
munia); nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora 
PP za rozdział w monografii – 2013, 2012; Nagr. 
Rektora PP za osiągnięcia w  dz. dydaktycznej 
– 2015; wyróżnienie w finale konkursu na naj-
lepszy artykuł VIII Ogólnopolskiej Konferencji 
z  cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” 
– 2015; pełnione funkcje: czł. Rady Wydzia-
łu IZ PP, 2012-2016; czł. Komisji Oceniającej 
Nauczycieli Akademickich, 2012-2016; języki 
obce: angielski; inne informacje: prowadzenie 
warsztatów z obszaru kompetencji społecznych 
oraz zarządzania zasobami ludzkimi; hobby: 
psychologia; adres korespondencyjny: PP, ul. 
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Strzelecka 11, Poznań 60-965, e-mail: malgorzata.
spychala@put.poznan.pl■

Staniec, Iwona 

dr inż. 

dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: metody 
ilościowe w  naukach 
o  zarządzaniu, analiza 
danych, zarządzanie ry-
zykiem; miejsce pracy 
i  stanowisko: Politech-
nika Łódzka, Wydział 

Organizacji i  Zarządzania, Katedra Zarządza-
nia, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź – ad-
iunkt od 2000; studia, stopnie i tytuły nauko-
we: mgr inż. – Politechnika Łódzka, mate- 
matyka stosowana, 1995; dr – Politechnika 
Łódzka, dr n. ekon. w  zakresie nauk o  zarzą-
dzaniu, 2000; publikacje (łącznie): 178, w tym 
książki: 5; rozdziały w monografiach: 100; ar-
tykuły w  czasopismach: 73; granty krajowe: 
kierownik w projekcie badawczym habilitacyj-
nym, 2006-2008; kierownik w  projekcie ba-
dawczym własnym, 2006-2008; kierownik 
grantu badawczego finansowanego przez 
NCN, 2015-2017; wykonawca projektu celo-
wego we współpracy z  firmą Lingaro, 2010; 
wykonawca projektu badawczego finansowa-
nego przez NCBR, 2012-2014; projekty mię-
dzynarodowe: koordynator uczelniany projek-
tu w ramach programu Erasmus+Call, 
2014-2017; wykonawca w  projekcie współfi-
nansowanym w ramach PO KL, 2013; ekspert 
w  projekcie finansowanym w  ramach progra-
mu LLP i  koordynowanym przez Coventry 
University, 2013; ekspert ds. eksploracji da-
nych w dwóch projektach współfinansowanych 
w  ramach PO KL, 2011-2012; koordynator 
uczelniany projektu w ramach programu Tem-
pus IV, 2010-2013; ekspert w  projekcie Ener-

gy2B realizowanym we współpracy z Universi-
ty of Sheffield, Univerze v Mariboru, 
Universidade de Coimbra i  TU Sofia, 2010-
2012; staże zagraniczne: South Kazakhstan 
State University (Kazachtan), Aristotele Uni-
versity of Thessaloniki Kalandra University 
(Grecja), University of Luksemburg (Luksem-
burg); nagrody i wyróżnienia: Medal Brązowy 
za Długoletnią Służbę – 2010; Brązowy Krzyż 
Zasługi – 2005; Nagr. Rektora NowGU w Rosji 
za wkład i organizację współpracy PŁ z No-
wGU – 2008; wyróżnienie za najlepszy artykuł 
na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z 
cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” – 
2014; koordynator nominowanego kursu „Cer-
tyfikowany Menedżera Ryzyka Polrisk” w ra-
mach Ninth Annual StrategicRISK Awards – 
2012; promotor nagrodzonej pracy mgr, II 
miejsce w konkursie zorganizowanym przez 
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekono-
micznej – 2004; Laureatka III ed. konkursu na 
najlepszą pracę doktorską, zorganizowanego 
przez firmy StatSoft, INC. i  StatSoft Polska – 
2001; III Nagr. w  III ed. krajowego konkursu 
na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk 
systemowych – 2000; pełnione funkcje: pro-
dziekan ds. dydaktyki WOiZ PŁ, 2005-2008; 
towarzystwa naukowe: PTS – czł.; SKAD – 
czł.; FERMA – czł.; języki obce: angielski, ro-
syjski; hobby: podróże, literatura klasyczna; 
adres korespondencyjny: PŁ, ul. Piotrkowska 
266, 90-924 Łódź, e-mail: iwona.staniec@ 
p.lodz.pl■

Staniszewska, Katarzyna

mgr

ur.: 29.10.1984; dziedzina: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość rodzinna, funkcjonowanie 
i strategie przedsiębiorstw, zarządzanie małymi 
i  średnimi przedsiębiorstwami, przedsiębior-
czość i innowacyjność; miejsce pracy i stanowi-
sko: Społeczna Akademia Nauk w  Łodzi, 
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Wydział Zarządzania, 
Zakład Przedsiębiorczo-
ści i  Firm Rodzinnych, 
ul. Sienkiewicza 9, 90-
113 Łódź – asystent, wy-
kładowca od 2008; stu-
dia, stopnie i  tytuły 
naukowe: mgr – Poli-
technika Łódzka, zarzą-
dzanie, 2008; publikacje 

(łącznie): 10, w  tym rozdziały w  monogra-
fiach: 5; artykuły w czasopismach: 5; projekty 
międzynarodowe: wykonawca grantu, finan-
sowanego przez Executive Agency for Small 
and Medium-sized Enterprises, 2015; pełnio-
ne funkcje: specjalista ds. Informatyzacji Kate-
dry Zarządzania; opiekun Koła Naukowego 
Przedsiębiorczości Rodzinnej; koordynator ds. 
Parametryzacji w Katedrze Zarządzania SAN; 
języki obce: angielski; hobby: handmade, fil-
my, nail design; adres korespondencyjny: 
SAN, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, e-mail: 
kstaniszewska@spoleczna.pl■

Stankiewicz, Katarzyna

dr

ur.: 01.03.1969; dziedzina: nauki humanistycz-
ne; dyscyplina: psychologia; miejsce pracy 
i  stanowisko: Politechnika Gdańska, Wydział 
Zarządzania i  Ekonomii, Katedra Przedsię-
biorczości i  Prawa Gospodarczego, ul. G. Na-
rutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk – adiunkt od 
2008; studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr 
– Uniwersytet Gdański, psychologia, 1994; dr 
– Uniwersytet Gdański, dr n. hum. w  zakre-
sie psychologii, 2008; publikacje (łącznie): 28, 
w  tym książki: 2; rozdziały w  monografiach: 
9; artykuły w czasopismach: 17; projekty mię-
dzynarodowe: wykonawca projektu “Best Agers 
Lighthouses”; staże zagraniczne: Nanjing Uni-
versity Of Aeronautics And Astronautics (Nan-
jin, Chiny), Digital Enterprise Research Institute 
(Galway, Irlandia); języki obce: angielski, nie-

miecki; inne informacje: certyfikat Myers-Brig-
gs Type Indicator (MBTI) – 2011; certyfikat 
Strength Deployment Inventory (SDI) – 2009; 
adres korespondencyjny: PG, ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, e-mail: katarzyna.stan-
kiewicz@zie.pg.gda.pl■

Starnawska, Marzena

dr

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość, przedsiębior-
czość społeczna, sieci 
społeczne w przedsię-
biorczości, przedsiębior-
czość mniejszości, spo-
łeczna odpowiedzial- 

ność, innowacje społeczne; miejsce pracy i sta-
nowisko: Politechnika Gdańska, Wydział Zarzą-
dzania i  Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości 
i  Prawa Gospodarczego, ul. G. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk – adiunkt od 2009; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet 
Gdański, ekonomia, 2000; dr – PG, dr n. ekon. 
w zakresie ekonomii, 2006; publikacje (łącznie): 
ok. 56, w tym książki: 2; rozdziały w monogra-
fiach: ok 15; artykuły w czasopismach: ok. 40; 
granty krajowe: kierownik dwóch grantów  ba-
dawczych finansowanych przez NCN i MNiSW; 
gł. wykonawca grantu badawczego finansowane-
go przez NCN; projekty międzynarodowe: czł. 
polskiego zespołu w ramach następujących pro-
jektów badawczych:  projektu ICSEM, projektu 
BSR QUICK, projektu BSR QUICK IGA, projek-
tu Innovation Cluster, projektu Master BSR, pro-
jektu ICT4SMEs, projektu COEUR, projektu na-
ukowo-badawczego International Comparative 
Social Enterprise Models; staże zagraniczne: 
Universite Nice Sophia Antipolis (Nicea, Fran-
cja), Turku University of Applied Sciences (Tur-
ku, Finlandia), Middlesex University (Londyn, 
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Wielka Brytania), University of Reykjavik (Rej-
kjawik, Islandia),  The Robert Gordon University, 
Centre for Entrepreneurship (Aberdeen, Szko-
cja),  University of Essex (Colchester, Wielka 
Brytania), University of Navarra (Barcelona, 
Hiszpania), University of Applied Sciences - 
ACRN Network (Linz, Austria); nagrody i  wy-
różnienia: Nagr. za osiągnięcia dydaktyczne i na-
ukowe; pełnione funkcje: ekspert Biura Analiz 
Sejmowych; ekspert NCBiR; ekspert PARP; czł. 
Pomorskiego Komitetu ds. Rozwoju Ekonomii 
Społecznej; towarzystwa naukowe: EURAM - 
czł.; ERENET - czł.; EMES - czł.; języki obce: an-
gielski, francuski; hobby: sport, literatura, tury-
styka górska; adres korespondencyjny: PG, 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, e-mail: 
mstarnaw@zie.pg.gda.pl■

Stawasz, Edward

dr hab., prof. nzw. UŁ 

ur.: 01.03.1951, Łódź; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia, nauki o za-
rządzaniu; specjalność: 
przedsiębiorczość, za-
rządzanie innowacjami, 
ekonomika i  zarządza-
nie małą firmą; miejsce 
pracy i stanowisko: Uni-

wersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra 
Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, ul. J. 
Matejki 22/26, 90-237 Łódź – prof. nzw. od 2003; 
studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uni-
wersytet Łódzki, ekonometria, 1975; dr – Uni-
wersytet Łódzki, dr n. ekon. w zakresie ekono-
mii, 1988; dr hab. – Uniwersytet, Łódzki, dr hab. 
n. ekon. w  zakresie nauk o  zarządzaniu, 2000; 
liczba wypromowanych doktorów: 5; publika-
cje (łącznie): 116, w tym książki: 12; rozdziały 
w monografiach: 54; artykuły w czasopismach: 
50; granty krajowe: kierownik trzech grantów 
badawczych; wykonawca 15 projektów naukowo

-badawczych; projekty międzynarodowe: wy-
konawca sześciu projektów badawczych realizo-
wanych we współpracy międzynarodowej; staże 
zagraniczne: 2; nagrody i wyróżnienia: 4; peł-
nione funkcje: kierownik Katedry Przedsiębior-
czości i Polityki Przemysłowej UŁ; towarzystwa 
naukowe: PTE – czł.; języki obce: rosyjski, an-
gielski, francuski; hobby: sporty górskie; adres 
korespondencyjny: UŁ, ul. J. Matejki 22/26, 90-
237 Łódź, e-mail: stawasz@uni.lodz.pl■

Sułkowski, Łukasz

prof. dr hab.
www.sulko.pl

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: 
ekonomia, nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
organizacja i  zarządza-
nie, critical manage-
ment studies, epistemo-
logia i  metodologia na- 
uk społecznych i huma-
nistycznych, kultura or-

ganizacyjna i zarządzanie międzykulturowe, za-
rządzanie publiczne, zarządzanie przedsiębior- 
stwami rodzinnymi; miejsce pracy i stanowisko: 
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania 
i  Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Pu-
blicznych, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 31-048 Kra-
ków – prof. zw. od 2009; Społeczna Akademia 
Nauk, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządza-
nia, ul. H. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź – prof. 
zw. od 2009; studia, stopnie i tytuły naukowe: 
dr – AE we Wrocławiu, dr n. ekon. w zakresie 
ekonomii, 1999; dr hab. – AE we Wrocławiu, dr 
hab. n. ekon. w zakresie ekonomii, 2003; Uni-
wersytet Jagielloński, dr hab. n. hum. w zakre-
sie nauk o  zarządzaniu, 2014; prof. – prof. n. 
ekon., 2009; liczba wypromowanych dr: 4; pu-
blikacje (łącznie): ok. 300; książki: 10; granty 
krajowe: kierownik 11 grantów badawczych, 
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finansowanych przez KBN i NCN; projekty 
międzynarodowe: koordynator ds. badań oraz 
ekspert w kilku projektach europejskich; staże 
zagraniczne: Hiszpania, Ukraina; nagrody 
i  wyróżnienia: wielokrotne Nagr. Rektora UJ, 
Clark University oraz SAN w Łodzi; pełnione 
funkcje: kierownik Katedry Zarządzania SAN 
w  Łodzi; dyr. programu Clark University 
w SAN; czł. PKA od 2012; wiceprzewodniczący 
PKA od 2016; redaktor naczelny kwartalnika 
„Journal of Intercultural Management” od 
2008; redaktor naczelny kwartalnika „Organi-
zacja i  Kierowanie”, 2004-2011; towarzystwa 
naukowe: Academy of Management – czł.; IFE-
RA – czł.; Reseau PGV – czł. Komitetu Sterują-
cego; języki obce: angielski; adres korespon-
dencyjny: UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 31-048 
Kraków, e-mail:lukasz.sulkowski@uj.edu.pl■

Sysko-Romańczuk, Sylwia 

dr hab., prof. nzw. PW

ur.: 28.07.1970, Połczyn
-Zdrój; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: nauki o zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość i  innowacje; 
miejsce pracy i stanowi-
sko: Politechnika War-
szawska, Szkoła Biznesu, 
ul. Koszykowa 79, 02-008 

Warszawa – prof. nzw. od 2012; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Szczeciń-
ski, ekonomia, 1995; dr – IOiZ „Orgmasz” 
w Przemyślu, dr n. ekon. w zakresie nauk o zarzą-
dzaniu, 2000; dr hab. – IOiZ „Orgmasz” w Prze-
myślu, dr hab. n. ekon. w zakresie nauk o zarzą-
dzaniu, 2005; publikacje (łącznie): 112, w  tym 
książki: 2; rozdziały w monografiach: 10; arty-
kuły w czasopismach: 100; granty krajowe: kie-
rownik projektu badawczego z  zakresu nowych 
technologii w przedsiębiorczości, finansowanego 
przez MNiSW, 2012; wykonawca projektu ba-

dawczego z  zakresu zarządzania w  oświacie, fi-
nansowanego przez MNiSW, 2010; projekty 
międzynarodowe: wykonawca projektu realizo-
wanego we współpracy z IESE Business School, 
2011-2015; staże zagraniczne: Manchester Me-
tropolitan University (Wielka Brytania); nagro-
dy i wyróżnienia: wyróżnienie za pracę doktor-
ską; pełnione funkcje: dyrektor programowy 
EMBA; czł. Rady Szkoły WUTBS; szczególne 
osiągnięcia: kursy z przedsiębiorczości na pozio-
mie EMBA/działalność wdrożeniowa (start- 
up’y); języki obce: angielski; hobby: filozofia, 
teologia, kulturoznastwo; adres koresponden-
cyjny: PW, Koszykowa 79, 02-008 Warszawa, 
e-mail: sylwia.sysko.romanczuk@gmail.com■

Szopik-Depczyńska, Katarzyna 

dr

ur.: 18.04.1980; dziedzina: nauki ekonomiczne 
dyscyplina: ekonomia; specjalność: ekonomika 
przedsiębiorstwa, ekonomika innowacji; miej-
sce pracy i stanowisko: Uniwersytet Szczeciński, 
Wydział Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania, 
Instytut Zarządzania i Inwestycji, ul. A. Mickie-
wicza 69, Szczecin 71-307 – adiunkt od 2011; stu-
dia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – Uniwersy-
tet Szczeciński, ekonomia, 2004; dr – Uniwersytet 
Szczeciński, dr n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
2009; publikacje (łącznie): 117, w tym książki: 
3 we współautorstwie; rozdziały w  monogra-
fiach: 50; artykuły w czasopismach: 64; granty 
krajowe: wykonawca grantu promotorskiego fi-
nansowanego przez MNiSW;  projekty między-
narodowe: wykonawca projektu koordynowane-
go przez ZSB w Szczecinie w ramach programu 
Leonardo da Vinci, 2010-2012; staże zagranicz-
ne: Universita’ Degli Sudi Di Messina (Włochy), 
Universita’ Degli Sudi Di Messina (Włochy); 
nagrody i wyróżnienia: Nagr. w plebiscycie stu-
denckim na najlepszą kadrę akademicką WNEiZ 
US – 2013-2015; Nagr. Rektora US ind. II st. za 
osiągnięcia w dz. naukowej – 2015, 2014, 2013; 
Nagr. Rektora US zesp. II st. za osiągnięcia w dz. 
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naukowej – 2007; pełnione funkcje: koordyna-
tor kierunkowy programu Erasmus+; opiekun 
praktyk i  współpraca z  interesariuszami; czł. 
zesp. kierunkowego ds. jakości kształcenia na 
WNEiZ US; szczególne osiągnięcia: staż na-
ukowy w  przedsiębiorstwie współfinansowany 
w ramach EFS i NCBiR, 2013; ekspertyza z za-
kresu działalności badawczo-rozwojowej w  re-
gionie Pomorza Zachodniego, 2014; ekspertyza 
z  zakresu działalności innowacyjnej w  sektorze 
produkcyjno-remontowym statków i łodzi, 2007; 
wykłady dla uczniów szkół gimnazjalnych w ra-
mach projektu realizowanego przez Wydział Ma-
tematyczno-Fizyczny oraz WNEiZ US oraz firmę 
Combidata Poland sp. z o.o. w ramach programu 
PO KL; udział w projekcie realizowanym prezes 
US w ramach PO KL; języki obce: angielski (cer-
tyfikat FCE); hobby: moda, motoryzacja; adres 
korespondencyjny: Warzymice 176/10, 72-005 
Przecław, e-mail: kasiasz@wneiz.pl■

Szymańska, Anna Irena 

dr

dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: marketing, 
zarządzanie przedsię-
biorstwem, innowacyj-
ność przedsiębiorstw, 
przedsiębiorczość; miej- 
sce pracy i stanowisko: 
Uniwersytet Pedagogi- 

czny w  Krakowie, Instytut Geografii, Zakład 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków – adiunkt 
od 2011; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr 
– AE w Krakowie, zarządzanie, 1999; dr – UE 
w Krakowie, dr n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2010; publikacje (łącznie): 46, 
w tym książki: 1; rozdziały w monografiach: 6; 
artykuły w czasopismach: 39; staże zagranicz-
ne: Ural Federal University (Yekaterinburg, Ro-

sja), Süleyman Demirel University (Isparta, 
Turcja), Silesian University in Opava (Karvina, 
Czechy); pełnione funkcje: czł. Rady Redakcyj-
nej i  sekretarz redakcji czasopisma „Przedsię-
biorczość – Edukacja”; czł. Komitetu Naukowe-
go i  Komitetu Organizacyjnego corocznej 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Przedsiębiorczość”; czł. Komitetu Organiza-
cyjnego corocznej Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej „Przemysł - Usługi”; czł. Komitetu 
Organizacyjnego Międzynarodowej Olimpiady 
Geograficznej, 2014; koordynator merytorycz-
ny specjalności „Przedsiębiorczość w aktywiza-
cji gospodarczej układów przestrzennych” na 
studiach I st.; czł. zesp. kierunkowego ds. jakości 
kształcenia na kierunku „Gospodarka prze-
strzenna”; języki obce: angielski, niemiecki, ro-
syjski; hobby: rodzina, podróże, psychologia; 
adres korespondencyjny: UP, ul. Podchorążych 
2, 30-084 Kraków, e-mail: anna.szymanska@up. 
krakow.pl■

Szymańska, Katarzyna 

dr inż.

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
nauki o  zarządzaniu; specjalność: kultura or-
ganizacyjna, innowacyjność, małe i  średnie 
przedsiębiorstwa; miejsce pracy i  stanowisko: 
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Za-
rządzania, Katedra Zarządzania, ul. Piotrkowska 
266, 90-924 Łódź – adiunkt od 2009; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr inż – Uniwersy-
tet Łódzki, 1997; ekonomia, 1999; dr – Uniwer-
sytet Łódzki, dr. n. ekon. w zakresie nauk o za-
rządzaniu, 2009; publikacje (łącznie): 57, w tym 
książki: 2; rozdziały w  monografiach: 15; ar-
tykuły w  czasopismach: 40; granty krajowe: 
kierownik grantu dziekańskiego; wykonawca 
grantu badawczego współfinansowanego przez 
MNiSW; staże zagraniczne: Vysoka Schola Pod-
nikani w Ostrawie (Czechy); nagrody i wyróż-
nienia: Nagr. Rektora PŁ I st. za współautorstwo 
podręcznika akademickiego – 2013; wyróżnie-
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nie za najlepszy referat na IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej z cyklu „Forum Młodych 
Menedżerów”, PŁ – 2013; Nagr. Rektora PŁ II st. 
za osiągniecia w dz. naukowej – 2011; wyróżnie-
nie za najlepszy referat na III Konferencji z cyklu 
„Forum Młodych Menadżerów”, PŁ – 2010; peł-
nione funkcje: czł. komisji dydaktycznej PŁ; to-
warzystwa naukowe: SOOIP – czł.; EBES – czł.; 
języki obce: angielski; hobby: sport, florystyka; 
adres korespondencyjny: ul. Przełajowa 10/28, 
94-044 Łódź, e-mail: katarzyna.szymanska@p.
lodz.pl■

Świadek, Arkadiusz 

dr hab., prof. nzw. UZ

ur.: 29.07.1974, Gole-
niów; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia; specjal-
ność: ekonomika inno-
wacji, ekonomika prze- 
mysłu, studia regional-
ne; miejsce pracy i sta-
nowisko: Uniwersytet 
Zielonogórski, Wydział 

Ekonomii i  Zarządzania, Zakład Innowacji 
i  Przedsiębiorczości, ul. Podgórna 50, 65-246 
Zielona Góra – prof. nzw. od 2010; studia, stop-
nie i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Szcze-
ciński, zarządzanie i marketing, 1998; dr – Uni-
wersytet Szczeciński, dr n. ekon. w  zakresie 
ekonomii, 2002; dr hab. – Uniwersytet Szcze-
ciński, dr hab. n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
2009; publikacje (łącznie): 197, w tym książki: 
4, z czego 1 we współautorstwie; rozdziały 
w monografiach: 37 artykuły w czasopismach: 
156; nagrody i wyróżnienia: siedem Nagr. Rek-
tora USz II st. i III st. za osiągnięcia w dz. nauko-
wej; trzy Nagr. Rektora UZ ind. I st. za osiągnię-
cia w  dz. naukowej; szczególne osiągnięcia: 
zorganizowanie i prowadzenie od 10 lat zestan-
daryzowanych badań naukowych w  zakresie 
krajowego i  regionalnych systemów innowacji 

w Polsce; języki obce: angielski, niemiecki; ad-
res korespondencyjny: ul. Lipowa 4a, 70-896 
Załom, e-mail: a.swiadek@wez.uz.zgora.pl■

Targalski, Jan Bolesław

dr hab., prof. nzw. WSZiB 

ur. 06.03.1942, Kraków; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
nauki o zarządzaniu, 
ekonomia; specjalność: 
ekonomika i  organiza-
cja przedsiębiorstw, za-
rządzanie, przedsiębior-
czość i  innowacje, 
zarządzanie w  sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw; miejsce pra-
cy i  stanowisko: Wyższa Szkoła Zarządzania i 
Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-
079 Kraków – prof. nzw. od 2010; studia, stop-
nie i  tytuły naukowe: mgr – AE w Krakowie, 
1965; dr – AE w Krakowie, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 1973; dr hab. – 
AE w Krakowie, dr hab. n. ekon. w zakresie 
nauk o zarządzaniu, 1986; liczba wypromowa-
nych dr: 9; publikacje (łącznie): 114, w  tym 
książki: 36, z czego 28 we współautorstwie; 
granty krajowe: kierownik 11 grantów finanso-
wanych przez MNiSW; kierownik kilku- 
nastu zespołowych projektów badań statuto-
wych; projekty międzynarodowe: kierownik 
krajowy projektu „Enterforum” – w ramach 
programu badawczego dotyczącego przedsię-
biorczości w krajach Europy Centralnej i krajów 
nadbałtyckich, 1996-2003; staże zagraniczne: 
Berkeley University of California (CA, USA), 
Grand Valley State University (Grand Rapids, 
MI, USA), Northumbria University (Newcastle, 
Wielka Brytania); nagrody i  wyróżnienia: 
Krzyż Kawalerski OOP – 1999; Złoty Krzyż Za-
sługi – 1987; Srebrny Krzyż Zasługi – 2004; Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej – 2004; wielo-
krotne Nagr. Rektora UEK za ind. i  zesp. 
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osiągnięcia w  dz. naukowej i  organizacyjnej; 
pełnione funkcje: kierownik Katedry Przedsię-
biorczości i  Innowacji, 1992-2010; prodziekan 
Wydziału Ekonomii, 1991-1996; dziekan Wy-
działu Ekonomii i Stosunków Międzynarodo-
wych, 1996-1999; Prorektor ds. Organizacji 
i  Współpracy Międzynarodowej, 2008-2010; 
czł. Senackiej Komisji ds. Dydaktyki UEK, 
2001-2008; czł. Wydz. Komisji ds. Dydaktyki, 
1991-1999; koordynator Olimpiady Przedsię-
biorczości, czł. Komitetu Naukowego Olimpia-
dy Regionalnej, 2005-2009; czł. Akademic 
Advisers Soderthorn University Sztokholm 
(Szwecja), 1996-2005; przewodniczący Komite-
tu Naukowego licznych konferencji krajowych i 
zagranicznych; towarzystwa naukowe: TNOiK 
Oddz. w Krakowie – czł. od 1965; Komisja Nauk 
Organizacji i Zarządzania PAN Oddz. w Krako-
wie – czł. od 1977; EFER – czł. od 1991; Stowa-
rzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości – 
przewodniczący zarządu, 2003-2005; języki 
obce: angielski, rosyjski; hobby: motoryzacja, 
historia, muzyka; adres korespondencyjny: 
UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: 
targalsj@uek.krakow.pl■

Tomaszewski, Marek 

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: ekonomika przemysłu, 
ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika inwe-
stycji; miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet 
Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 
Zakład Innowacji i  Przedsiębiorczości, ul. Pod-
górna 50, 65-246 Zielona Góra – adiunkt; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – 1998, 2001; dr 
– Uniwersytet Szczeciński, dr n. ekon. w zakre-
sie ekonomii, 2002; publikacje (łącznie): 100, 
w tym książki: 3, z czego 2 we współautorstwie; 
rozdziały w monografiach: 19; artykuły w cza-
sopismach: 78; języki obce: angielski, rosyjski; 
adres korespondencyjny: UZ, ul. Podgórna 50, 
65-246 Zielona Góra, e-mail: tomar74@wp.pl■

Tylżanowski, Roman 

dr

ur.: 03.04.1986, Szamocin; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscyplina: ekonomia; specjal-
ność: innowacje, transfer technologii; miejsce 
pracy i  stanowisko: Uniwersytet Szczeciński, 
Instytut Zarządzania i Inwestycji, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarzą-
dzania Przedsiębiorstwem, ul. A. Mickiewicza 
69, 71-307 Szczecin – asystent od 2010; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet 
Szczeciński, ekonomia, 2010; dr – Uniwersytet 
Szczeciński, dr n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
2015; publikacje (łącznie): 24, w  tym książ-
ki: 1; rozdziały w  monografiach: 9; artykuły 
w czasopismach: 14; nagrody i wyróżnienia: II 
miejsce w plebiscycie Złota Kreda na najlepszą 
kadrę akademicką WNEIZ – 2014; wyróżnienie 
za pracę doktorską; pełnione funkcje: czł. Ze-
społu ds. Jakości i  Programów Kształcenia na 
kierunku „Przedsiębiorczość i  Inwestycje”; to-
warzystwa naukowe: Stowarzyszenie  „Instytut 
Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością” 
– czł.; języki obce: angielski; hobby: sport (tenis 
ziemny, rower, pływanie), muzyka elektronicz-
na; adres korespondencyjny: ul. Witkiewicza 
55a/15, 71-125 Szczecin, e-mail: romtyl@pocz-
ta.onet.pl■

Urbaniec, Maria

dr 

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
ekoinnowacje, przedsię-
biorczość ekologiczna, 
zrównoważony rozwój 
przedsiębiorstw; miej-
sce pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Ekonomi- 
czny w  Krakowie, Wy-
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dział Ekonomii i  Stosunków Międzynarodo-
wych, Katedra Przedsiębiorczości i  Innowacji, 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – adiunkt od 
2012; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Technische Universität Dresden / Internationa-
les Hochschulinstitut Zittau (Niemcy), ekono-
mika przedsiębiorstw, 1998; dr – Technische 
Universität Dresden / Internationales Hoch-
schulinstitut Zittau (Niemcy), dr n. ekon. w za-
kresie ekonomii, 2008; publikacje (łącznie): 85, 
w tym książki: 11, z czego 8 we współredakcji 
naukowej; rozdziały w monografiach: 49; arty-
kuły w czasopismach: 25; granty krajowe: wy-
konawca kilku zespołowych projektów badań 
statutowych od 2012; koordynator kilku projek-
tów dydaktycznych w ramach studiów podyplo-
mowych i licencjackich współfinansowanych ze 
środków UE w ramach PO KL,  2008-2012; pro-
jekty międzynarodowe: koordynator krajowy 
w  międzynarodowym projekcie realizowanym 
z partnerami z Niemiec, Kazachstanu i Ukrainy, 
2007-2011; koordynator kilku projektów, reali-
zowanych w Akademii Polonijnej, m.in. Europe 
Direct, Jean Monnet, 2007-2012; koordynator 
projektu realizowanego w Internationales Ho-
chschulinstitut Zittau (Niemcy), finansowane-
go przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
oraz Sächsisches Staatsministerium für Um-
welt und Landwirtschaft, 2003-2005; gł. 
wykonawca kilku międzynarodowych proje- 
któw realizowanych w  Internationales Hoch-
schulinstitut Zittau (Niemcy), finansowanych 
przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
i  DAAD, 1999-2003; staże zagraniczne: ESC 
Rennes School of Business (Rennes, Francja), 
Gesamteuropäisches Studienwerk e.V. (Vlotho, 
Niemcy), Universität Siegen (Siegen, Niemcy), 
Universität Osnabrück (Osnabrück, Niemcy), 
University of Pardubice (Czechy), University 
of Economics (Praga, Czechy), Technical Uni-
versity of Košice (Koszyce, Słowacja), Ivan 
Franko State Pedagogical University (Dro-
hobycz, Ukraina), Taras Shevchenko National 
University of Kyiv (Kijów, Ukraina), Kiro-
vohrad Institute of Regional Management and 
Economy (Kirowograd, Ukraina); nagrody 

i wyróżnienia: Nagr. Rektora UEK ind. II st. za 
osiągnięcia w dz. naukowej – 2015; Nagr. Rek-
tora UEK zesp. II st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2015; Nagr. Rektora UEK zesp. II st. 
za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 2015; peł-
nione funkcje: czł. Wydz. Komisji Wyborczej 
WEiSM UEK, 2016-2019; dziekan Wydziału 
Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej 
w Częstochowie, 2011-2012; pierwszy prorek-
tor Akademii Polonijnej, 2009-2011; prodzie-
kan ds. badań i rozwoju Wydziału Interdyscy-
plinarnego Akademii Polonijnej, 2007-2009; 
redaktor naczelny czasopisma naukowego „Pe-
riodyk Naukowy Akademii Polonijnej”, 2007-
2011; recenzent krajowych i  zagranicznych 
czasopism naukowych; ekspert PARP ocenia-
jący projekty w  ramach PO IG, 2008-2014; 
towarzystwa naukowe: PTE – czł. od 2013, 
z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Oddz. PTE w Krakowie od 2015; IPMA Polska 
– czł. od 2013; ARCS – czł. od 2012; PSEŚiZN 
– czł. od 1999; szczególne osiągnięcia: doctor 
honoris causa (Ukraina); języki obce: niemiec-
ki, angielski; inne informacje: Certified Pro-
ject Manager IPMA Level C; hobby: sport, mu-
zyka; adres korespondencyjny: UEK, ul. 
Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: maria.
urbaniec@uek.krakow.pl■

Wach, Krzysztof

dr hab., prof. nzw. UEK
www.wach.uek.krakow.pl

ur.: Kraków; dziedzi- 
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia, 
nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: przedsię-
biorczość międzynaro-
dowa, biznes międzyna-
rodowy, przedsiębior- 
czość i innowacje; miej-
sce pracy i  stanowisko: 
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Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Wy-
dział Ekonomii i  Stosunków Międzynarodo-
wych, Katedra Przedsiębiorczości i  Innowacji, 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – prof. nzw. 
od 2014; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr 
– AE w Krakowie, handel zagraniczny, 2001; dr 
– AE w Krakowie, dr n. ekon. w zakresie nauk 
o zarządzaniu, 2006; dr hab. – UE w Krakowie, 
dr hab. n. ekon. w zakresie ekonomii, 2013; licz-
ba wypromowanych dr: 1; publikacje (łącz-
nie): 180, w tym książki: 17, z czego 5 we współ-
autorstwie; rozdziały w  monografiach: 87; 
artykuły w czasopismach: 76; granty krajowe: 
kierownik grantu OPUS 4 finansowanego przez 
NCN, 2013-2016; kierownik grantu ministerial-
nego finansowanego przez MNiSW, 2008-2009; 
gł. wykonawca grantu OPUS 6 finansowanego 
przez NCN; kierownik kilku zespołowych 
projektów badań statutowych; projekty mię-
dzynarodowe: kierownik grantu StG Międz. 
Funduszu Wyszehradzkiego, 2013-2014; kie-
rownik grantu badawczo-dydaktycznego Jean 
Monnet, 2013-2016; współkoordynator grantu 
Atlantis, 2008-2013; współkoordynator krajowy 
grantu BizMOOC w  ramach Eramus+, 2016-
2018; uczestnik kilkunastu projektów między-
narodowych, w tym CEI, IVF; staże zagranicz-
ne: Grand Valley State University (Grand 
Rapids, MI, USA), Roosevelt University (Chica-
go, IL, USA), University of Detroit Mercy (De-
troit, MI, USA), Loyola University Chicago 
(Chicago, IL, USA), Northumbria University 
(Newcastle, Wielka Brytania), University Colle-
ge London (London, Wielka Brytania), Univer-
sidad Politécnica de Cartagena (Kartagena, 
Hiszpania), University of Zagreb (Zagrzeb, 
Chorwacja), Slovak University of Agriculture 
(Nitra, Słowacja), National University of Life 
and Environmental Sciences (Kijów, Ukraina); 
nagrody i wyróżnienia: Brązowy Medal za Dłu-
goletnią Służbę – 2012; Nagr. Rektora UEK zesp. 
II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2015, 2014, 
2012, 2011, 2009; Nagr. Rektora UEK ind. I st. 
za osiągnięcia w  dz. naukowej – 2015, 2011, 
2009, 2008, 2007; Nagr. Rektora UEK ind. II st. 
za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 2013; Nagr. 

Rektora UEK ind. II st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2012; Nagr. Rektora UEK ind. III st. za 
osiągnięcia w  dz. dydaktycznej – 2011; Nagr. 
Rektora UEK ind. III st. za osiągnięcia w dz. or-
ganizacyjnej – 2011; Nagr. Rektora UEK ind. II 
st. za osiągnięcia w  dz. organizacyjnej – 2010, 
2008; Nagr. Rektora UEK zesp. I st. za osiągnię-
cia w  dz. naukowej – 2010; Nagr. Dziekana 
Wydz. Pedagogicznego Akademii Ignatianum 
w  Krakowie za działalność organizacyjną – 
2010; Nagr. Rektora UEK zesp. II st. za osiągnię-
cia w dz. dydaktycznej – 2009; Nagr. Rektora AE 
w Krakowie ind. II st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 2005, 2004; Nagr. Rektora AE w Kra-
kowie ind. III st. za osiągnięcia w dz. naukowej 
– 2003; pełnione funkcje: kierownik Centrum 
Przedsiębiorczości Strategicznej i  Międzynaro-
dowej UEK od 2014; dyr. Instytutu Wspierania 
Przedsiębiorczości w  Krakowie, 2003-2005; 
dziekan Wydziału Ubezpieczeń Wyższej Szkoły 
Ubezpieczeń w Krakowie, 2007-2008; redaktor 
naczelny kwartalnika naukowego „Entrepre-
neurial Business and Economics Review” 
(EBER) od 2013; czł. komitetów redakcyjnych 
kilku czasopism naukowych, w  tym rocznika 
„Przedsiębiorczość - Edukacja” od 2012, pół-
rocznika „Business Excellence” od 2015, kwar-
talnika „Studia Negotia” od 2013, kwartalnika 
„Horyzonty Polityki” od 2010; czł. Senackiej 
Komisji UEK ds. Współpracy z  Zagranicą, 
2014-2016, 2008-2012; czł. Senackiej Komisji 
UEK ds. Dydaktyki, 2014-2016; czł. Wydz. Ko-
misji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, 2013-2016; 
towarzystwa naukowe: PTE – czł. od 2007, czł. 
Prezydium Zarządu Oddz. w Krakowie od 2015; 
TNOiK Oddz. w Krakowie – czł. od 2015; EIBA 
– czł. od 2005; AIB – czł. od 2013; ICSB – czł. od 
2013; USASBE – czł. od 2013; SMS – czł. od 
2013; ERENET – czł. od 2007; szczególne osią-
gnięcia: założyciel czasopisma anglojęzycznego 
EBER; ekspert OECD oraz krajowy ekspert Ko-
misji Europejskiej ds. przedsiębiorczości, 2012-
2014; języki obce: angielski (certyfikaty FCE, 
CAE), niemiecki; inne informacje: czł. Komite-
tu Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości 
przy UE w  Krakowie (edycja III - 2007/2008, 
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edycja IV 2008/2009); hobby: fotografia, tury-
styka i  podróże; adres korespondencyjny: 
UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: 
wachk@uek.krakow.pl■

Wachowiak, Piotr

dr hab., prof. nzw. SGH

ur.: 04.01.1966, Warsza-
wa; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: nauki o zarządzaniu; 
specjalność: zarządza-
nie zasobami ludzkimi, 
społeczna odpowiedzial-
ność biznesu, negocja-
cje; miejsce pracy i sta-
nowisko: Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania 
i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarzą-
dzania w  Gospodarce, Al. Niepodległości 162, 
02-554 Warszawa – prof. nzw.; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – Szkoła Główna Plano-
wania i  Statystyki, organizacja i  zarządzanie, 
1990; dr – Szkoła Główna Handlowa, dr n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu – 2000; dr hab. 
– Szkoła Główna Handlowa, dr hab. n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu – 2014; publika-
cje (łącznie): 92, w  tym: książki: 4; rozdziały 
w  monografiach: 51; artykuły w  czasopi-
smach: 37; granty krajowe: wykonawca grantu 
badawczego finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki; wykonawca dwóch grantów 
badawczych finansowanych przez KBN; wyko-
nawca grantu badawczego finansowanego przez 
MNiSW; kierownik 10 projektów w ramach ba-
dań statutowych; nagrody i wyróżnienia: Brą-
zowy Krzyż Zasługi – 2004; Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej – 2006; wielokrotne Nagr. 
Rektora SGH za działalność naukową, dydak-
tyczną i organizacyjną; Nagr. Komitetu Organi-
zacji i Zarządzania PAN w ogólnopolskim kon-
kursie na prace naukowe w  zakresie nauk 
o  zarządzaniu powstałe w  latach 2005-2006 za 

monografię pt. „Pomiar kapitału intelektualne-
go przedsiębiorstawa”; wyróżnienie Komitetu 
Organizacji i Zarządzania PAN w XI ogólnopol-
skim konkursie na prace naukowe w  zakresie 
nauk o  zarządzaniu powstałe w  latach 2012-
2013 za monografię pt. „Wrażliwość społeczna 
przedsiębiorstwa. Analiza i  pomiar”; Nagr. dla 
jednego z  dwóch najlepszych wykładówców 
programu MBA SGH – 2016; pełnione funkcje: 
prodziekan Kolegium Zarządzania i  Finansów 
od 2012; z-ca redaktora naczelnego Zeszytów 
Naukowych Kolegium Zarządzania i Finansów 
„Studia i Prace”; z-ca redaktora naczelnego cza-
sopisma „Journal of Management and Financial 
Sciences” od 2012; czł. rady programowej czaso-
pisma „E-mentor” od 2011; sekretarz redakcji 
Kwartalnika „Organizacja i  Kierowanie” w  la-
tach 2008-2016; kierownik Podyplomowych 
Studiów Menedżerskich od 2002; kancelrz SGH 
w latach 2005-2009; dyr. administracyjny SGH 
w latach 2001-2005; z-ca dyr. zarządu Dzielnicy 
Żoliborz w latach 1996-2001; dyr. Wydziału Bu-
dynków Komunalnych Urzędu Gminy Warsza-
wa-Centrum w  latach 1994-1996; z-ca dyr. 
Zarządu Domów Komunalnych Warszawa- 
Śródmieście w  latach 1993-1994; towarzystwa 
naukowe: Komitet Nauk Organizacji i  Zarzą-
dzania PAN – sekretarz od 2016; AIELF – czł. 
od 2003; szczególne osiągnięcia: współautor 
podstawy programowej z przedmiotu „podsta-
wy przedsiębiorczości” dla liceum ogólnokształ-
cącego, liceum profilowanego i  technikum; 
współautor podstawy programowej z  przed-
miotu „ekonomia w praktyce” dla liceum ogól-
nokształcącego, liceum profilowanego i techni-
kum; współautor dwóch programów nauczania 
pt. „Przedsiębiorczość bez tajemnic”; współau-
tor podręcznika pt. „ Ekonomia bez tajemnic”; 
czł. Komitetu Głównego oraz sekretarz Podko-
mitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczo-
ści; języki obce: francuski, angielski, rosyjski; 
inne informacje: opiekun Chóru SGH; wykła-
dowca na studiach podyplomowych i  studiach 
MBA SGH; czł. jury Konkursu Raporty Spo-
łeczne organizowanego przez PwC, Forum Od-
powiedzialnego Biznesu oraz SGS; ekspert 
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w konkursie na najlepszą pracę magisterską do-
tyczącą promocji polskiej gospodarki organizo-
wanego przez Fundację Polskiego Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska”; czł. Kapituły Pro- 
gramu Certyfikującego Inwestor w  Kapitał 
Ludzki organizowanego przez Obserwatorium 
Zarządzania; hobby: podróże, zbieranie figu- 
rek słoni (kolekcja ponad 700); adres korespon-
dencyjny: SGH, ul. Madalińskiego 31/33, 
02-544 Warszawa, e-mail: pwacho@sgh.waw.pl■

Walecka, Anna Aleksandra 

dr

ur.: 04.06.1978, Skwie-
rzyna; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: nauki o zarządzaniu; 
specjalność: zarządza-
nie przedsiębiorstwem, 
kryzys w  przedsiębior-
stwie, zarządzanie w kry- 
zysie, przedsiębiorczość 
technologiczna; miejsce 

pracy i stanowisko: Politechnika Łódzka, Wy-
dział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarzą-
dzania, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź – ad-
iunkt od 2012; studia, stopnie i tytuły naukowe: 
mgr – Politechnika Łódzka, zarządzanie, 2002; 
dr – Politechnika Łódzka, dr n. ekon. w zakresie 
nauk o zarządzaniu, 2011; publikacje (łącznie): 
62, w  tym książki: 1; rozdziały w  monogra-
fiach: 48; artykuły w czasopismach: 13; kiero-
wane ważniejszymi grantami: kierownik jed-
nego grantu badawczego; wykonawca dwóch 
projektów badawczych; staże zagraniczne: 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Vysoká ško-
la podnikání) w  Ostrawie (Czechy); nagrody 
i wyróżnienia: cztery Nagr. Rektora PŁ II st. za 
osiągnięcia w dz. naukowej – 2014, 2013, 2012, 
2010; zesp. Nagr. Rektora PŁ za współautorstwo 
podręcznika akademickiego – 2013; Nagr. Rek-
tora PŁ I st. za osiągnięcia w  dz. naukowej – 
2011; I miejsce w  konkursie dla młodych na-

ukowców za artykuł podczas IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej z  cyklu „Zarządzanie 
rozwojem organizacji” – 2011; towarzystwa na-
ukowe: PTE – czł., b. czł. Komisji Rewizyjnej 
Oddz. w  Łodzi; języki obce: angielski; hobby: 
podróże, poezja śpiewana; adres koresponden-
cyjny: PŁ, ul. Piotrkowska 266, 
90-924 Łódź, e-mail: anna.walecka@p.lodz.pl■

Wasilczuk, Julita  

dr hab., prof. nzw. PG

dziedzina: nauki ekono-
miczne; dyscyplina: na-
uki o  zarządzaniu; spe-
cjalność: małe i  średnie 
przedsiębiorstwa, wzrost 
przedsiębiorstw; miej-
sce pracy i  stanowisko: 
Politechnika Gdańska, 
Wydział Zarządzania 
i  Ekonomii, Katedra 

Przedsiębiorczości i  Prawa Gospodarczego, ul. 
G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk – prof. 
nzw. od 2008; studia, stopnie i tytuły naukowe: 
mgr – Uniwersytet Gdański, ekonomika trans-
portu morskiego, 1992; dr – Politechnika Gdań-
ska, dr n. ekon. w zakresie ekonomii, 1997; dr 
hab. – Uniwersytet Gdański, dr hab. n. ekon. 
w zakresie nauk o zarządzaniu, 2006; liczba wy-
promowanych doktorów: 1; publikacje (łącz-
nie): 63, w tym książki: 10, z czego 9 we współ-
autorstwie; rozdziały w  monografiach: 16; 
artykuły w czasopismach: 37; granty krajowe: 
kierownik projektu z  zakresu szans i  zagrożeń 
dla Pomorza w ramach Euro 2012, 2008-2010; 
wykonawca kilku grantów badawczych, 2010 – 
2015, 2013-2014, 2005-2006; nagrody i wyróż-
nienia: liczne Nagr. Rektora PG za osiągnięcia 
w dz. naukowej i dydaktycznej; pełnione funk-
cje: dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii; 
kierownik Katedry Przedsiębiorczości i  Prawa 
Gospodarczego; towarzystwa naukowe: ECSB 
– czł.; szczególne osiągnięcia: opracowanie 
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modelu wzrostu małej firmy; badania nad 
przedsiębiorczością nieproduktywną w  Polsce; 
języki obce: angielski; hobby: podróże, muzyka 
country, narciarstwo biegowe i  zjazdowe oraz 
inne aktywne formy spędzania wolnego czasu; 
adres korespondencyjny: PG, ul. G. Narutowi-
cza 11/12, 80-233 Gdańsk, e-mail: jwas@zie.
pg.gda.pl■

Weresa, Marzenna Anna 

prof. dr hab.

dziedzina: nauki eko- 
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
międzynarodowe sto-
sunki gospodarcze, eko-
nomia innowacji; miej-
sce pracy i  stanowisko: 
Szkoła Główna Handlo-
wa w  Warszawie, Kole-
gium Gospodarki Świa-

towej, Instytut Gospodarki Światowej, ul. 
Rakowiecka 24, 02-521 Warszawa – prof. zw. od 
2015; studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – 
Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988; dr 
– Szkoła Główna Planowania i Statystyki, dr n. 
ekon. w  zakresie ekonomii, 1995; dr hab. – 
Szkoła Główna Handlowa, dr hab. n. ekon. 
w  zakresie ekonomii, 2002; prof. – prof. n. 
ekon., 2014; liczba wypromowanych dokto-
rów: 5; publikacje (łącznie): 130, w tym książ-
ki: 28, z czego 3 samodzielne; rozdziały w mo-
nografiach: 67; artykuły w  czasopismach: 35; 
granty krajowe: kierownik i  gł. wykonawca 
grantu badawczego finansowanego przez NCN, 
2011-2012; kierownik grantu badawczego fi-
nansowanego przez MNiSW, 2008-2011; kie-
rownik zesp. SGH oraz czł. Komitetu Sterujące-
go i  wykonawca projektu realizowanego 
w ramach programu MNiSW koordynowanego 
przez PW, 2007-2010; kierownik panelu tema-
tycznego w ramach grantu finansowanego przez 
MNiSW i  koordynowanego przez IPPT PAN, 

2007-2008; kierownik i  współwykonawca pro-
jektu współfinansowanego ze środków unijnych 
i  realizowanego przez Urząd Marszałkowski 
woj. mazowieckiego, 2006-2007; współwyko-
nawca dwóch projektów finansowanych przez 
MNiSW, 2007-2008; projekty międzynarodo-
we: kierownik polskiego zesp. i wykonawca pro-
jektu w ramach programu Horizon 2020, 2015-
2018; kierownik polskiego zesp. i  wykonawca 
dwóch projektów w  ramach EC Framework 
Service Contract, koordynowanego przez IFO 
Austrian Institute of Economic Research (Au-
stria), 2014-2017 i  2009-2013; kierownik pol-
skiego zesp. i wykonawca projektu realizowane-
go w  ramach programu Leonardo da Vinci, 
koordynowanego przez Manchester Metropoli-
tan University (Wielka Brytania); kierownik 
polskiego zesp. projektu koordynowanego przez 
Trinity College School of Business (Irlandia) od 
2011; czł. Management Committee i kierownik 
polskiego zesp. projektu Cost Action, 2007-
2010; wykonawca projektu realizowanego w ra-
mach Bloomberg Global Initiative (USA), 2007-
2008; kierownik polskiego zesp. i  wykonawca 
projektu EU Tender, koordynowanego przez 
Centre for European Economic Research 
(Niemcy), 2005-2009; kierownik polskiego zesp. 
projektu Inno Appraisal, koordynowanego 
przez University of Manchester (Wielka Bryta-
nia), 2008; czł. Komitetu Sterującego projektu 
Komisji Europejskiej DG JRC – IPTS, 2006-
2007; kierownik polskiego zesp. projektu reali-
zowanego w  ramach Interreg IIIC, koordyno-
wanego przez TuTech Innovation w Hamburgu 
(Niemcy), 2006-2007; czł. komitetu sterującego 
projektu realizowanego w ramach 6. Programu 
Ramowego UE przez UM woj. mazowieckiego, 
2006; kierownik polskiego zesp. oraz wykonaw-
ca projektu realizowanego w 6. Programie Ra-
mowym UE przez University of Economics 
w Budapeszcie (Węgry), 2005; współwykonaw-
ca projektu koordynowanego przez University 
of Central England w Birmingham (Wielka Bry-
tania), 2004-2005; współwykonawca projektu 
realizowanego w  ramach NATO Science Pro-
gramme, koordynowanego przez TuTech Inno-
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vation w Hamburgu (Niemcy), 2004-2005; part-
ner w projekcie finansowanym przez EU ASIA 
ITC, koordynowanym przez University of Cen-
tral England w Birmingham (Wielka Brytania); 
kierownik i wykonawca programu realizowane-
go przez University College London (Wielka 
Brytania), 1999-2000; udział w  dwóch progra-
mach badawczych, koordynowanych przez GKI 
Economic Research Co. w  Budapeszcie (Wę-
gry), 1998, 1997; staże zagraniczne: Harvard 
Business School (USA), Economist Visitors 
Programme (ekspert Komisji Europejskiej DG 
Przedsiębiorczość i Przemysł) (Belgia), Northe-
astern Illinois University (Chicago, USA), Lan-
cashire Business School (Wielka Brytania), Car-
diff Business School (Wielka Brytania), Stanford 
University (USA), University College London 
(Wielka Brytania), Innovation Policy Research 
and Education for Central and Eastern Europe  
(Budapeszt, Węgry), Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero Mediolan (Włochy); nagro-
dy i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2013; 
Nagr. Rektora SGH I st. za działalność naukową  
– 2016; Nagr. Rektora SGH I st. za książkę – 
2011, 2007, 2005, 2004; Nagr. Rektora SGH za 
dorobek naukowy i dydaktyczny – 2001; Nagr. 
Rektora SGH za zesp. osiągnięcia w dz. nauko-
wej – 1999; Nagr. Fundacji Edukacyjnej Przed-
siębiorczości w  konkursie za artykuł – 1998; 
Nagr. Rektora SGH za zesp. osiągnięcia w  dz. 
naukowej – 1996; Nagr. Rektora SGH za osią-
gnięcia w dziedzinie naukowej za pracę doktor-
ską – 1996; pełnione funkcje: dyr. Instytutu 
Gospodarki Światowej SGH od 2005; ekspert 
Komisji Europejskiej i czł. grupy Research, In-
novation and Science Policy Expert (RISE), 
2013-2015; czł. grupy niezależnych ekspertów 
doradzających DG ds. Badań Naukowych i In-
nowacji Komisji Europejskiej (Innovation for 
Growth- I4G), 2012-2013; ekspert NCN od 
2011; ekspert NCBiR, 2009-2010; ekspert The 
Polish - U.S. Fulbright Commission w Warsza-
wie, 2000-2004; konsultant w  Departamencie 
Ekonomicznym MSZ, 1996-1997; towarzystwa 
naukowe: EEA – czł. od 2003; BASEES – czł. sto-
warzyszony od 2002; NISPACEE – czł. od 2000; 

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej – czł. od 2000; PTE – czł. od 1995, z-ca 
prezesa Zarządu Oddz. w Warszawie, 2001-2005; 
języki obce: angielski, rosyjski, włoski; hobby: 
muzyka, narciarstwo; adres korespondencyjny: 
SGH, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, 
e-mail: marzenna.weresa@sgh.waw.pl■

Wierzbiński, Bogdan

dr

ur.: 1971; dziedzina: 
nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: konkuren-
cyjność przedsiębiorstw, 
małe i  średnie przedsię-
biorstwa, przedsiębior-
czość, współpraca tran-
sgraniczna przedsię- 
biorstw; miejsce pracy 

i stanowisko: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział 
Ekonomii, Katedra Marketingu i  Przedsiębior-
czości, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów – 
adiunkt od 2001; studia, stopnie i  tytuły na-
ukowe: mgr – Uniwersytet Rzeszowski, eko- 
nomia, 1997; dr – Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, dr n. ekon. w za-
kresie ekonomii, 2001; publikacje (łącznie): 65; 
granty krajowe: koordynator administracyjny 
projektu z zakresu wzmocnienia potencjału dy-
daktycznego uczelni finansowanego w  ramach 
PO KL, 2011-2012; wykonawca projektu ba-
dawczego z zakresu priorytetowych technologii 
dla zrównoważonego rozwoju województwa 
podkarpackiego, dofinansowanego ze środków 
UE, 2006; wykonawca projektu z zakresu syste-
mu wspierania gron przedsiębiorczości finanso-
wanego w  ramach ZPORP, 2005-2006; wyko-
nawca projektu z  zakresu transferu wiedzy 
i działań innowacyjnych w obszarze agrobizne-
su, dofinansowanego ze środków EFS, 2006-
2007, 2004-2006; projekty międzynarodowe: 
koordynator projektu międzynarodowego z za-
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kresu wsparcia transgranicznej regionalnej 
e-współpracy, realizowanego wspólnie z Prešo-
vská univerzita v Prešove (Słowacja), 2011-
2012; wykonawca projektu z  zakresu systemu 
przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na 
terenach słabo zurbanizowanych, realizowane-
go w  ramach Inicjatywy EQUAL, 2006; staże 
zagraniczne: Söderntörns Högskola – Universi-
ty Colllege of South Stockholm (Szwecja), Uni-
versity of Lyon 1 (Francja), Oslo University Col-
lege (Norwegia), Istanbul University (Turcja), 
University of Valencia (Hiszpania), Istanbul 
University (Turcja), Staffordshire University 
(Wielka Brytania), Kymenlaakso  University of 
Applied Sciences (Finlandia), College of Char-
leston (USA), Nebraska Wesleyan University 
(USA), University of Tennessee (Knoxville, 
USA), Huddersfield - University of Hud-
dersfield (Wielka Brytania), Nankai University 
(Tianjin, Chiny), Vienna University of Econo-
mics and Business (Austria), Guangdong Poly-
technic Normal University  (Guangzhou Chi-
ny), Arcadia University (USA), North China 
University of Technology (Pekin, Chiny), Uni-
versity of International Business and Economics 
(Pekin, Chiny), Bejjing Institut of Technology 
(Pekin, Chiny); nagrody i wyróżnienia: Medal 
Komisji Edukacji Narodowej – 2015; Brązowy 
Krzyż Zasługi – 2002; Laur Studentów UR – 
2008; Nagr. Rektora UR za rozwój współpracy 
z zagranicą – 2009; Nagr. zesp. II st. za opraco-
wanie wniosku o  przyznanie uprawnień do 
nadawania stopnia doktora w dziedzinie: nauki 
ekonomiczne w dyscyplinie naukowej ekonomia 
– 2016; pełnione funkcje: prodziekan ds. rozwo-
ju i współpracy z zagranicą, 2012-2016; prodzie-
kan ds. studiów stacjonarnych WE UR, 2008-
2012, 2005-2008; Visiting Professorship at 
Staffordshire University (Anglia); czł. Senatu UR 
od 2008; czł. powołanej Rady Ekspertów WE 
UR, – 2012, 2011, 2010; czł. Senackiej Komisji 
ds. Odznaczeń UR, 2008-2012; czł. Wydz. Koor-
dynator Programu Erasmus, 2005-2016; czł. Ko-
misji ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadry 
i Współpracy z Zagranicą WE UR, 2009-2012; 
czł. Komisji ds. Badań Naukowych Rozwoju Ka-

dry i  Współpracy z  Zagranicą WE UR, 2012-
2016; czł. Senackiej Komisji Statutowej UR, 
2012-2016; towarzystwa naukowe: ASECU – 
czł., czł. zarządu stowarzyszenia 2011-2015; 
EIBA – czł.; EBES – czł.; Scientific Council – czł. 
i  współzałożyciel; języki obce: angielski; adres 
korespondencyjny: UR, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 
35-601 Rzeszów, e-mail: bowie@ur.edu.pl■

Wisła, Rafał 

dr

dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: ekonomia własności 
intelektualnej, badania przestrzennego zróżni-
cowania aktywności naukowej i  technologicz-
nej; miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział Zarządzania i  Komuni-
kacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów 
i  Zarządzania, Katedra Ekonomii i  Innowacji, 
ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków – ad-
iunkt od 2008; studia, stopnie i tytuły nauko-
we: mgr – Uniwersytet Jagielloński, zarządzanie 
i marketing, 2000; dr – Uniwersytet Jagielloń-
ski, dr n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, 
2004; publikacje (łącznie): 49, w tym książki: 
8, z  czego 2 autorskie i  2 we współautorstwie; 
rozdziały w  monografiach: 22; artykuły 
w czasopismach: 19; granty krajowe: kierow-
nik grantu badawczego finansowanego przez 
NCBiR, 2010-2014; kierownik zadania badaw-
czego z zakresu zamówień publicznych, Mini-
sterstwo Gospodarki, 2009; wykonawca pro-
jektu finansowanego przez PO IG, 2010-2013; 
wykonawca programu finansowanego przez 
MNiSW, 2008-2009; projekty międzynarodo-
we: wykonawca dwóch projektów finansowa-
nych z funduszy norweskich i EOG, 2013-2016, 
2008-2010; wykonawca projektu w  ramach 5. 
Programu Ramowego UE, 2002-2005; staże 
zagraniczne: University of Hull (Wielka Bry-
tania), University of Leeds (Wielka Brytania); 
Center for Academic Spin-offs Tyrol (Inns-
bruck, Austria), Uniwersytet Stanford (USA), 
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University of California (Berkeley, USA), Mi-
crosoft Corp., Hewlett-Packard Comp., Cisco 
Systems Inc., Lockheed Corp. (San Francisco, 
USA); nagrody i  wyróżnienia: Nagr. Rektora 
UJ zesp. II st. za osiągnięcia w  dz. naukowej 
– 2015, 2014, 2013; Nagr. Rektora UJ zesp. II 
st. za osiągnięcia w dz. organizacyjnej – 2012; 
Nagr. Rektora UJ zesp. III st. za osiągnięcia 
w dz. naukowej – 2011; Nagr. Rektora UJ ind. 
III st. za osiągnięcia w dz. naukowej– 2010; peł-
nione funkcje: czł. Rady Wydziału Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej UJ, 2012-2016, 2008-
2012; ekspert zespołu zadaniowego ds. przy-
gotowania RSI woj. małopolskiego, 2012-2020 
oraz Programu Wykonawczego dla RSI woj. 
małopolskiego, 2012-2020; ekspert opiniujący 
dokument Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej, 2012; recenzent w  krajowych 
i  zagranicznych periodykach naukowych; to-
warzystwa naukowe: EEA – czł.; PTE - czł. od 
2013; Rada Ekspertów Instytutu Wiedzy i  In-
nowacji – czł. od 2009; Association of European 
Science & Technology Transfer Professionals 
– czł. 2009-2010; Stowarzyszenie Intellectual 
Property Management Polska – czł. 2009-2012; 
szczególne osiągnięcia: utworzenie kierunku 
studiów „Zarządzanie własnością intelektual-
ną” na WZiKS UJ; adres korespondencyjny: 
UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, 
e-mail: rafal.wisla@uj.edu.pl■

Wiśniewska, Joanna 

dr hab., prof. nzw. US

ur.: 04.06.1968, Szczecin; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: ekonomia; specjalność: 
zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomika 
innowacji, transfer technologii, zarządzanie 
innowacjami; miejsce pracy i  stanowisko: 
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Eko-
nomicznych i  Zarządzania, Instytut Zarządza-
nia i  Inwestycji, ul. A. Mickiewicza 69, 71-307 
Szczecin – prof. nzw. od 2012; studia, stopnie 
i  tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Szcze-

ciński, 1992; dr – Uniwersytet Szczeciński, dr 
n. ekon. w  zakresie ekonomii, 2003; dr hab. – 
Uniwersytet Szczeciński, dr hab. n. ekon. w za-
kresie ekonomii, 2011; liczba wypromowanych 
doktorów: 2; publikacje (łącznie): 90, w  tym 
książki: 2; rozdziały w monografiach: 53; arty-
kuły w czasopismach: 35; granty krajowe: wy-
konawca kilku grantów badawczych; nagrody 
i wyróżnienia: Nagr. Rektora SGH za zesp. osią-
gnięcia w  dz. naukowej – 2013; Nagr. Rektora 
US za osiągnięcia w dz. naukowej – 2001-2007; 
pełnione funkcje: kierownik Katedry Zarzą-
dzania Przedsiębiorstwem; języki obce: angiel-
ski, rosyjski; hobby: film, podróże, muzyka; ad-
res korespondencyjny: US, ul. Mickiewicza 69, 
71-307 Szczecin, e-mail: gjowi@wneiz.pl■

Wojciechowski, Liwiusz 

mgr

ur.: 01.02.1988, Gdynia; 
dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne, konwer-
gencja produktywności, 
współzależności między- 
rynkowe; miejsce pracy 
i stanowisko: Uniwersy-

tet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekono-
mii i Stosunków Międzynarodowych, Centrum 
Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynaro-
dowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – 
doktorant od 2013; PMR Consulting, ul. Mogil-
ska 67, 31-545 Kraków; studia, stopnie i tytuły 
naukowe: mgr – Uniwersytet Gdański, infor-
matyka i ekonometria, finanse międzynarodo-
we i bankowość, 2013; lic. – Uniwersytet Gdań-
ski, gospodarka przestrzenna, 2011; publikacje 
(łącznie): 23; w tym rozdziały w monografiach 
i  artykuły w  czasopismach; granty krajowe: 
kierownik dwóch własnych projektów badaw-
czych w  ramach badań służących rozwojowi 
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młodych naukowców, finansowanych przez 
MNiSW; kierownik grantu badawczego PRE-
LUDIUM finansowanego przez NCN, 2013-
2014; wykonawca (ekonometryk/statystyk) 
dwóch projektów badawczych OPUS finanso-
wanych przez NCN; staże zagraniczne: The 
Fund for American Studies AIPES, Charles 
University Prague (Czechy), Erasmus Universi-
ty of Nitra (Słowacja); nagrody i wyróżnienia: 
stypendium Rektora UEK dla najlepszych dok-
torantów – 2015/2016, 2014/2015; stypendium 
doktoranckie - 2014/2015; pełnione funkcje: 
ekspert krajowy w międzynarodowym projek-
cie badawczym dotyczącym pobudzania roz-
woju i znoszenia barier na rynku wewnętrznym 
państw Grupy Wyszehradzkiej, finansowanym 
przez Fundusz Wyszehradzki, 2014-2016; to-
warzystwa naukowe: Econometrics Society – 
czł.; TEP – czł.; FOR – czł.; Stowarzyszenie In-
westorów Indywidualnych – czł.; języki obce: 
angielski, niemiecki; hobby: forex, numizmaty-
ka, podróże, kulinaria; adres korespondencyj-
ny: Liwiusz.w@o2.pl■

Wszendybył-Skulska, Ewa 

dr hab. inż.

ur.: 16.12.1977, Częstochowa; dziedzina: na-
uki ekonomiczne; dyscyplina: nauki o  zarzą-
dzaniu; specjalność: zarządzanie jakością, za-
rządzanie kapitałem ludzkim; miejsce pracy 
i  stanowisko: Uniwersytet Jagielloński, Wy-
dział Zarządzania i  Komunikacji Społecznej, 
Katedra Zarządzania w  Turystyce, ul. Prof. 
S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków – adiunkt 
z  hab. od 2013; studia, stopnie i  tytuły na-
ukowe: mgr inż. – Politechnika Częstochow-
ska, zarządzanie, 2001; dr – IOiZ w Przemyśle 
„Orgmasz” Warszawa, dr n. ekon. w zakresie 
nauk o zarządzaniu, 2006; dr hab. – Uniwer-
sytet Mateja Bela w  Bańskiej Bystrzycy, dr 
hab. n. ekon., 2013; publikacje (łącznie): 105 
w tym książki: 3; rozdziały w monografiach: 
46; artykuły w czasopismach: 20; granty kra-

jowe: wykonawca dwóch projektów badaw-
czych finansowanych przez MNiSW, 2010-
2013, 2007-2009; projekty międzynarodowe: 
Minden (Niemcy); nagrody i  wyróżnienia: 
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2014; 
Srebrny Krzyż Zasługi – 2010; Nagr. Rektora 
UJ za szczególne osiągnięcia w dz. naukowej 
– 2013, 2011, 2009; Nagr. Rektora UJ zesp. I 
st. za dz. naukową – 2013; Nagr. Rektora UJ 
zesp. III st. za osiągnięcia naukowe – 2015, 
2014; Nagr. Rektora UJ zesp. III st. za szcze-
gólne osiągnięcia w pracy dydaktycznej – 
2009; Nagr. Rektora UJ zesp. III st. za szcze-
gólne osiągnięcia w dz. organizacyjnej – 2010; 
Nagr. Rektora PC zesp. I st. za cykl publikacji 
z zakresu zarządzania jakością i technicznych 
aspektów produkcji – 2005; Nagr. Rektora 
PC zesp. I st. za cykl publikacji z zakresu za-
rządzania produkcją i  jakością – 2004; Nagr. 
Rektora PC zesp. I st. za cykl publikacji z za-
kresu analizy, kontroli oraz poprawy jakości 
produktu – 2003; pełnione funkcje: opiekun 
specjalności „Zarządzanie w  turystyce”, „Za-
rządzanie w sporcie”, „Media społecznościowe 
w  zarządzaniu”; czł. Wydz. Komisji Dydak-
tycznej oraz Wydz. Zespołu Doskonalenia Ja-
kości Kształcenia; języki obce: niemiecki, an-
gielski; hobby: film, sztuka, pływanie; adres 
korespondencyjny: UJ, ul. Prof. S. Łojasiewi-
cza 4, 30-348 Kraków, e-mail: e.wszendybyl- 
skulska@uj.edu.pl■

Wyrzykowski, Wojciech

dr hab.

ur.: 18.02 1954; dziedzina: nauki ekonomicz-
ne; dyscyplina: ekonomia; specjalność: przed-
siębiorczość, podatki, rachunkowość; miejsce 
pracy i stanowisko: Politechnika Gdańska, 
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Prawa 
Gospodarczego, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdańsk – adiunkt z  hab.; studia, stopnie 
i tytuły naukowe: mgr – Uniwersytet Gdański, 
ekonomia, 1980; dr – Politechnika Gdańska, dr 
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n. ekon. w  zakresie ekonomii, 2003; dr hab. – 
Politechnika Gdańska, dr hab. n. ekon. w  za-
kresie ekonomii, 2015; publikacje (łącznie): 50, 
w tym książki: 5; rozdziały w monografiach: 
28; artykuły w czasopismach: 17; granty krajo-
we: wykonawca projektu badawczego finanso-
wanego ze środków unijnych w ramach PO KL, 
2009-2010; wykonawca projektu badawczego 
finansowanego przez KBN, 2005; nagrody i wy-
różnienia: 6 nagr. ind. Rektora PG; języki obce: 
angielski, rosyjski; adres korespondencyjny: 
PG, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; 
e-mail: biuro@wwyrzykowski.pl■

Zając, Czesław

prof. dr hab.

ur.: 20.02.1961, Bystrzyca Kłodzka; dziedzina: 
nauki ekonomiczne; dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi, 
zarządzanie zmianami, kultura organizacyjna, 
przejęcia i  fuzje przedsiębiorstw, ekonomika 
i  organizacja przedsiębiorstw; miejsce pracy 
i  stanowisko: Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 
Katedra Ekonomiki i  Organizacji Przedsię-
biorstwa, ul. Komandorska 118/120, 53-345 
Wrocław – prof. nzw. od 2013; studia, stopnie 
i  tytuły naukowe: mgr – AE we Wrocławiu, 
ekonomika i organizacja produkcji, 1986; dr – 
AE we Wrocławiu, dr n. ekon. w zakresie ekono-
mii, 1992; dr hab. – AE we Wrocławiu, dr hab. 
n. ekon. w zakresie ekonomii, 2006; prof. – prof. 
n. ekon., 2013; publikacje (łącznie): 144, w tym 
książki: 4; granty krajowe: kierownik trzech 
wdrożonych projektów dla przedsiębiorstw 
oraz współautor dwóch wdrożonych projektów 
dla przedsiębiorstw; wykonawca i  współautor 
dwóch ekspertyz dla przedsiębiorstw; kierownik 
i wykonawca projektów badawczych finansowa-
nych przez KBN, 2002-2003, 2004; kierownik 
międzywydziałowego programu badawczego 
finansowanego przez NCN; projekty między-
narodowe: udział w projekcie dotyczącym uru-

chomienia studiów MBA na AE we Wrocławiu, 
finansowanym w  ramach programu Tempus; 
staże zagraniczne: Asia Pacific Busines Innova-
tion & Technology Management Society (Bali, 
Indonezja), De La Salle University in Manila 
(Manila, Filipiny), Uniwersytet Metalurgiczny 
w  Dniepropietrowsku (Ukraina), Uniwersytet 
w  Haselt (Belgia), Szkoła Biznesu w  Marsylii 
(Francja), Ministerstwo Finansów Luksem-
burga (Luksemburg), Uniwersytet Techniczny 
w Eindhoven (Holandia); nagrody i wyróżnie-
nia: Nagr. Rektora UE ind. I st. za osiągnięcia 
w dz. naukowo-badawczej i kształcenie kadr –
2015, 2014, 2011, 2010; Nagr. specjalna Rektora 
UE za uzyskanie tytułu profesora - 2013; Nagr. 
Rektora UE ind. I st. za osiągnięcia w dz. nauko-
wej – 2009, 2007; Nagr. Rektora UE ind. II st. za 
osiągnięcia w dz. naukowej – 2006, 1993; Nagr. 
Rektora AE ind. II st. za osiągnięcia w dz. na-
ukowej – 1993; Nagr. Rektora AE III ind. st. za 
osiągnięcia w  dz. naukowej – 1988; wyróżnie-
nie Rektora WSB we Wrocławiu za osiągnięcia 
dydaktyczne i  współpracę w  zakresie studiów 
podyplomowych – 2004; pełnione funkcje: 
kierownik Katedry Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi w  WSB we Wrocławiu, 2006-2012; 
administrator (kierownik naukowy) studium 
podyplomowego dla pracodawców i kadr MSP 
„Innowacyjny menedżer” w AE we Wrocławiu 
od 2005; kierownik naukowy studium podyplo-
mowego „Psychologia w  biznesie” w  WSB we 
Wrocławiu, 2005-2012; kierownik naukowy stu-
dium podyplomowego „Zarządzanie kadrami” 
w  WSB we Wrocławiu, 2003-2012; koordyna-
tor wymiany naukowej studentów i  pracowni-
ków z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie 
w  ramach programu stypendialnego Erasmus-
Sokrates od 2003; czł. kolegium redakcyjnego 
„Arqumenta Oeconomica” od 2008; dyr. De-
partamentu Zarządzania Personelem, LUKAS 
Bank S.A., 1999-2001, dyr. Departamentu Kadr, 
Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu, 1994-1998; 
towarzystwa naukowe: PSZK – czł. od 2005, 
wiceprezes Oddz. we Wrocławiu 2006-2008; 
szczególne osiągnięcia: autor i  współautor 
kilkunastu wdrożonych projektów i  ekspertyz 
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dla przedsiębiorstw z  zakresu: restrukturyzacji 
organizacji i  zarządzania, przeglądów struktur 
organizacyjnych oraz systemów operacyjnych 
i  rozwiązań w  obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi; języki obce: angielski, rosyjski; adres 
korespondencyjny: UE we Wrocławiu, ul. Ko-
mandorska 118/120,  53-345 Wrocław, e-mail: 
czeslaw.zajac@ue.wroc.pl■

Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka

dr hab. inż., prof. nzw. PŁ
www.zakrzewska-bielawska.pl

ur.: 06.03.1973; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: nauki o  za-
rządzaniu; specjalność: 
zarządzanie strategiczne, 
rozwój przedsiębiorstw 
wysokich technologii 
(high-tech), zarządzanie 
innowacjami; miejsce 
pracy i stanowisko: Poli-

technika Łódzka, Wydział Organizacji i  Zarzą-
dzania, Katedra Zarządzania, ul. Piotrkowska 
266,  90-924 Łódź – prof. nzw. od 2012; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr inż. – Politechnika 
Łódzka, zarządzanie i  marketing, 1997; dr – 
Uniwersytet Łódzki, dr n. ekon. w zakresie nauk 
o  zarządzaniu – 2002; dr hab. – Uniwersytet 
Łódzki, dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie 
nauk o  zarządzaniu – 2012; liczba wypro-
mowanych dr: 1; publikacje (łącznie): 145, 
w tym książki: 18, z tego 16 w redakcji naukowej; 
rozdziały w  monografiach: 71; artykuły 
w czasopismach: 56; granty krajowe: kierownik 
grantu badawczego finansowanego przez NCN, 
2015; kierownik projektu badawczego finanso- 
wanego przez MNiSW, 2011-2014; wykonawca 
grantu badawczego finansowanego przez NCN; 
wykonawca projektu badawczego finansowanego 
przez MNiSW, 2008-2011; staże zagraniczne: 
Matej Bel University (Banska Bystrica, Słowacja), 

Universidade Europeia (Lizbona, Portugalia), 
Grenoble Ecole de Management (Francja); na-
grody i  wyróżnienia: Brązowy Medal  za 
Długoletnią Służbę – 2009; Nagr. w XI Konkursie 
na prace naukowe Komitetu Nauk Organizacji 
i  Zarządzania PAN, w  kategorii: podręczniki – 
2014; Nagr. w  X konkursie na najlepsze prace 
naukowe Komitetu Nauk Organizacji i  Za- 
rządzania PAN w  kategorii: prace hab. – 2012; 
Nagr. za najlepszy referat na 2nd International 
Conference on Economics, Business and 
Management – 2011; Nagr. Rektora PŁ I i II st. za 
działalność naukowo-badawczą, 2007-2014; 
wyróżnienie w  konkursie na  najlepszy referat 
Konferencji Naukowej Forum Młodych Me-
nedżerów na PŁ za I miejsce – 2007, III miejsce – 
2009; pełnione funkcje: kierownik Katedry 
Zarządzania WOiZ PŁ od 2012; czł. uczelnianej 
Komisji ds. dobrych praktyk akademickich, 2012-
2016; czł. Wydz. Komisji ds. Nauki od 2012; czł. 
Wydz. Komisji Konkursowej od 2012; czł. Wydz. 
Komisji ds. budżetu i finansów od 2012; prze- 
wodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznej 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organi- 
zowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ; czł. 
Komitetu NOiZ PAN; towarzystwa naukowe: 
PTE Oddz. Łódź – czł.; Academy of Management 
– czł.; SMS – czł.; WSEAS – czł.; języki obce: 
angielski, niemiecki, rosyjski; hobby: podroże, 
film; adres korespondencyjny: PŁ, ul. Piotrkowska 
266, 90-924 Łódź; e-mail: agnieszka.zakrzewska-
bielawska@p.lodz.pl■

Zbierowski, Przemysław 

dr hab., prof. nzw. UE

ur.: 17.05.1977, Katowice; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscyplina: nauki o zarządzaniu; 
specjalność: przedsiębiorczość, zachowania or-
ganizacyjne, zarządzanie strategiczne; miejsce 
pracy i  stanowisko: Uniwersytet Ekonomi- 
czny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Kate-
dra Przedsiębiorczości, ul. Bogucicka 14, 40-226 
Katowice – prof. nzw. od 2015; studia, stopnie 
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i  tytuły naukowe: mgr 
– AE w  Katowicach, fi-
nanse, 2001; dr – AE 
w  Katowicach, dr n. 
ekon. w  zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 2005; dr 
hab. – AE w  Katowi-
cach, dr n. ekon. w  za-
kresie nauk o  zarządza-
niu, 2013; publikacje 

(łącznie): 131, w  tym książki: 1; rozdziały 
w  monografiach: 80; artykuły w  czasopi-
smach: 50; granty krajowe: kierownik dwóch 
grantów badawczych finansowanych przez 
NCN dotyczących przedsiębiorczości, wysokiej 
efektywności, zarządzania pozytywnego i DEA; 
wykonawca kilku projektów badawczych; pro-
jekty międzynarodowe: lider zespołu krajowe-
go GEM Polska od 2011; nagrody i wyróżnie-
nia: Nagr. Rektora UE – 2014, 2013; towarzystwa 
naukowe: Academy of Management – czł.; ISBE 
– czł.; BAM – czł.; adres korespondencyjny: 
UE, ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice, e-mail: 
przemysław.zbierowski@ue.katowice.pl■

Zdon-Korzeniowska, Małgorzata

dr

ur.: 19.06.1975, Busko-Zdrój; dziedzina: na-
uki ekonomiczne; dyscyplina: nauki o  zarzą-
dzaniu; specjalność: marketing terytorialny, 
marketing turystyczny, zarządzanie w  turysty-
ce; miejsce pracy i  stanowisko: Uniwersytet 
Pedagogiczny w  Krakowie, Instytut Geografii, 
Zakład Przedsiębiorczości i  Gospodarki Prze-
strzennej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 
– adiunkt od 2010; studia, stopnie i  tytuły 
naukowe: mgr – AE w  Krakowie, mgr przed-
siębiorczość i  innowacje, 1999; dr – Uniwer-
sytet Jagielloński, dr n. ekon. w  zakresie nauk 
o  zarządzaniu, 2007; publikacje (łącznie): 25, 
w tym książki: 2; rozdziały w monografiach: 3; 
artykuły w czasopismach: 20; granty krajowe: 
wykonawca dwóch projektów wdrożeniowych 

realizowanych w  Zakładzie PiGP UP w  Kra-
kowie; wykonawca dwóch projektów badaw-
czych realizowanych w  Katedrze Zarządzania 
w  Turystyce UJ; wykonawca projektu badaw-
czego realizowanego przez Zakład Zarządzania 
w  Turystyce UJ; pełnione funkcje: kierownik 
studiów podyplomowych UP w  Krakowie; se-
kretarz naukowy corocznej konferencji orga-
nizowanej przez Zakład PiGP UP w  Krakowie; 
języki obce: angielski; hobby: decoupage; adres 
korespondencyjny: UP, ul. Podchorążych 2, 
30-084 Krakow, e-mail: mkorzen@up.krakow.pl■

Zieliński, Kazimierz Józef

prof. dr hab. 

dziedzina: nauki eko- 
nomiczne; dyscyplina: 
ekonomia; specjalność: 
polityka ekonomiczna, 
ekonomika rolnictwa, 
polityka społeczna; 
miejsce pracy i  stano-
wisko: Uniwersytet Eko-
nomiczny w  Krakowie, 
Wydział Ekonomii i Sto-

sunków Międzynarodowych, Katedra Przed-
siębiorczości i  Innowacji, ul. Rakowicka 27, 
31-510 Kraków – prof. zw. od 2015; studia, 
stopnie i tytuły naukowe: mgr – AE w Krako-
wie, ekonomika przemysłu, 1974; dr – AE 
w Krakowie, dr n. ekon. w zakresie ekonomii, 
1984; dr hab. – AE w  Krakowie, dr hab. n. 
ekon. w zakresie ekonomii, 2002; prof. – prof. 
n. ekon., 2015; liczba wypromowanych dokto-
rów: 2; publikacje (łącznie): ok. 150, w  tym 
książki: 13; rozdziały w monografiach: ok. 50; 
artykuły w czasopismach: ok. 60; granty kra-
jowe: kierownik grantu badawczego finanso-
wanego przez NCN, 2011-2013; kierownik kil-
kunastu zesp. projektów badań statutowych od 
2007; staże zagraniczne: University of Econo-
mics in  Bratislava (Słowacja), University of 
Economics in Kiev (Ukraina), Uniwersytet 
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w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytet w Tilbur-
gu (Holandia), Uniwersytet w  Mineapolis 
(USA); nagrody i wyróżnienia: Medal Komisji 
Edukacji Narodowej – 2015; Srebrny Krzyż Za-
sługi – 1994; wielokrotne Nagr. Rektora AE/
UEK za wybitne osiągnięcia w  dz. naukowej 
i organizacyjnej; pełnione funkcje: kierownik 
Katedry Przedsiębiorczości i  Innowacji od 
2010; dziekan Wydziału Ekonomii i  Stosun-
ków Międzynarodowych od 2008; prodziekan 
Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynaro-
dowych, 2005-2008; towarzystwa naukowe: 
PTE – czł.; SERiA – czł.; PKE – czł.; języki 
obce: angielski, rosyjski; adres koresponden-
cyjny: UEK, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow; 
e-mail: kzielins@uek.krakow.pl■

Ziemiański, Paweł 

dr

ur.: 06.12.1982; dziedzina: nauki społeczne; 
dyscyplina: psychologia; specjalność: psycho-
logiczne aspekty przedsiębiorczości; miejsce 
pracy i stanowisko: Politechnika Gdańska, Wy-
dział Zarządzania i  Ekonomii, Katedra Przed- 
siębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. G. Na-
rutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk – asystent od 
2007; studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr 
– Uniwersytet Gdański, psychologia, 2006; dr – 
Uniwersytet Gdański, dr n. społ. w zakresie psy-
chologii, 2014; publikacje (łącznie): 13, w tym 
rozdziały w monografiach: 5; artykuły w cza-
sopismach: 8; granty krajowe: gł. wykonawca 
grantu badawczego OPUS finansowanego przez 
NCN, 2012-2015; staże zagraniczne: Western 
University (London, Ontario, Kanada); peł-
nione funkcje: sekretarz redakcji czasopisma 
naukowego „Przedsiębiorstwo we współczesnej 
gospodarce – teoria i praktyka”; języki obce: an-
gielski; adres korespondencyjny: PG, ul. G. Na-
rutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, e-mail: pawel.
ziemianski@zie.pg.gda.pl■

Zięba, Krzysztof

dr

ur.: 25.04.1971, Gdańsk; dziedzina: nauki eko-
nomiczne; dyscyplina: nauki o  zarządzaniu; 
specjalność: sektor małych i  średnich przed-
siębiorstw, przedsiębiorczość; miejsce pracy 
i  stanowisko: Politechnika Gdańska, Wydział 
Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębior-
czości i  Prawa Gospodarczego, ul. G. Naruto-
wicza 11/12, 80-233 Gdańsk – adiunkt od 2002; 
studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Poli-
technika Gdańska, zarządzanie i  marketingu, 
1996; dr – Politechnika Gdańska, dr n. ekon. 
w zakresie ekonomii, 2002; publikacje (łącznie): 
38; książki: 5; rozdziały w  monografiach: 10; 
artykuły w czasopismach: 23; granty krajowe: 
wykonawca grantu badawczego finansowanego 
przez NCN, 2012; wykonawca projektu badaw-
czego finansowanego przez MNiSW, 2010;  wy-
konawca projektu finansowanego ze środków 
unijnych w  ramach PO KL; wykonawca kilku 
edycji projektu „Pomorskie Obserwatorium Go-
spodarcze”; projekty międzynarodowe: wyko-
nawca projektu badawczego w  ramach progra-
mu Baltic Sea Region, 2014; wykonawca projektu 
badawczego w ramach programu finansowane-
go przez program Leonardo da Vinci; staże za-
graniczne: Fachhohschule Stralsund (Niemcy), 
University of Glasgow (Wielka Brytania), Uni-
versidad Loyola Andalucia (Hiszpania); pełnio-
ne funkcje: Wydz. Koordynator ds. KRK, 2015; 
czł. Komitetu Organizacyjnego Konferencji EN-
TIME, 2015-2015; opiekun dydaktyczny anglo-
języcznych kierunków kształcenia na WZiE PG, 
2014; czł. Wydz. Komisji ds. Jakości PG, 2014; 
czł. komitetu International Conference on Inno-
vation and Entrepreneurship; czł. Wydz. Komisji 
ds. Nagród; czł. komitetu European Conference 
on Innovation and Entrepreneurship; przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego 17th IntEnt 
Global Conference, 2007; towarzystwa nauko-
we: UNIA – czł. założyciel, 2014; ERS – czł. 
założyciel, 2013; ECSB – czł.; ISF – czł.; języki 
obce: angielski; adres korespondencyjny: PG, 
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ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk; e-mail: 
kzieba@zie.pg.gda.pl■

Zioło, Zbigniew

prof. dr hab. 

ur.: 20.11.1935, Trześń k/Sandomierza; dzie-
dzina: nauki ekonomiczne, nauki o  Ziemi; 
dyscyplina: ekonomia, geografia; specjalność: 
ekonomika regionu, polityka gospodarcza, 
planowanie przestrzenne, przedsiębiorczość; 
geografia ekonomiczna, geografia przemy-
słu.; miejsce pracy i stanowisko: Podkarpacka 
Szkoła Wyższa im. Bł. ks. W Findysza w Jaśle, ul. 
Na Kotlinę 8, 38-200 Jasło – prof. zw. od 2000; 
studia, stopnie i tytuły naukowe: mgr – WSP 
w Krakowie, geografia, 1963; dr – WSP w Kra-
kowie, dr n. przyrodniczych, 1969; dr hab. – AE 
w  Krakowie, dr n. ekon. w  zakresie ekonomii, 
1980; prof. – prof. n. ekon., 2000; liczba wy-
promowanych dr: 7; publikacje (łącznie): ok. 
500, w tym książki: 4 (red. ok. 100 prac zbioro-
wych); rozdziały w monografiach: 20; artyku-
ły w  czasopismach: ponad 400; granty krajo-
we: koordynator i kierownik dwóch projektów 
badawczych w  RPBP z  zakresu kształcenia 
nauczycieli geografii na poziomie akademic-
kim; kierownik dwóch tematów badawczych 
w  CPBP; wykonawca opracowań w ramach 
projektu badawczego realizowanego przez UP 
w Lublinie; projekty międzynarodowe: wyko-
nawca czterech opracowań z zakresu reaktywa-
cji drogi wodnej Dniepr-Bug-Wisła; współautor 
opracowań z zakresu zmian społeczno-gospo-
darczych woj. lubelskiego w latach 2000-2020 
w ramach międzynarodowego projektu Cross 
Border Cooperation Poland-Byelorus-Ukra-
ine; staże zagraniczne: Instytut Geografii WSP 
w  Dreźnie (Niemcy); nagrody i  wyróżnienia: 
Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski; Medal KEN; Złota Odznaka 
PTG; Honoris Causa Sodalem PTG; Odznaka 
„Honoris Gratia” Miasta Krakowa; Medal To-
warzystwa Regionalnego Hrubieszowa; Medal 

Uniwersytetu Rzeszowskiego; Medal WSZ w Ja-
rosławiu; Medal UP w Krakowie; Nagr. MEN za 
ind. osiągnięcia – 2000, 1989, 1988, 1981; Nagr. 
MEN III st. za zesp. osiągnięcia – 1968; pełnio-
ne funkcje: dyr. Centralnego Ośrodka Meto-
dycznego Studiów Nauczycielskich; przewod-
niczący Komisji Geografii Przemysłu PTG; dyr. 
Instytutu Geografii AP w  Krakowie; kierownik 
Zakładu PiGP UP w  Krakowie; kierownik Ka-
tedry Gospodarki Przestrzennej PSW w  Jaśle; 
sekretarz i  przewodniczący Sekcji Gospodarki 
Przestrzennej KEN PAN Oddz. w  Krakowie; 
czł. Międzyresortowego Zespołu ds. Kształcenia, 
Dokształcania i  Doskonalenia Nauczycieli przy 
MNiSW; przewodniczący zesp. kierunkowego 
geografii w Centralnym Ośrodku Metodycznym 
Studiów Nauczycielskich, 1998-2000; redaktor 
naczelny czasopism naukowych: „Prace Komi-
sji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego”, „Przedsiębiorczość-Edukacja”, 
„Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo
-Wschodniej”, „Zeszyty Naukowe PSW” w Jaśle; 
czł. komitetu redakcyjnego czasopism nauko-
wych: „Folia Oeconomica Cracoviensia”, 1996-
1998 i  1987-1989, „Folia Geographica”, 1993-
1996; towarzystwa naukowe: Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego i  Lokalnego „Progress” 
– czł. i  współzałożyciel od 2005; CPBP – czł. 
zesp. koordynacyjnych programów badawczych; 
Komisja Geografii PTG – czł. od 1979 i  prze-
wodniczący od 1996; KNE Oddz. PAN w Kra-
kowie – czł.; Komitet Gospodarki Surowcowej 
PAN – czł., 1984-1990; Komitet Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju przy Prezydium 
PAN i Zespołów Problemowych – czł. od 1984; 
KBRU przy Prezydium PAN – czł. 1974-1986, 
przewodniczący Krakowskiej Sekcji 1985-1986; 
szczególne osiągnięcia: konstrukcje modelowe 
związane z gospodarką przestrzenną, m.in. mo-
del: funkcjonowania przestrzeni geograficznej, 
dominującego oddziaływania centrów wzrostu, 
bieguna wzrostu, kompleksu rolniczo-przetwór-
czego, funkcjonowania i  zmian relacji zacho-
dzących między cechami obszarów górniczych, 
funkcjonowania regionu miejskiego, funkcjono-
wania przedsiębiorstwa przemysłowego w prze-
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strzeni geograficznej, ośrodka przemysłowego, 
funkcjonowania kopalni otworowej w przestrze-
ni; języki obce: angielski, rosyjski; hobby: mu-
zyka poważna; adres korespondencyjny: UP 
w  Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kra-
ków, e-mail: zbziolo@onet.eu■

Żelazko, Beata 

dr

ur.: 09.12.1976; dziedzi-
na: nauki ekonomiczne; 
dyscyplina: ekonomia; 
specjalność: komercjali-
zacja technologii, za- 
rządzanie przedsiębior-
stwem, marketing teryto-
rialny, ekonomia sektora 
publicznego; miejsce 
pracy i  stanowisko: 

Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, Kole-
gium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przed-
siębiorstwa, ul. gen. A. J. Madalińskiego 6/8, 02-
513 Warszawa – adiunkt od 2011; studia, 
stopnie i  tytuły naukowe: mgr – Prywatna 
Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w War-
szawie, ekonomia, marketing, 1999; dr – Szkoła 
Główna Handlowa, dr n. ekon. w zakresie eko-
nomii, 2011; staże zagraniczne: Gesamteu-
ropäisches Studienwerk e.V. we Vlotho (Niem-
cy); nagrody i wyróżnienia: Nagr. Rektora SGH 
zesp. II st. za osiągnięcia w  dz. dydaktycznej – 
2010; Nagr. Rektora SGH w Warszawie zesp. II 
st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2011; Nagr. 
Rektora SGH zesp. III st. w dziedzinie naukowej 
– 2011; Nagr. Rektora SGH zesp. III st. za osią-
gnięcia w dz. naukowej – 2013; Honorowa Od-
znaka Rzemiosła za szczególne zasługi oraz 
wieloletnią działalność w  realizacji społeczno
-zawodowych i gospodarczych zadań rzemiosła 
– 2014; Nagr. Rektora SGH ind. III st. za osią-
gnięcia w  dz. organizacyjnej – 2015; pełnione 
funkcje: ekspertka w panelu dyskusyjnym „Fir-
my Rodzinne” w ramach IV Europejskiego Kon-

gresu Małych i  Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach, 2014; pomysłodawczyni i współ-
organizator wydarzenia „Dzień Przedsiębior-
czości Rodzinnej” w SGH w ramach „Global En-
trepreneurship Week”, 2014; sekretarz naukowy 
Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, 2011-2012; to-
warzystwa naukowe: PTE – czł. 2005-2009; Pol-
skie Naukowe Towarzystwo Marketingu – czł. 
od 2014; języki obce: angielski, niemiecki; inne 
informacje: studia podyplomowe „Menedżer 
Innowacji” oraz szkolenie „B+R=€” dotyczące 
współpracy sektora nauki z  sektorem przedsię-
biorstw; współautorka podręcznika „Praktyka 
wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazow-
sza”; hobby: turystyka, architektura krajobrazu 
i wnętrz, muzyka latynoamerykańska, literatura 
z dziedziny psychologii; adres korespondencyj-
ny: SGH, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warsza-
wa, e-mail: bzelazko@gmail.com■

Żur, Agnieszka Teresa

dr

ur. 06.02.1974, Świno- 
ujście; dziedzina: nauki 
ekonomiczne; dyscypli-
na: ekonomia, nauki 
o  zarządzaniu; specjal-
ność: przedsiębiorczość 
społeczna, przedsiębior-
czość organizacyjna, 
przedsiębiorczość i inno-
wacje, komunikacja or-

ganizacyjna; miejsce pracy i  stanowisko: Uni-
wersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Wydział 
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Ka-
tedra Przedsiębiorczości i  Innowacji, ul. Rako-
wicka 27, 31-510 Kraków – adiunkt od 2012; 
studia, stopnie i  tytuły naukowe: mgr – AE 
w  Krakowie, przedsiębiorczość, 1998; dr – AE 
w Krakowie, dr n. ekon. w zakresie nauk o zarzą-
dzaniu, 2010; publikacje (łącznie): 27, w  tym 
rozdziały w monografiach: 9; artykuły w cza-
sopismach: 18; granty krajowe: wykonawca kil-
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ku zespołowych projektów badań statutowych 
w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji UEK; 
projekty międzynarodowe: współkoordynator 
krajowy grantu BizMOOC w ramach Eramus+ 
2016-2018; staże zagraniczne: Grand Valley 
State University (Grand Rapids, USA), Univer-
sity College London (Wielka Brytania), Soder-
torn University (Sztokholm, Szwecja), Luton 
University (Wielka Brytania); nagrody i wyróż-
nienia: Nagr. Rektora UEK zesp. II st. za osią-
gnięcia w dz. naukowej - 2014, 2009; Nagr. Rek-
tora UEK ind. III st. za osiągnięcia w dz. 
naukowej – 2014; Nagr. Rektora UEK zesp. II st. 
za osiągnięcia w dz. organizacyjnej – 2014; peł-
nione funkcje: koordynator Wydziałowej Indy-
widualnej Ścieżki Edukacyjnej WEiSM UEK od 
2013; czł. redakcji kwartalnika naukowego „En-
trepreneurial Business and Economics Review” 

(EBER) od 2013; czł. Wydz. Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia WEiSM UEK, 2014-2016, 2008-
2012; koordynator merytoryczny studiów 
EMBA UEK; koordynator merytoryczny Era-
smus dla dwóch kierunków studiów UEK; czł. 
Rady Doradczej British International School of 
Cracow od 2012; towarzystwa naukowe: Aca-
demy of Management – czł. od 2010; EMES – 
czł. od 2016; szczególne osiągnięcia: kilka au-
torskich programów dydaktycznych, w  tym 
program Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki 
Edukacyjnej opartej na tutoringu akademickim; 
języki obce: angielski, francuski; inne informa-
cje: wolontariat w międzynarodowej organizacji 
charytatywnej Crossroads 2009-2011; hob-
by: edukacja; adres korespondencyjny: UEK, 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: zura@
uek.krakow.pl■




