
 

 

Prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA  

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Handlu 

Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki 

(obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1992 r. 

otrzymał tytuł profesora. Odbyła staże w: Instytucie 

Europejskim we Florencji, University of Minnesota, Ohio 

State University w Columbus. Wykładała w Uniwersytecie 

Kyoto. Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana 

Monneta w SGH od 1995 r. Od 2008 do 2012 r. prorektor SGH 

ds. współpracy z zagranicą. Od 2002 do 2005 r. członek 

zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Przedstawiciel Rządu w grupie negocjacyjnej ds. 

środków pozataryfowych Rundy Urugwajskiej GATT (1987-1991), ekspert Senatu RP ds. ratyfikacji 

Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi (1992). 

Prowadzi badania dotyczące m.in. następujących polityk UE i ich znaczenia dla Polski: rolnej, 

handlowej, spójności, walutowej; budżetu UE, rozwoju procesów integracyjnych w UE i na świecie, 

stosunków Polski z GATT/WTO. Autorka kilku książek oraz około 250 artykułów i rozdziałów w 

książkach. 

 

Dr hab. prof. SGH Grażyna WOJTKOWSKA-ŁODEJ 

Kierownik Zakładu Unii Europejskiej w Instytucie Handlu 

Zagranicznego i Studiów Europejskich. Jej zainteresowania 

naukowe obejmują międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz 

zagadnienia integracji europejskiej, w tym problematykę handlu, 

energii i środowiska naturalnego. Ważniejsze publikacje:  Energia 

w gospodarce globalnej w: Wyzwania gospodarki globalnej, 

Prace i Materiały Uniwersytetu Gdańskiego, nr. 28/2, Sopot 

2010; Zmiany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej – 

konsekwencje dla polskiej gospodarki, G. Wojtkowska-Łodej 

(współautorstwo i red. naukowa), SGH, Warszawa 2009; 

Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego, H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (red. naukowa), 

SGH, Warszawa, 2009; Handel zagraniczny Polski w warunkach 

integracji gospodarczej z Unią Europejską, w: Globalizacja w 

gospodarce światowej. Polscy eksporterzy wobec wyzwań 

integracji gospodarczej z Unią Europejską, UG, Sopot 2004. 



 

 

 

Dr hab. Paweł LESIAK  

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2015 r. uzyskał 

stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jest 

założycielem i kierownikiem Podyplomowych Studiów Transportu i 

Spedycji w SGH. W latach 2008–2012 pracował na rzecz Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w charakterze eksperta i 

koordynatora egzaminów zawodowych w zawodach: Technik spedytor, 

Technik eksploatacji portów i terminali, Technik logistyk. Od 2012 r. 

jest współpracownikiem komitetu redakcyjnego czasopisma 

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” w charakterze redaktora 

tematycznego w obszarze transportu. Prowadzi badania dotyczące m. 

in. polityki transportowej UE i jej znaczenia dla Polski, ekonomiki 

transportu, spedycji i logistyki międzynarodowej. Autor dwóch książek oraz około 80 dalszych 

publikacji: artykułów naukowych i popularyzatorskich, rozdziałów w książkach naukowych i 

poradnikach specjalistycznych. 

 

 

Dr hab. prof. SGH Adam A. AMBROZIAK 

Członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; 

specjalista w zakresie polityki rynku wewnętrznego UE, 

polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 

wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, 

wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, 

ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach 

Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik 

Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania, 

Podyplomowych Studiów Ochrony Konsumentów oraz 

Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla 

polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy 

publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej 

integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego; uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz 

dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, negocjacji 

akcesyjnych Polski do UE; obecnie bierze udział w procesie decyzyjnym w UE w obszarze 

konkurencyjności i wzrostu; wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum 

Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji 

Publicznej, Polskiego Instytutu Spraw Europejskich; badacz i profesor wizytujący na Uniwersytecie w 

Glasgow oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie; więcej: www.adamambroziak.eu 

http://www.adamambroziak.eu/


 

 

 

Dr hab. prof. SGH Alicja RYSZKIEWICZ   

Kierownik Zakładu Międzynarodowego Zarządzania 

Finansowego w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów 

Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej, wieloletnia 

konsultantka w zakresie doradztwa ekonomiczno – 

finansowego, autorka wielu prac z zakresu przygotowania i 

oceny projektów inwestycyjnych oraz polityki spójności Unii 

Europejskiej.   

 


