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l. bili; I NAZWISKO 

13(:ek W)'$OCki 

2. POSIADANE STOPNIE NAUKOWE, DYPLO,\lY 

Znlączni~ nr 1. - Aulon:relllt ... 

W 2001 r. uzyskałem ,topień d oktonI n. uk ckonomicznycb w zakresie nauk 

o zanądzaniu. nadany uchwalą Rady Kolegium Nauk ° Przedsiębiorstwie S~oły Głównej 
Handlowej w Warszawie z dnia 2S stycznia 2007 r., za rozprawę doktorsą pl. 'Źródła 

konkunmcyjnaici pa/skich prudsifbiorslw prywałnych II' warunkach i/llegracji europejskiej. 

Dysenacja wstRla prZygoto'ol"8na pod kicnmkio:m naukoW)m prof. dl" hab. Slefanii Jun:k. 

S~picti. a recenzentami byli prof. dr hab. Urszula Malinowska i prof. dl" hab. Jazy Biel iński. 

W 2003 r. ukończyłem z ,,")"nikiem bardw dobr)1n Sludia Podyplomowe w zakresie 

doskO!\ll.lenia ped:lgogiczncgo dla nauczycieli akademickich, organi.wwanc prza Centrum 

Pedagogiczne SGH w Warszawie. 

W 2002 r. ukończyłem Studia OokłO<1lnCk.ie w Kolegium Nauk ° Przcds~bi0f"5lwio: Smł 

w Warszawie. 

W 1999 r. ukońc".l)km z wynikiem bardzo dobl)'lJl organizowane plUZ Kolegium Nauk 

o Pneds~bi0f"5lwie SGH w Warszawie Podyplomowe Studium Inwestycji w zakl"Cliie 

Inwestycj i Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy. 

W 1997 r. ukooCZ)'/em z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku 

Finanse i Bankowoic w Szkole Głównej HandloWt:j w Warsza",ie i uzyskałem dyplom 

magist ra ekooomii. Pracę magisterską pl Pr:z:ygolowanjc i o<vna projthów im<'estycyj1l)"Ch 

II' ,,'tJnm!ach gospodarki """kowl'j napisałem pod kierunk iem naukOW)1n prof. dr hab. 

Ryszarda Gajęckicgo, a rc«nunlem był.a prof. dr hab. Zofia FmgleT. 

W lalach 2007- 20 18 uc7~tniczylem równie! w szkoleniach, spośród których "Z8 

najwatniejsze uwatam: 

I. It)łonyslallie nan:ędzi roachillgowych w zanqdumm ltspa/em, zorganizowane przez 

Norman (knelt Group (2013), 

2. Ksz.lnllowonie wlo$clwych po.JIaw wobec osób niepelflO$pra ... n)"Ch. zorganizowane 

przez SGH w WllfmIwie w ramach projektu InllOM'tJcyjna SGH - wiedza + 

doś .... iadaenw (20 I O), 

J. Ab)wizacja spr..l!daty. zorganizowane przez Allema Grupa Konsultingowa (2005). 
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3. INfORMACJE O OOn'C IłCl.ASOWYi\! ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKAClI 

NAUKOWYCłł 

Moja kariera naukoWIIlwiązanajest ze Szkolą Główną ~I andlową w Warszawie. W roku 

1996. ~ 5!uden\em piątego roku studiów magisterskich. rozpocząłem p11IC~ jako upIenI 

slalysla w Katedrze Zarządzania Stmtcgicznego w Kokgiwn Nauk o Pm:dsivbiorstwie SGłł , 

której kierownikiem był promotor mojej pracy magisterskiej prof. dr hab. Ryszard G_jętki . 

Po rocznym statu i obronie pracy magisterskiej. w październiku 1997 r. WSiałem 

BWIIIlSOWllIly oa stanowisko ll5ystentll w Katedrze Zarządzani. Stn'ltegiCVlego. Równolegle 

podjąłem studia dol;tol1lll~kie, które ukończylcm w 2003 r. 

W kwietniu 2007 r. uzyskałem $lopieo doktOTll nauk ekonomicznyd\ i WSiałem 

zalt\łdniony (aktem mianowania) na stanowisku II diun kta w Katedrze Zarządzania 

SlJlI.tegicznego. którą Wówal\S kierował prof. dr hab. Zdzisial" Pierścionek. 

I'rocę na unclo; do 2015 r. łą.czykm z pracą w sektorze bankowym OIllZ świadczeniem 

uslug doradczych, w efekcie f;"lego miB/cm motliwo~ sprawdzenia wiedzy teoretycznej 

w praktyce gospodan:zc:j,jak równic! moglem przekazywać studentom rozwiązania st050WllIIe 

w praktyce biznesowej I . 

z uwagi na rozszerzenie zainteresowań badawaych od roku akademickiego 200712008 

7DStalcm przenicsiooy do Katedry Zar.tędzania Innowacjami (od 2013 r. Zakład Zarządzania 

Innowacjami przy Instytucie Przedsiębiorstwa), którą kieruje prof. dr hab. Krystyna Poznańska. 

W Zakładzie Zarządzania Innowar.:jami pl1lCuj~ do chwili Qbc(nej. a SGłł pozostaje moim 

jedynym miejscem pmcy. 

, wię<:<j in"""*=ji "" leIMI """:i<I<> zurudnitni. Pll'" jodnostkami _kowymi mojduj~.i( '" ~mi"" nr 6-
o.... 000lI0_ , Iw<ndtowc • 
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Załfmil nr 2 - AlIlCIttr~ .. 

<t. WSKAZANIE OSL\GNIĘCLA NAUKOWł:CO (TYTULOSL\GNIĘCLA. CEl.. NAUKOWV 

I OSI"GNIf;TE WYN IKI) 

Za os~gni~ie nauko"l: w rol .. m~i .. arI. 16 USI. 2 LISta ... y Z dn. 14 marca 2003 r. 

o stopniach .... ukowych i tytule naukowym OlU () sloplllac:h i tytule w ukn::sIC $:duJei (Oz. U. 

nr 6S, paz. S9S, z póżn. zm.). Slaoowięce l./UICZ/ICy wklld w rozwój nluki o ZI~ni ... 

..... atam monogl1lnę opubliko"lIII4 pt. I:.·A·olog/~lICft> dvtllolnoki produkCJjn~j ... sl""'l!RfllCh 

ro:,.,oju pTV!dslrblonIW IV PoIjlY, która wsula wydana przez Oficynę Wydawnic'ą SOli 

w Waru.awie w 2019 r. i liczy 298 5tron [ISBN: 978-8J..80JO-276-1]. 

RcocnlZUltami wydawnK:ZyTTu I'IIOI'I08J&fii byli prof. dr bab. J6zd. Famił'łH 

l UmwcrsytenJ Ekonomic7.Dcgow KrKowic i dr bab.lni. Agltl Lalew)n..Sn l Politechniki 

BialO$lOdr;.iej. 

W azasadnltnla pod.Ko;ia tmulhl bada ... etego wskazanego w monognr.fii .... Id;y 

podkrrllit, u wsp61cusne uWlll\lnko ... ani. ppodal'C'l.e powoduj, wzrost waczenia kwestI i 

ekologicznych. które stają s~ przedmiottm COltt szerszych dyskusji nic tylko I\IIlIkowe6w, 

ekologów czy zwyklyeh obywateli. alc równiet. pn:o:dstawieicli świata biznesu. Powoduje to 

stopnio", zmianę punktu ciętkoki w oORar.u: prowadzenia dzialalnoki gospodaruej -

z wymiaru smert ckOllOlllicmcgo na wymiar ekonomicmo-spokczno-łrodowiskowy. 

Przedsiębiorst.... zaczynaj, dostnep( koni~ poszanowania środowiskA 

pnyrodniaego, co nie jest powodowane W)'ł4CZllie poIit)'ą ekologiCV14 paIUłwa et Y 

.-.c:isbmi społecm)mi, lecz 5WIOWi naslg;I5two ~w ekonomicznych. Zauwat.aj, 

boY.ian. u nickontrolowanc anlrOpO~nk:r:ne ingc-renej~ w środowisko pnyrodnicu lTlO84 

skutkował powatnymi MSII;pStwami w zakresie 5ytUKji konkllml(:yjnej przcdsiębiorst .... , zd 

dalsze pomijanie lub hagaleł iwwanie aspektów środowiskowych spowoduje kolejne i comz 

powatniejsze konsekweocjc ekologiczne, w tym ugrotcnie dla egzystencji człowieka. 

Współcześnie środowisko prl;yrodniczc nic mou byt traktowane wy1ltCVlie jako :UódIo 

~wc6w btd1 miejsce skladowan;' odpadów poWSlllj.,ych w toku i po produkcji. Dlatcgo 

ttzco. kwt lIICisk Ba poszuld .. -.nie konkn:tnych rozwi~ ~ki którym pr7..cdsi~~WI 

~ mogły rozwijał się w $posób trWIly i VÓYinowatony, a przy tym jak; .... jmniej LIC~iwy 

dla środoWISka przyrodnicugo. RówTlOC:Zd.nic problemy ekologiczne nalcty ujmować. 

w lintegro .... nym rachunku ekonomit7.nym pnedsi~iorstw (tj . ~Zflie l efektami 

spo/ccmymi i ekologiem)",i). odchodl.ęc od klasycznego paradygmilu ekonomit7.ncj 

racjonalności, w którym dominuję wył.cmic priorytety finansowe. w spro5laruu tym 

wymaganiom pr.t:ydatne oiIuujc s~ opr1IOOwywan;c stl1uegi i rozwoju WIU l równOC'l.tsnym 
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ujmowaniem w niej procesu dmłogizacji. Oba te elementy stanowi, zasadniczy warunek 

pmwidłowego i efektywnego funkcjonowania przedsi~biorstwa. przy czym warunkiem 5ille 

quo non jest zrozumienie. te !rodowisko pnyrodnieze 10 kluczowy elemem wspólC1.eSllej 

gospoda"'i. który unw.::hamia i zlIlnla procesy produkcyjne, taś brak motliwośd korzystania np. 

z zasobów tego środowiska mote uniemoil iwić prowldttn;e normalnej działalności 

gospodarczej . Środowisko przyrodnicze dostarcza spoleczeństwu i gospod~ liewytll 

korl.YŚC i , wi~ dbałość o nie znajduje si lne uZlSłldnio:nie ekooomiczne. 

W przypadku s\r8tegii rozwoju nalay zau .... W:)t. te powinna ona wyznaczał 

kompleksową koncepcję dzialania prll:ds~biOl"5lwa w dłubzym okresie. Kształtuje ona jego 

przyszłość i pozwala rozwilll:ywać problemy, a d ecyzje ZllJ7.łdzająeyth dołyczące realizacji 

okl1:Ślonych celów strategiczn)·cll i stosownytll działań są podejmowane prz) uwzgl~nieniu 

aspekt6w ekonomicznytll, spo/ccznyth i ekologK:znycll, S\r8tegia ta mole miet rótny poziom 

skomplikowania. SZl;ttgó/owości i sfonnalizowania. m.in. w zalemośc i od wielkośc i 

p!Udsiębior.;;twa, charakteru jego dzia łalnośc i czy zasi~gu działania. ale w swojej 

obl igalOryjności powinna stanowić dla niego drogowskaz rozwojowy. 

Z kole; ekologiza<:ję działalności (produkcyjnej) przedsiębiom\\-a naJay rozumiC'Ć jako 

systemowy proces l!Jllian wprowadzanytll w obszarze jego produkcji pod kątem zwi~kszcnia 

bezpieczeństwa i ograniczania zagra!eń dla środowiska przyrodniczego (opar1y na kr)1criacll 

ekołogicznytll). Proces len powinien obejmować swoim zakresem wszelkie inicjatywy, klÓn: 

cilarakletyl.uje efckt}'\\-·noś.! ekonomiczna. społeczna 0flIZ środowisko .... ·a w kwestii 

zapobiegania emisj i zanieczyszczeń do ~rodowiska. redukcji skali tyell zanieczyszczdi. 

eliminacji ich skutków i mcjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczyell. 

W odniesieniu do przedsiębiomw ekologizacja prowadzonej działalności powinna byt 

nieodzownym elemelllem iell sll1ltcgii rozwoju. stanowiąc \\-arunck. zgodności z .... -arlOściami 

uównowat-OQego i odj'Xlwiedzialnego rozwoju gospodarcugo w obl iczu rosnącytlI wymagań 

środowiskowych. W =gólnym stopniu dotyczy to działalności produkcyjnej, klÓ<1l jest 

watnym obszamn gospodark i nie Iylko pod względem liczby przcdsiębior.;;l wczy znaczącego 

udzial ... w slIUkIUf7.e produkcj i prumys/owej sprzedanej. ale lalde z uwagi na swoją 

rótnorodność 0flIZ ZlIlctrlość od dost~pu c<cy mol:Jiwości kOrl.)'Slania z surow\:Ów natumlnyell 

i innytll zasobów śro(\o", iskow)"CII, SlBnowiącytll newmlgiczne elementy więk.szości procesów 

produkcyjnych. 
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Problematyka s\nltegii i zarządzania strategiCZllego pr=:lsi~biorstwcm jest od dawna 

podejmoWDII8 przez badaczy 118 całym świecie. dzięki czemu jest dob!7.o: rozpoznana od SlI'OI1y 

nAukowej. Obecnie dysponujemy bogatą litel1ltul'lj zagraniCZII. i kl1ljową w tym zakresie. przy 

czym wśród n.ajwatniejszych pozy<:ji warto zwróci~ uwa~ na prace m.in. takkh mamienityclt 

autorów. jaje K.R. Andrews. H.J . AlI$OtT. J. Brilman. A.D. ChandieT. P.F. Druckcr. R.E. 

Frceman. J.E. Gambie. D.R. Gilbat. R. W. Griffin. G. Johnson. R. Mey<:r. H. Mmtzbcrg. E. 

Penroso.:. M.E. Porter. K. Scholes. J. Stoner, A.J. Strickland, A.A l'hompson. R. Whittington 

czy B. De Wiu. w tym takie profesomw wywodzących się z krajowych ośrodków badawczych. 

jak m.in.: M. AIIKhoo, J. CygIer, W. Czakon. W. Dyduch. P. Banaszyk, G. Gicrszcwska, T. 

Gołębiowski, T. Gospodarek. W. J811852, J. Jciak. M. Lisiński. S. Lollejko. A Kaleta., R. 

Krupski, M. Moszkowicz. W. Nasiemwslci, J. Niemctyk, K. ObIój. J. Pene, Z. Pierścionek. J. 

Rokita, M. Romanowska, A. Sopiń~ A. Stabryła, M. J. Stankiewiez, E. Staila>1<-Hugiet, S. 

SudoI. E. UrbaJ\Owska·Sojkin, H. Witcza]r;. A. Witek-Crab czy A. Zakrzewska·Bielawska. 

Zdc:cydowanie mniejszym zainte~aniem naukowców cieszy się natomiast kwestia 

ckologizacji dzialalooki podmiotów gospodarezy<:h. PielWSZ}'1Tl okresem, w którym temat 

ekołogivlcji został szerzej omówiony w badania..:h naukowych. był początek lal 80. ubieglego 

wieku. kiedy 10 ukazaly się opl'DlXlwania E. KOŚJT1ickicgo. Istotna dla tego zagadnienia była 

IÓwnid pierwsza dekada XXI w. i zachodzące w tym czasie procesy integrno;yjne z Unią 

Europejską, któ~ prz~ynily się do wzrostu zainteresowania sprawami szeroko rowmianego 

środowiska przyrodniczego, ekologi~ (dyrrlUywy unijne) i ekologiZIICją przedsiębiorstw. 

Przykładem są opracowania takkh automw. jak: D. BUrl.)-'llska. S. Czaja, Z. Ooklumo. 

J. Famielec. B. Fiedor, J. Fila, Z. JakulKzyk, J. Jabłoński. J. Jagas, R. Joiic:ly. E. KOŚJT1icki, 

B. Kryk. T. Żyl iez. Naturalnie. problem ekologincji dzialalności gospodarczej przewijal się 

m"llid. na marginesie innych badań, jednak dopiero w ostatl1kh latach pIlICe badawcze: nad 

ekologizacj", nabrały większego usięgu. stając się niejako efeł;lent n.arastając)'(h problemów 

ekologiC7Jly<:h (powodowanych m.in. gwaho"''Ii4 emisją zanicayszezeń) oraz zwiększonej 

troski spoIecrnej o stan środowiska przyrodnkzego. 

W lrakcie pracy nad monografoą korzysta lem z bogatej IItcratury naukowej z 7.akresu teorii 

zarŁądzania oraz z szerokiej bazy źródłowej. na któnj składały si~ akty pnlwnc i normatywne 

obowi'lZujące w Polsce i Unii Europejskiej. a publikowane w dziennikach urt.ędowych. 

Wspomagałem się ta żródłami statystycznymi, prLC"lłŻnic opublikowllllymi prz« GUS Jub 

udost~pnionymi na stronach internetowych tej instytucji, MalcrialyteooSlarczyły mi infonnacji 

pozwalający<:h na uka7..anie szerokiego spclarum działań przedsiębiorstw na rzecz ochrony 
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środowiska i ograniczania zanieczyszczeń, B takie ułatwiły przeprowadzenie rzetelrn:J anal izy 

istniejllttj s)1U1Kji w kwestii ekologiV1(:ji produkcji w ramlICh przywołanej Sl:kcji C. 

Nie,;wykle przydatne !ród/o pierwotne $U.nowily lakie badania ankietowe przepnw,adz(lne na 

grupie przedsiębiorstw produkcyjnych dzialajęc)1:h w Polsce. W ltakde poszukiwań 

tródłow)'l:h dokumentów slmtegic:tJIych przedsiębiorstw korzystałem td: z mataiałów i 

dokumentów zamieszcwnych na stronlICh internetowych. które okazały si~ pomocne w 

badanilICh nad pojedynczymi przedsiębiorstwami. 

Przeprowadzona p=c mnie obsl'erna ana1iza literatury przedJmotu om.z materialów 

konfen:ncyjnych pokazała. t.e na rodzimym gruncie naukowym problematyka ekologizacj i jest 

"'l:iąt mało przebadana i nic wypełnia 1ukl bada"'ntJ w ~ic el.:ologizacji działa/noki 

produkcyjnej. szczególnie zaś w kontckkiejej ujmowania w stnllegii rozwoju przedsiębiorstw 

produkcyjnych. Na podstawie posiadanego stanu wiedzy dostrzeglem. te do tej pory talkn 

z bada.::zy nie podjął się w swoich badaniach naukowych tematu "lączaniB procesu 

ekołogizacj i w proo;es opntCowywania i n:alizacji 5ltategii dla przcdsiębiomw produkcyjnych 

(dzialających w ramach tzw. sekcji Cjl w Polsce. W efekcie uznałem. te taka 5)1ulICja stwana 

interesujące pok badawcze. które warto zbadał i opisał w pracy naukowej. Liczę na 10, te moja 

monograflB przynajmniej w C2ęki pozwoli wypełni!! zaobserwowaną ł~ badawcZ/]. 

Gl6wnym ~m naukowym mooografii uczyniłem opl'4coM'/l.nie /l.ulorsklrgo modelu 

s,rol~iI totM'oju pnedsifbiorsIM'Q pTt)(lukcyjnego t u ... r.glrdn/mlem purud)"gm/tlu 

t'kologiZfleji , którego osiągnięcie warunkowlllem n:.ał izacją ponitsz)1:h szaeg6łowyeh celów 

badawcz)1:h: 

Ctl I : Przeprowadzenie kl")1ycznej anaJi~y literatury tkonomicznej z zakresu zarządzania 

strategicznego. ze szczególnym uwzględnieniem roli stnllegii w rozwoju przedsi~biorstw ()fBZ 

w konlckkie ekologizacji. 

Ctl 2: Zbadame sposobu postrzegania paradygmatu ekologizacji w ramach dzialalności 

produkc)jnej prlCdsiębiorstw. 

Cd J: Przeprowadzenic analizy dokumentów Slnltegiczn)'ch pod kątem wląezenia do nich 

inicjatyw o charakterze ekologizacji. 

Wspomniany ceł główny omz cele szezegóło,,'l: zoslały przeze mnie osiągnięte dzię-ki 

wnikliwemu przeglądowi litera!ury przedmiotu. przeprowadzeniu ilościow~h badaii 

, WedllIs Polskiej Klao)'fib<ji O<iabolllOki (PKD) lo<'~j. C - Prm ........ IWII pnemyslowe. 

om 
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aokietowycli 0f1IZ analizie przypadków. W wypadku cdu ł wskazałem m.in. na fakl. u 
niedoslal<:eZfl)' stopień ujmowania kr)1eriów el.:ologicmycll w obszar:!e przygotowywania 

strategii roZ\\o"Oju przedsi~iorstwa skutkuje nowymi koncepcjami zarządzania.. w I.:tÓ<}'cll 

podl.:rdla si~ znaczenie aspektów środowiskowyclI dla pnlwidlowego funkcjonowania 

podmiotu gospo<lara:ego. I cllocia1 ujmowani<: Iycll koncepcji w slrategii rozwoju nadal ma 

clIarakter pionierski i wymaga dalszych prac badawczyclI, to jednak kroi:: w kierunku 

nada\\'lIIliB strategicznego charakleru zagadnieniom środo\\-iskowym z05lał uczynion)'. W Iym 

aspekcie sformulowałem własną definicję Slrategii l'OZ\\o"Oju. bardziej adekwatną do o1Je,.,nych 

uwarunkowali środowiskowych. jak równia podniosłem kweslię opracowania konkretnych 

rozwiązaii i modeli. ktÓf1: mcr>OOterowie i/lub "IBściciele mogliby zaadBpIO"'lIĆ na potrzeby 

sml1egicznego znrz.ądzania przedsiębiorstwem z poszIIllOwaniem środowiska przyrodniC"tego. 

W ramach real izacji a lu 2 dokonałem omówienia paradygmatu ekologizacji, przy czym 

potrze~ ekołogizlK:ji działalności produkcyjnej na "'iększą skalę, dowodzącą wagi czynników 

ełl;ologicznych wobec nadmiernej eksploatacji środowiska przyrodniczego, ukazałem na Ile 

IY)'Z"'8ń i barier rozwojowych współczesnych przedsi~iorstw. Opraco\\'8lem aUlors4 

definicję ełl;ologiZll(;j i działalnoki produkcyjnej WT1IZ z uściśleniem na czym powinna ona 

poiegllĆ w przedsiębiorstwie produkcyjnym i jakie sę jej n,ajwatniejsze kierunki. 

Przeprowadziłem rozpoznanie przejawów ekologizacji w koncepcjach zarzędzania 

przedsiębiorstwem. Scharaktel)'ZOwa/em inicjatywy ekołogizacyjnc, k~ zarządzający 

przedsiębiorstwami mogę implcrnenlowat w ramach działalności produkcyjnej. podkrdlajlllo' 

jeclnoczdnic, ~e id. rnJizac:ja będzie efektywniejsza w wymiane slralegi i rozwoju, Watną 

inicjatywą badawczą w wymiarzc ekologizacji dzialalnoki produkc)jncj byly tald:e 

prleprowad>:one p=e mnie ilośc iowc badania ankietowe. gd)'i dzięki nim udalo si~ 

zidentyfikowx przejawy ekologi1.acj i oraz wskazał potcncjaln-e korelacje pomiędzy 

inicjatywami ekologizacyjnymi a strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa. Dodatkowo 

zweryfikowałem praWd7jwość ujmowania w strategii rozwoju inicjatyw ekologizacyjnych 

przez przedsiębiorslwa produkcyjne (posiadajllCc tak. strategię), potwierdziłem :ma.j~ 

micjutywekologizacyjnych. celów ich wdrotenia 0f1IZ wynikających stąd I.:onyści i koszlów u 

osób unądVljących tymi przedsiębiorslWlłfTli. Dowiodłem, te przedsiębiorstwa produkcyjne 

uwzględniające w strategii rozwoju inicjatywy ekologizacy;jne dysponują większą wied~ na 

lemat swojego negal)""llego wpływu środowiskowego ni~ pozostałe przedsiębiorstwa. 

Z kolei realizacja « lu 3 wymagała ode nmie pr7,cprov.'adzenia analizy pr.typadl.:ów, która 

pokazala. u przedsiębiorstwa produkcyjne posiadają strategie (w Iym ekologiczne) 

,m 
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I po&jmujll inicjatywy ekologivw:yjne. Anahu ta poslut)-Ia taIct" do ~w;una zbioru 

poądanych inicjatyw ckologizac)jn)"ch. klÓf"e pov.inny &lat 5i~ pr~edmiotcm I'01.wu.an 

slratcgicznyt:b pr1.edsi~biOl'5lw w konldkie eł<oIogi7.ł1eji Wdcj dzialalooki płl)dukcyjnej. 

Realizacja przyj~)"(:h celów naukowych po~"'olib na wJpelnienk zasygnalizowanej łuki 

badawczej. stanowi".."j pncwodni moIyw !.dań naukO'o\')'l:1l. a n&$t~ic na wnyfikkj,. 

1'6 .. ·."j bipotay bada"·nrj (liG). mów."j o I)m, te: WspólaDlI~ u .... n"dlo .... "i. 
społ«lllo-gDSpodO~ I 9' .. 'lIIlJ'''Jjll~ W)'lft0soił ud p,...dsitbiontw produl«)jllycll 

"ło/ugizucji proWllthpnq dvo/ufllokl, Il1mo polldllnll SllIno .. '/ł lJtlllonln,y f'I"menl 

p/""OWII")..:II I ...... 11:0""',,)..:11 p,..~t "le $/,aląil ro:_ju, m.ln, lO' VlkU!Jl" tyld"" lrodk6w 

kil ...... liwcji onr.. VvHkł pr-..Awgl konkuulIC)jncj, 

Poz),ywna wCt)iikkja hipotc:zy głó\\-7If:j (liG) była nastWSlI'o'l:m potwirn1tenia 

prIIwdzil ... oki przypor7..tdlr;owanyt:h do nicj czttrech hIpotez pomocnicz)'t:h 

11 1'1 : Proca plalKlWMllI i rtalizacji 5InIteg;i ro7.woju w W)miuze zarąd7.l1l1i. stralegicznego 

ulalwia współczesnym pne:(l5i~biOfSlwom produkcyjnym realizacj,. stratcllic1Jl)'th celów 

l'OZWojoW)'l:h i mote byt pr~"z nic wykorzyst)wany do 05illglmia cclów ckolosiC7.n)'l:h, 

J.!U.; Dziablnośt produLc)jna 1'o)1TIap ckologiul:ji, gdyt wthl.Unic inicjalyw 

doiogiucyjn)'l:h "Iiminuje Zlgro1enia cłr:ologicznc. korzystnie wpl)"'> .. na popnwę stanu 

środowiska przyrodniClCJO i podno$i konkurmcyjnośt pm:dsio;bKxsl"''', 

!!fJ.: Świadom~ siln~ oddziaływania na ttodowisl<o pnyrodnic7.c powoduje. te 

pr'l.edsiębiorSlwa produkC)'jne podejmują się ekologil.acj i dzialalllOści produkcyjnej w ramach 

swoicb strategii rozwoju. 

Ił l''' . Prudsio;biorSlwI d;oiosizu,M dziabłnośt produkC)'j"ll popnn .. thl.Unic inicjatyw 

ekologiucyjn)'ch uwtględnian)":h w ramaeh 5tTIltJii rozwoju. 

Pomimo poz)'Iyw""j wel)'fikacji hipotezy " Iów""j pneprowadzonc badania na temat 

ekologiuocji dzia/slooki produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębior$tw w Polsce wciąt 

nie wyezerpują luki badlwnej VII tym obszar7.c. W obliczu obecnego kryz)'!lu ckologicrnego 

VllSI'.dkic TOZl'oll1ania teOrcIyczne, dolyc~ aspektów cłr:ologiCUl)'ch roZpllu)'wan}'l:h 

VII wymiaru: zatZ4dt.anu. 5lnIt~lIiczncgo pncds~biorstwcm produkcyjnym, powinny byt 

kont)'TlU0W8nc, a wyniki bMlań na bietl!CO analizowane. CltK<tamn .Rnególnego 

UinleTC:50wani. n:tldy uezyni~ inicjatywy d;ologiuC)jne. klóre rIlO8fI JIO<t"'()l i~ osobom 

ur~ującym pncdsi.;biOfl;twami na równoczes~ realizację celów ekooomic1.nych 

,,..,, 
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i ekologiczny<:h oraz na wybór takiego modelu zarządzania. klÓry będzie dla nich najbardzlej 

odpowiedni i zapewni pnestrzeganie kryteriów ełl;onomil:zn}l:h, ekologiczny<:h i spoleczny<:h. 

W kootekście gl6wnego celu naukowego i weryfikacji hipotezy badawczej zasadniczą 

....... tsthł bada .. ·l'ą ucz)11iłem rozpoznanie powodów prlCja\\'Ów ekologizacji 

prHdsięł)iorstw produkcyjny<:h prowadZcęCy<:h działal~ gospodarczą w Polsce. KłuczowlI 

spmwą było Id. wskazanie potet1cjalny<:h korelacji pomi<;dzy inicjatywami ekologizac)jnymi 

a strntCgK:-Olym rozWQjcm przcdsi.;biocstw, jak ró\\-l1 id :.:wcryfiko ..... anic poglądu. k 

przedsiębiorslwa produkcyjne, opn!(:owująe ..... łasne strnlegie rozwoju. zak ladają 

podejmowanie okrdłooych inicjatyw ekołogi7.Beyjnych, kiM nast~pnie są przez nie wdratane 

i ,-caliwwane w ujęeiu strategicznym. Problemy badawcze postanOwi łem roz ..... iljzać pn.:y 

wykOfZ)'Staniu badan empir)"euydł, wrnmach klÓl)l:h za podstawową mftodę bada"-rą 

pnyjąlem i lościowe badania ankietowe. Formula wywiadów ankietowy<:h byla podyktowana 

potnebę dotan:ia do jak najsz=eso grona podmiOłÓw i U2.yskania reprczcnlaly" .. ności próby 

dla prledsiębiocstw produkcyjn)'(h działajtc)'(h w Polsce. któn: zgodnie z PKD ~ opisane jako 

sekcja C - Ptz.nwórstwo przetn)'lllowe. Właściwe badania poglądów n:prt'zentantów 

przedsiębiorslw produkcyjn)'(h wSlaly pm:prowadzone we wrleŚniu 2017 r. na wybranej 

grupie podmiotów na podstawie wspomagan)'(h komputerowo wywiadów tele fon icznych 

(CATI). w których 8Ió".:oe narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankietowy. Pytania z 

kwestionariusza ZOSlały skicro .... lIne do prlwtawicieli kadry zarządzającej i kierowniczej 

przedsiębiorslw produkcyjn)'\:h, tj. do .... łaścicidi. prezesów. dyrektorów, kiero .... l1ików i 

ekspcn6w. Badaniami objęto losową próbę wantwową wyooszącę N-J85 pr/.ed!iiębiocstw, 

klón: zoSlaly proporcjonalnie (w ramaeh trzech warstw) dobrnne z grupy 14570 aktywnie 

działajljC)'Ch jednostek produkeyjny,h z sekcj i C, do tego skladajljc)'(h kwanalnc i roczne 

sprawozdania fmansowe1. Wielkość próby została dobrana lak, aby mak$)1TUlJny blljd 

wzg~ny oszacowania wynosił 5 proc. Przedsięhiorstwa stanowiące operat loso"lInia 

utworzyły .... lIr5twy małych. mdnich i dutych prlCdsiębiorstw. tj . :catrudniając)l:h 

odpowiednio: od 10 do 49 pracowników. od 50 do 249 pnItOwników oraz powy:tej 249 

prncownik6w". RoUlad jednostek dla poszcu-góln),(h warstw w wybnmcj grupie 

prlCds;ębiorslw produkcyjnych onz w w) losowanej próbie ksztabował się jak. w tabeli 1. 

) Dano doty<:ą wy.,. ..... p«e<biębionotw. kIón: zIot)ly do GUS .,...~ .. fi.......,,,,,, F-Ol aCZlCfy kwvtaly 
:!O 16 r. Dane .. a .. obejmuj. mikroprzc<Wębiontw. kt<\n: latich łpnI~ .... "'ladoj., 
• Badanie ... bści"", msIaIo ~ bodani .... pilolatowym .. probic .,..12 pocImóoo ...... k~ ""I .... była 
WCl}"fibcj. popntwnoki tonslnllcji ..... n. t.dawettgO ~ """""' ...... p)"l06 pruz reopondenIów. 

lLm 
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Dla tak skonStruowallCgo II&rl~&ia badaw~zego motliwe oka7Jllo si~ znalezienie 

odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania badawcze w kontekście pr.!:).Kcia lub 

odrzur.:cnia trzeciej I!ipotezy pomocniczej. sfClrmułowallCj w nL'Tu.el! gl6wnego nurtu 

badawczego. Chciałbym jedna" podkn:t lit. t.e l prZl:prowa&on)'(h badań wynikaly równia 

" 'nioski dla p(wmal),(h lIipotCl badawczy<:h, co stanowi o swoistej "ompłclso"vści badania 

empiryano:go. TreŚĆ P)taJi badawclych została ~lenlOwana w tabeli 2. 

TaMla 2. Pylul. b.o d."TIlf będ~~ pnr<lmiol ..... "'ł"f}'likacji 11& podJl . .. ·je przrpl'l'l"'·.ditOłł)"d. 
""d .... empil')'ułI)"ch u gnaplt pr«<.WębMIql .. · produkcyjll)'ch dzial.j.~.h w!'olła: 

Trrit,, __ ... 

,. 
, 

•• 

Uzyskane w ramKh przeprowadzon)'(1I badań ~mpil)'CZll)'(h " -ynlkl poddałem anal izie 

porównawczej i SlatystycVłCj. dz;~ki czemu mo1.ł iwa b),ła "cryfikacja prawdziwośc i 

poslBwionych przeze mnie pytań badawt:zych. Odpowiedzi /la zadalle pytania ankietowe 

opisałem za pomocą częstośc i wystąpień poszczeg6ln)'cll wartości zmiennych uzupełnionych 

o rozkład procentowy. a zaJe1.ności pomiędzy wybran)mi odpowiedziami potwierdziłem za 

pomocą lestu niezalet.ności Chi-kwooral lub lestu Fishc/"ll (w s)1l.1./1.Cji , gdy zalot.enia o 

W)'5tan:zajllCCj liczebności p!lSZC"lcg61nych kaleg<lrii nie byty spełnione). Dla przeprowadzollCj 

analizy prl)'jlllcm krytycZI14 wartość poziomu istotności (P) równą 0.05, prl)' którym 

naslępowaloodrzuccnie hipotezy o niezałctności rozkładów z uwagi 1\8 duh: ryzyko błędu. Do 

"'" 
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identyfikacji determinant skuteczności inicjatyw ekologiucyjn)'Ch - ro:nuniallyc:h w opinii 

respondentów jako ich wpływ na pozycję pn:cdsi~biorstw produkcyjnych na rynku i bietącIJ 

sytuację finansową - wyk.on:ystalem modełe regresji liniowej, w tym anal i~ czynnikową 

opar14 na macierzy korelacji polichorycznych («lem zredukowania liczby zmiennych). 

W uzupełnieniu b8dań empirycznych posłużyłem s~ metodą analizy prL)1)8dkÓw. któ ... 

stanowiła kontynuację badali zaprczentO""lU1)'Ch poglądów i opinii respondentów w rormule 

rozszerzonej o wymiar jakOOc:iowy i w pewnym zakresie millla stanowić potwierdzenie ",ia

rygodnośei otnymanych ... ~iej wyników. W ramach tej metody opisałem pięt losowo 

wybran)'Ch przedsiębiorstw produkcyjn)'Ch. Ictóre nalo:tały do grupy przebadanych wCZCŚl1iej 

jednostek z sckcji C. i które w kwntionarill52u ankietowym udzieliły pozytywnych odpowiedot.:i 

w kwestii posiadania SInltegii rozwoju i uwzgl~nienia w niej inicjatyw dcologizacyjn)'Ch. 

Analiza SUllyst)'CZII1 ubran}'Ch danych tródlowych pozwoliła na sfonnułowllnic m.in. 

następujących wniosków: 

• W grupie pt"ledsiębiorstw produkqjnych jedynie podmioty pro ... 'adląCe działalność 

gospodDrczą skutkującą konkretnymi I"Odot.:ajami ZDI1ic:czyszczeil. czyli emisją gazów 

cieplarnianych lub skladO\o\-lInicm odpadów; metali cię:tkich, wskazywały na jcj duty 

nickon:ystny wpływ na środowisko przyrodnicze. Pozostałe pro:dsiębiont"'lI. 

powodujące inne zagrotenia środowiskowe (np. poprzez produkc,k ścieków. emis,k 

hałasu, nadmierną eksp[ootacj~ surowców czy wysokie zużycic energii elektrye""mej), 

nie deklaro"'lIlynegatywncgo wpływu na środowisko w stopniu stat)·sty.;znic istotnym. 

Brak potwierdzenia negatywnego oddz.illływania środo",iskowego t)'Ch podmiotów 

rnotc byt wynikiem deklaratywnego charakteru odpowiedzi, a nie stanu rakl}'Czncgo 

lub świlKlcz)'Ć o braku świadomości ekologicznej u respondentów, stąd nalety 

przypuszczać, :te ekspozycja dzillłalności produkcyjnej na środowisko prl.yrodnicze jest 

"'~ksza. nit wskazują odpowiedzi (niedyskwahlikuje tujednak uzyskanych wyników). 

• Przeds~biorstw8 produkcyjne wskazujące na swój niekonystny wpływ na środowisko 

p~yrodnicze i podejmujące akt)'\'"ności na rzecz ochrony środowiska cz~iej 

real izowały in icjatywy ekologiucyjne nit le podmioty. Ictón: oceniały swój wpływ jako 

niewielki lub tallen. Przyczym konkretnymi przejawami ekologizacji, które naj~iej 

pojawialy s~ wśród przedsiębiorstw produkcyjnych. były: praktykowanie 7..asad 

środowiskowych wynikając)'Ch z koncepcji vównowatonego rozwoju oraz wdrat.anie 

fOlTTlBlnych systemów zanądzania środowiskowego (ISO 1400ł lub EMAS). 

Dm 
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• Najwamiejszymi dctennillllntami podejmowania przez przedsiębiorstwa produkcyjne 

inicjatyw fili rzecz ocllrony środowiska b)"ly: polityka ekologiczna pailstwa. pmija 

społeczna. dbaloU o wizerunek i wymagJlllia fIlIbywców. Zdecydowanie nljwiękWl 

liezbę wskazan wopinii respondentów uzyskała polityU e\(ologic7.na ijej instrumenty, 

ale z powodu hmku statystycZllCj istotności wyników tych nic mo1na uogóln ić na eałę 

populac';" pnedsiębiorstw produkcyjnyehjak w przypadku pozostałych czynników. 

• Wielkość przedsiębiorstwa iSlOUlie wpływala na jego aktywny Sl05unek do zagadnien 

związanych z ochroną środow'Jka OOIZ fili ~ość l'9liucji podejmowan)'cll inicjatyw 

ekologizacyjnyell. Mate podmioty w porównaniu l dul:ymi i średnimi 2I1acznic mniej 

obowi4UOWQ IrlIktowaly zagadnienia środowiskOVo~, w praktyee nic przywiązuj4C 

większej wagi do kwestii ekologicznyeh, za wyjątkiem minimalnego dostosowywania 

się do regulacji i prlepisów z uia'esu ochrony środowiska. 

• Wskazania dla W7J'OS1u wa~i rynkowej pł'7.eds~bior.;t"lIjako nast~pstwa iniejatyw 

ekologizacyjnych bo;dących elementem strategii rozwoju potwierdzily istnienie 

zaletności na poziomic statystycznie istotn)1l1, cłloć odsetck wskazań takieh 

podmiolów byl mniejszy od odsetka wskazań przedsiębiorstw bez inicjalyw 

ekologizacyjnycll w strategii m:tWoju. Nie udało się nalOmiast potwierdzić w wymiaru 

statystycznej istotnOŚl:i, te implementacja rozwiązali ekologicmych przyczynia się do 

budowania przeWDgi konkun:ncyjnej i wpływa na wyniki linanso"~. co mogłoby 

stanowić zachętę dla ujmowania aspc:klÓw środowiskowych w sttatcgiach rozwoju. 

• Uwzględnien ie inicjatyw ckologizacyjny.;:h w stratcgiac:h rozwoju pr-ads~bior.;lw 

produkcyjnych prle\(łada s~ na większą skuteczność icll impłemcnUII:ji 01'llZ przytzynia 

się do osiągania przez pncd.siębiorst"lI konkretnych wymiemycll i niewymiemy.;:h 

korzyści, Znajduje to odzwierciedlenie w Istnieniu statyst~znte połwierdzonej 

zal<:tności pomi~y ujmowaniem inicjatyw tkologizacyjnycll w strategii rozwoju a 

skutecznością kh wdro1<:nia oraz w:yskiwaniem dzięk i temu określonyclI korzyści. 

• Posiadanie slrlltegii m.twoju mo~e wpływać pol),!)"wnie na n:alizatję inicjatyw 

ckologizacyjnyth. zwłaszcza w s)'!uatji. gdy przeds~biorstwo dysponuje wiedzą 

ekologitzną i l naldytą powagą II'IlkIUjc zagadnienia ocllrony środowiska. 

Interesujące wydają si~ równie! odpowiedzi rt:prczentantów wszystkich bOOan)'th 

prlcdsiębiorstw produkc)jn)'th (N=38S) na pytanie o wska7.allie jednego (z ośmiu 

zaproponowanych), najbardziej prawdopodobnego stenariusza rozwojowego w zakresie 

l<'" 
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ini(:jalyw ekologizacyjnycll (i prO«StJ ekolo,glzacji) przy uwzgl~nicniu obecnej s)1uaej i 

gospo<laJuej kmju oraz z uIWgi na leli doś"'iadczeni a biznesowe (rysunek l), 

Ny.u""k l, Rozkl.d " "50 ",, 01 dla J.t~nari\lU)' opb uj.(')'d\ pnyszly tbonklu i kuult ink j l lY"" 
tkolopucyJII)d w ,rupie bldnyc b pn.tdsiębKInlw produkt)'ja)'d. (w pIW.) • M _ _ _ _ _ _ _ _ 

'" 

... " 
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... ~ .-.' ..... . -.- .-.- .-. ..... 
SN<\ltilu," l loi<j OlyWy dalogizac)'j ... ~ ocIl1)'W1IĆ jaąkolwitk roi{ w dzialal ... i produkcJljnej 
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Z kolei prZ)kłady pnedsiębiorstw rozpall)'Wane w mnllCh analizy przypadków 

potwierdzają istnienie przejawów ekologiz.acji (w tym w z.akresie podcjmowan)'i:h inicjatyw 

ekologizacyjn)'i:h) w dzialalllOŚci produkcyjnej w wymiarze strategicznym. Stanowią tym 

samym o pn!wd7.iwości W)'11ików otrzymanych w badaniu ankietow}m. ale ze Wlgl~U na 

Ilicwielką liczebność analizowanych pradsiębiorstw Ilie motna oogóllliać tego stwierdzenia 

na calą zbiorowość bmnty produkcyjnej. 

Allaliza prl.)'padk6w 0ta7. wczdniejuc wyniki badań ankielOwych,jak i badania literatury 

przedmiotu, utwierdziły mnie w przekonaniu o potrlebie opraco" 'ania autorskiego mootla 

Slrategii roz,,'Oju przedsiębiorstwa produkcyjnego z uwzgl~llieniem paradygmatu 

cko!ogizacji. Kwestia skonslruOwania takiego modelu byla zasadniczym elementem moich 

rol;Wat.ań naukowych. Wynikala ona z polruby uspr1Iwnicnia procesu zar"""'.ltlia 

przcdsiębiootm:m produkcyjnym od strony środowiskowej (wrn z umotliwieniem popraW)' 

cfcktyv>ności prowad7.onej d7.ialalnoŚCi). aby cele ekologiczne, ekonomiczne i spokc"lIlC 

przenikaly się wzajemnie. by!y traktowane jako rownoWUŻlle omz gW1lł1ł/ltowa!y rozwój 

prudsiębiorstwa w sposób odpowiedzialny i uó .... nowatony. 

Opracowany przeze mnie model uwzględnia warunki bnegom:, kryteria ekologiczne oraz 

proces fCM11lulowania i implementacji Slrategii wraz ze wskazaniem kluczowych CIapów, faz 

i wątków. dzięki czemu mote SIanowić podstawę wdrBtania w ptzedsiębiorstwach takiej 

Slrategii rozwoju. która ~ie kladła si lny nacisk na kwestie ekologicme (obok 

ekonomiczn)'i:h i spo!ecznych) i traktowala je jako równ~nc z innymi celami 

rozwojowymi. Model ten cechuje uniwersalność om charakter aplikacyj ny, pozwalaJIICY na 

za5\osowanie wrotnych przedsiębiOf'StwlICh. niekoniecznie produkcyjn)'i:h. Jego zaletą jest 

taIde aspekt praktyczny, wyratający się przyst~pnością i atrakcyjnością tego rozwiązania dla 

współczesnych pttedsiębion;tw, 00 powinno zac~ je do podejmowania d7.ialait 

zmicrzając:ydl do oferowania nowych ekologiczn)'i:h produktów. optymahzao;ji procesów 

produkcyjn)'i:h. stosowania tcchnologii ;tintegrowBn)'i:h, wdratania ekoinnowacji, 

odzyskiwllnia odps<lów czy ograniczania skali emitowanych ZlInieczyszczeti. W mojej opinii 

model ten mote stanowić przykład swoistego drogowskazu po~lającego na prl.eprowadzenie 

wzon:owcgo procesu ekologizacji d7.iałalnośc i produkcyjnej w wymiarze strategiC'Lllym, a 

takie l\lI ZlIpoznanie $~ z W)'11ikającymi stąd konsekwencjami dla funkcjonowania i prl.yszkgo 

rozwoju przedsiębiorstwa. Graficznc ukcie modelu zaprezentowane zostalo llII rysunku 2, pr.ą 

czym nic uwzględllia ono jcgo ewaluacji (ZlIsygnalizowanej pr~e mllie w pracy) oraz 

rekomendacji wykonystan;a w innych rodzajach działalności przedsiębiorstw. 
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Rysunek 1. Gnricma pR2utacj. modtłu Słnt"llil n:u:>Ooju prudslęblorst .. '. produk~yjHł" 2 
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Odno5Z.lC siO; do wspomnulllego osiągnięcia naukowego chci.olbym podkreślić. te 

przeprowadzone w monognafii rozwa1:ania pozwoliły nu na sformułowanie kilku ogólnych 

i ww)"Ch z punkt\! wi~enia rozwoju nauk o za~niu wniosków: 

L Strategia rozwoju nadal stanowi jeden z najwwiejsz)'Ch elementów zarządzania 

strategicznego, który decyduje o rozwoju i sukcesie prlcdsio;biorstwa, a obecnic mote 

okazać si~ pomocnym ~iem przy realillKji procesów ckologizacji , 

wymagających łączenia celów ekonomicwyeh zekologiCVIymi. 

2. Ekologizacja prowadzonej dJ:iDlalności zmieni. sposób patrt.enia pnedsiębiomwa na 

środowisl.o pnyrodnicze. za czym idą zmiany w organizacji zarztdzania i produkcji, 

mogące przyczyniać sil; do ograniczania jego negatywnego oddziaływania na 

środowisko przynXlnicze. 

3. Świadomość ekologiczna ~kszości pru:dsil;bi~w nadal nie jest zb)1 wysoka i to 

zaró\\1IO wobszanc identyfikacji zagrożeń śtodowiskoW)'Ch, jak i mo1liwQŚ(;i ich 

zapobiegania, stąd polrZeba edukacyjna w zakresie zwiększania wiedzy ekologicznej 

or1lZ wył.:orzyslywania inicjatyw ekologizacyjnyeh wydaje siO; lIZ.B$Ddniona. 

4. W gospOOan:O: rynkowo:j, nawet w obliczu kryzysu ekologicznego. pnedsio;biorstwa 

~ą dą1yły do ekologizacji tylko WÓw~Z85, jeśli bo;dą widJ:ialy w tym Ihialaniu 

konyŚl:i ekonomiczne: bądi ZOSUIIIlI przymuszone do lego działania przez polilyk~ 

ekologiczną panstwa lub il\St)"lucji mio;dz)"narodowych. gdyt realizacja procesów 

ekologizacji wi'lie si~ z ponoszeniem określonych kOSZ(ów dostOSClwawc~'Ch. 

5. Strategia rozwoju uwzględniająca ckologizację mote stanowić rozwiązanie 

pozWlllająco: przedsiębiorstwom ni jej zainicjowanie w procesie zarządnnia 

stJ1Ito:giczncgo, jak !"Ówniet przyczynić sil; do dostrzdl:nia konsekweno;ji tego <b:ialania 

lub jego braku dla ich dalszego funkcjonowania. 

W ramach omówionej monografii za orygina lny "' kład au tora w roz .... "Ój lUIuk 

o zarządzaniu (z .... laszcza w obszarze ~ill przcdsięobiorst\\"em) nalety uznać podjęcio: 

dyskusji na lemat zasadooki włąc:l:enia na stale ekologizacji dzialal~i produkcyjnej 

i związan)"i:h z nią inicjalyw el:ologizac)jnyck do pr-ottsu zamr;tząnia stnttegicwego oraz 

prób; opracowania autorskiego modelu strategii rozwoju ptzcdsio;biOt$twa ptOdukc)jnego, 

który bo;dzie uWlgl~nial pandygmat ekologizacji. Zaprezentowllne przeze mnio: osięgnięcie 

naukowo:, olJc,jmuj'ł(e badania lileratury, zn:alizowane ilościowo: badania ankietowe i studia 

przypadków. a talde stwOfZOny model SlnItegii rozwoju z uwzględnieniem paradygmatu 

elwlogizacji nie filUlhzuje wszystkich ewentualnych "'"1Ill:ów i nie wyklucza motliwości 
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kontynuowania prlIc badawczych w ramach zagadnienia ekologizacji działalności produkcyjuej 

w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Kierunk i dalszych badań powinny jednak 

dolyczyt lakich zagadnień, które w wymiarze jlQedsiębiorstw ~ą wykazywały ewentualne 

powiąun ia urówno ze strategią roZ"oju.jak i ekologizacją dzialalności gospodarczej. 

POIcncjalnym obuan:m badawczym, staoowillCym naSl~two dotychczaso~h badań 

empirycznych mote byt m.i n. praklyczne wykonystanie sIworzonego modelu strategii 

roZWQju z uwzględnieniem pam.dygmalu ekologi7.acj i, co po;twoli loby zweryfikowoc jego 

prl.)'tbtność dla seklOra pn:edsiębiorstw ornz w)"elimioowat ewentualne braki teoretyczne. 

IntcrcstJjącym byłoby zbadanie SIOpnia wpływu " lącZCflia illlcjatyw ekologizacyjnych 

w proo;esy zarLądcu i produkcyjne na wynik i finansowe przedsiębiorsiw (np. poprzez dok ładną 

IU1Dlizę ich $p<'Bwozdań finansowyc h, ujmujących m.in. waność poniesionych na ten cel 

nakladówlkOS1.lÓw w stosunku do uzyskanych z lego t)1ułu prqchodów czy zysków). Nie bez 

znaczenia pozostaje sprawdzcnie czy wpisane przez przedsiębiorsly,a w strategiach rozwoju 

(Cle i udania dcMYCZ4Ce ekologizacji są przez nie faktycznie real izowane i w jakim ukresie, 

czy let poZOSlBją jedynie działaniami pozoro"'lInymi. Otwaną kwestią jest td. rozwinięcie 

iSlniejących i opracowanie oowych metod oraz wskaźników ewałuacyjnych, szczególnie 

przydalJlych w pc1"Spe:klywie p<aktycmcgo stosowania modełu strategi i ro1;WOjU ujmującej 

ekołogiZllCję. Dla prl.edsiębiorslw na pewno korzystne byloby oprllcowanie standardowej 

metody ewaluacji, którn w miarv jedooznacznie określałaby, czy i w jakim stopniu realizuje 

000 procesy ekologizacyjne w obrębie proWlldzonej działalności oraz czy osi4ga z tego t}1u lu 

cele ekologiczne i ckonomiC2/1e. 

Na skutek CO<1'lZ Irodniejszych warunJców funkcjOrlOwan,a na rynku stosowanie rozwiązaii 

modelowych w ramach zal"Vjdzania przedsiębiorstwem wydaje się IIzasadnione, choć niesie za 

sobą w,ele wyzwaii. Rel;omcndując model SlrategLL ro-.t:woju bazuj~~y na paradygmac,e 

ekologizacj i chciałbym zauwatye. te nie rozwiątc on wszystk ich problemówekołogicznych 

pnedsiębiorslwa. Mote jednak pn:ynynit się do zrewidowania dot~hczasowej slnllCgii 

rozwoju pod kątem " łączen ia do niej kryteriów ekologicznych, jak równiet do poslTZegania 

procesu ekologizaeji w kategorii poIellCjalnego źródła pl7.cwagi kookurellCyjncj , wpływającego 

na poprawę konkuA:nc)'joości jlIUdsiębiorstwa. Pokazuje równie!. te osoby unądzajll« 

pncdsiębiorstwami powinny pn:ykladać wagę do inJclu:Gj i ekologizacj i w pro«'S rormułowania 

stnIlegii ro1. .... -oju, j8k TÓWniet pm:prowadzać analizy umotl iwiające wybór najbardziej 

odpowiednich dla ich pn:edsiębio<stw (np. z U"lIgi na rod7.aj dzialalooŚCi. zagroknie dla 

środowiska. wielkość podmiolu czy sytuację fi nansow4) in,cjatyw ekologizacyjnych. 
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5. OMÓWIENIE I'OZOSTALYCII OSI"GN1J;t NAUKOWQ-BADAWCZYCII 

Na mój dorobek nauko .... 'O-badawczy po uzyskaniu stopnia doktom nauk ekonomicznych, 

obejmujący lata 2007- 2018. sk lada się w uję<:iu ilokio .... )m 51 rHen zowa nych 

i punktowanych publik~ cjlj o łącznej sumie 397 punktów minismialnych (wyliczonej 

zgQdnie z wymogami MNiswt. Dorobek ten. poza monografią habilitacyjną. współtworzą 

publikacje ksi~owe. artykuły wczasopism.a .. h naukow)'!,;h 0I'1lZ redakcje monografii: 

• ulykuly " . el.aJOpi:lnl~ch wymienionych na liście 8 !'>INiS\Y - 14 poz)'!,;;i .... Iasn)'!,;h 

(w tym 7 w jęz. IIOg.) i II paz)'!,;ji wc wsp61aulOBtwic (w tym 2 w jęz. 8ng.)1. 

• row>:u.I)' w monografiach zagrank"Luych - 2 poz)'!,;je wc wspólautontwic w jęz. ang.. 

• rozdziały w monografiach krajowych - 13 pozycji własnych i 7 we współautorstwie. 

• redakcje n~ukowe monografii - 2 pol)'tje we współautorstwie. 

• redakcja Plukow. podręttnlka akademickIego - I pozycja we współautontwie. 

Z udokumentowanych informacji o liczbie cytoWllń oraz indeksie Hineha dla moich 

publibcji naukowych wynilul. te poja ..... iają się one w d'o\-'ÓCh bazachl: 

• Coogle Ichobr (20 cytowanych publikacji. 1011 wszystkich C)10WaJl. w tym 66 

cytOwań od 2014 r., h-indclll - 5 . iJO-indcls - 2). 

• BazEkon (14 cytowania. h-Indeks - 3). 

Na mój dorobek sk ladaję się td naukowe publikacje niepunktowaroe, wśród których wano 

.... -ymienić: anykuły w wersji clcktronicznej (4 poJ:)'!,;je wc w5pólaulOr5lwic). rcfemty 

pnygotowane na międzynarodowc i krajowe konferenCJc tematyczne WI1łZZ ich wygloszeniem 

(4 pozycje wlllSllc i 4 we ",-spóIautontwie), opracowania w nunach badan stalutowych 

finansowan~h ze środków budtetowych przyznanych SGH (6 p!ll)'tji) i badan wlasn)'!,;h 

(I pol)'tja)9. 

• Z ~niedirm monosn/H hobitilKyjoocj opisanej ... ~. ~. 
• Pet"Y opi'p<Jbti""'=ji ~ 5ię ... Zlącmiku nr • - wykaz dootIbtu habihlKll ...... : wykaz opubhko",..,)'cll 
prK nauk,,")'Ch 0fU inron-j~ " ~""ifCiadI dydaktycmych. ~y ..... owtj. d>iaIotDOfci 
popular)4uj,.:oj .... kę i orpnizK)]nej onz .... z.ącmiku nr S - Analwo bibhon><try\: .... nr 201812117 
op<Ibtikowneto dorobku .... kl>wego. 
, Anylluly ""*'" .. 10<>1_ byiy pllhliko.-.. m.in. .... ..... "'" (...sapO_h. j., ,.Ekonomika; Orplu.c:ja 
PrmI~· . .,European Joumat ol' SeMce M .... _m-. Jnlomoliollal Joumat "r CorrtmIpOrMy 
ManaFmcnl-• .,MorltUna i Ryn.tł:". "Orpniucja i Kicfowanir" • ..z....,.nic i F ........ - .Ioumal ol' 
M .... ,."""" ond F'onan<e-. 
• Jnro.m.:jo podaIa za ..... i'" ~..,... '" Oddziale tnlOnnacji Nau~ i emllUm Ool<urnetllKji 
EIII"Op<"Jobej Bibt""",i SGH ... W.,."."' ..... h.ll)"'" 2019 r. Wyniki lej .... lizy .... jd..; •• ię ... Zal,.:miku nr S-
Analiza bobliomotrycma IW 20181207 opubti~ dorobł;u "'''''0'''''110. 
I W~ iflf".", ... ji ... ZaI..",iku nr 4 - Wykazdorobtu habihlKyjntJO: wyIIaz. opubhko"""'ych pnc naukowych 
0fU inbmacjc " ~...,., dydaktycżn)'Ch. wsp6łpracy Mukowej. drialalno4ci poputll)'Dlj~ IIMIkę i 
orpnlD<")'JDCJ. 
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Do moich największych dokonań naukowyth naleiy prowadzenie wieloaspektowych 

badań poświęwn}'(:h szeroko rozumianym problemom urządzania przedsiębiorstwem. Są one 

konsekwcm:ją moich zainteresowan badawcz}'(:h.. które obejmują trzy :uwwinicze obszary 

wiedzyuzupeln iaj ij':e się wzaj<mlnic i nale~e lub powillZDllC zdyscypl iną nauk o urządzaniu. 

Nald4 do nichlO: 

I. urądunit przedsiębionl .. ·tm w I;onlekkit RO roz>\·oju. 

2. mttody .... przn:olO .... nla i octny przedsię"-zięl' in .. ·~I)'''yjnyth , 

3. el;ologiucja dzialalnO:ki produk"}'jnej prl.ed,iębionlW . 

Pie",uy, pn:ewodni obszar moich u interesowan l\lIukowo-badaw<:z}'(:h obejmuje 

zagadnienia dolyC7JlCe rótn}'(:h aspclItów zarądzanłl prud!iębionłWtm , li więc J7I1Xesu 

umo11iwiającego sprawne funkcjonowanie i planowanie roz",'oju prl.edsiębiOl'$l\\lI przy 

uwzględnieniu posiadlmcgo potencjalu zasobowego i zmiennych uwarunkowan oloczenia 

zewnętnnego. W ramach szerokiego spektrum tej problemalyki koncentruję się jednak na 

uza:h w~ych. powiązan}'Ch ze sobą bioklIch tematycznych. ktÓfymi piZY zachowaniu 

chronologii sę: zlrądzanie i urądunie slnlq:leznt {organizacja i kierowanie 

przedsiębiorstwem, ana] iu stnnegJ\;zna, fannulowanie, wybór (H'a2! realizacja stnltegii n.a 

poziomie pnedsiębiorstwa lub jednostki opcracyjncj), innowacje w pn:edsiębiorslwie 

(Zl"qdzanie innowocjami. strategie innowacj i, pomiar innowacyjnośc i) oraz konkurencyjnMt 

przeds iębiorsiwa (pote m;jał konkureneyjnośc i, przewaga konkun:fICyjna i jej źródła, 

inslrumenty konkurowania, pomiar po~}'(:ji konkurencyjnej)ll. Potwierdzen iem moieh dol.onan 

naukowych w tym obszarze są określone publikacje, które motna przyporządkować do 

w'Spomnillll)'eh pn:e2:e mnie bloków tematyezn~'Ch. 

Blok tematyczny dOlyeąey zarąwn ia i zarądzanla Jtrattgło:znego obejmuje 

publikacje. ktÓf)'\'h podstawowymi celami naukoW)m i byly m.in.: identyfikacja wpływu 

posiadanych zasobów i umiejętności na stralegi~ roz:woju paedsiębiOl'$lwa (warunkująąjego 

przysz.ly sukees rynkowy) oraz zbadanie powiązań pom~y stosowaniem now~esnych 

teehnologii. wykorzystywaniem infannaej i i opanych na nic h systemów informIltycznych 

a skulecznośei4 zarz.ądzania pn:edsiifbiOl'$lwem oraz poziomem jego konkurencyj~i. 

,o Kolej"'*! pos>l">qóInych ~w .. inłelaOWlń RIOw.owych odzwierciedla ZIIO\iomośt probImIIIyki 
w dany"' ......-.... >'Opid """"PiUWllliI MIlkowego, nabyk IIM .... iIdo:>Jmi. pn!<')'CZM onz t~ ""btikacji 
" Nljwczdnioj ~ się inlCteSO....t probIo:nM:m kotJkumlC)'j .... i pnzds~ ...... doj>iero w kolejnych 
'-li briery ..... ko_j więeej uWIli pojwię<:iłem zopdnicn,om zamtdnnil MnO'1IiczJqo i 'MOWIe)'. 
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dr Jaccl. Wysocki 
7'hfznik nr 2 - AlItoreferaI ... 

Ponadto prowadtilm! badania nad usadnośI;ią potkjmo .... ania <uialaii 

rt5\r\lkturyUl;:)lnydl w perspektywie Słllltegiczncao ro~woju prleds~biol'stwa, pl7ydatnościll 

slIlItegiczncj lrany wyników jako roz'"'utzanil poz"'alaj~go na elimimoej<; bI~dów 

niccrektywncgo zar.qdunil pr.tedsi~iol'Slwem (wob« przclotmia celów $lI'IItcgianych 1\11 

dzialania opCfaqjnc i RlOIInonng wyników). a takte nad ~ oplKowywallll 5tntegU 

rozwoju pneds~ rodzumcgo pny uwz&lędnienlu 5pec)1iki bi1;nesu rodlInncgo (rcbejl 

ksztahllj~ $~ na hnli r~). 

Zajmowałem 5i~ równiet badaniem najwatnił:js:r;y.:h kił:nmk6w zmian ZIIoI,!hodzących 

w organiZllf;ji "'spólc~csnych pn.cdsil;biorstw OIllZ "'płY"'lI tk<:yzji Iokaliueyjncj na zmiany 

orpnizacyjne w kontelJcie prowadzonej okialalności gospOOarc-aj. I taIde sprawnego 

funkgooowanil i l'OZ'o\o'Oju przeds~WI. Oaywi5eie analil)' .., ukresie mnlCllia 

uJetności pomięcky aspektem lokalizacyjnym I ~iem i funkejonovnniem 

.. -sp6Icusn)"dl prze(bi~(ltSłU, b)1y pro",ad~ przy jednoacsnym uwzględnieniu 

pomstIIlych I,Iwltunko_ń wcwn~rLl1yl;h i uwm;trmy.:h. Do doroblcu publikac:yjncgo z tego 

bloku tematycznego ulicum' 

a) publikacje w CZII50plsmach lUIukowych: 

J . w)'J«I<i. s.....","*, -... ..,..r.w.. lO' :.m9'ł'_ lO'; fi: • ,_ ~,. . ..Atu 

UIliwrsitlW I'icoIaoi Copcnioi. :za.qd -" 2016, to n.1W 4 ... 51-<62. (ISSN I~l-

2. J . w)'_1<I. A. " ...... ~ ~ .. .,. a~ • f $L ..,..11 ,....«bIf~ f._ bI __ ioI 

_1~ • .,J( ......... ~ik Na_o ~",ic" 2016, ... 2. .. 60-67. [ISSN 18ł6-4S6X1_ 

l . J. Wy_III. A. "oIowI.l~ lHf_iNutIy "",/mi urvbw ~'9'C1I poll4k11 ,.:odslfbltnlW • 

..Prace NOIUI<owc W~j SdoIy B .. kowcj wGdlUbky" 201'. L..o," n·H, [ISSN 11'l9-9S67J. 

• J. WJWd-l. A. ~~ no obJ«lipu ol ~ ralnoc""'''I' U. J}-", _ twłM/f'III -mu. 
"1_ ....... JoumoI or~ M-aemmI" 2014 ....... I), "". I ... 11"-12oł, [ISSN 16<1)· ,...,. 

5. L. 111 ......... >4 J. \\,_Id. A'_ .. d .. ' pjoAtl.... .. ~ Ił$~ palt 10 

.,..too.., "......., i/łacyftrycII. ~ ~ WytJ>i!j s.ioIy Boa1owcj ... QdoMky"101', to )7, 

I. 1'9·161. [ISSN 119').98671_ 

6. A, I<łlowol<i, J. W,_kl, 7........." w ~i "'~a.ryell p<UdJ/tblarolW, .,Zcll)'lJ Nauk..

Wytm-j Szl<<>Iy H_n... z.n.s ...... ~ 201., nr l,'. ))9.-3-46, [ISSN 11'/9-16",_ 
7. A, "',....111, "PO'" ~ ~ .... ~ pr2drif/o.<)o ...... ~ N .. kowe 

U.--n)WUi D ,;. m ..... WrodIw.u" 20 10,.116, .. ~20-~29. [ISSN 1199+)1921, 

b) rowialy W ITIOOOItIIfiach ""iclOiautorskich: 

1_ J.W,....III,s...wp. ... 'fWWt1j.fo-~.w:~_fir-ł~~ ~upcIIr ........ 

M J. "I~ B. ".dm.o, OfIOJlll W)'dawnie .. SOIł. W ___ lOI6, .. '7-61. [ISłlN 971·1)-1030-

OoII·S]. 
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dr Jacek Wywckl 
Z4lztcznil nr 2 - AlltorefCT1lt ... 

2. A. KIIIoWlki. J. \\y_1d, w~ foT"')' ~ ... pr-..cJsłf/JWnN. w: Pr~bioruwo 

... ~Ir 6kt:i doiwiod=nio i ~~łlyw). """"oj~ '" ~ ~j / /I"sdtodnH!j, mi. G. 

GI6w .... R. SobiM:i, l..ublia 2016 ... 102·112. (ISBN 978·.,.8061.274.1] . 

], J . \\",' .... kI, A. Zarzyt .... Kin1uoki .tsporIN p<llUk1l pr:"dłlf6iann. lO ... ..,..,....11 by.ysM 

ftU"tJfWPł;ąo. w: Slrotrg;' d:idail ... w<rllllł.:xlr ~~,...:L s. Panl'd:i, Wyd. KUl. lubI,n 2013, 

•. 10(1.109, ilSBN 978-&3-7702-663.2]. 

4. J. W,-k1, /I~",* "",/mologil 1~'tI"" lO ~l>iontw;', w: N.ob 

<> pradsiębÓ<lr>twit: ~ ztp:ln .... ia. ...:L I. Liohluak. Of",l"'I' Wy<lawniaa SGH. Worua .... 2009, 

•. JoI7·178,IISBN 978..-3-731l-04n-4]. 

5, J. W"...,Id. RoIo:lłJOb6w I W//Jcl1lno1d '" b::lab~ łfroIrgii ro:wojowyc/l fW2ds1rlHonNlI. ("" ) 

p~ltiorRwo .. ob« "'~..,; gJobtJJnydt T_ /, ""'. A Hormon. K. !'oma ........ War:<>2,.,. 2008, 

.. lOS·llS, (ISBN 978.'3-1371-406-2]. 

Inspiracją dla kontynuacji badań nauk~h w zakresie 7.arząd7.ania strDtegicznc,go było 

opnw.:owanie dwóch rozdziałów do monografii wieloaulorskicj pl. StrQ/egie rozwoju 

pr ... ds1rbi{)rsffi"o; meludy omlli=>" pr:"klody, w których opisałem pntkt~znc podejście do 

wykorzyslania dwóch wybran~h metod analizy stnllegicznej na potneby wyboru 

i implementacji stralegii rozwoju w przedsjębiorstwie ll , ZnllCZąCą publikacją odnoszącą się do 

tej lemalyki badawczej , SUlno",;ą.;ą wynik pogJębioncj analizy litcrawry i przeprowadzonych 

badali empirycznych,jest IÓwniet moja monografia habilitacyjru pt. EAoWgiwcjodziololnoki 

produkcyjnej w Illrtlfegioch ro:ł'o'OjU przeds1rbiorlllW II' rohre, w której poruszam 7.agadnienia 

zwi~ z zanądzaniem strategicznym i ze stnlteg;ą rozwoju pnedsi~biorstWll. 

Publikacje tworzące l biór oprneowait o tematyce jnnowa~JI w pn:rosj.ębiont>o·aeh 

lÓ"niet występują w czasopi$lllach naukowych on\Z jako rozdziały w mollOgrafiach 

wiel~utorskich, Wśrod IlIIj"·atni~jszych eclów naukowyeh tych prac wskazać nald:y: 

omówienie strategicznego znac'l:enia innowacji w kontekśc:k ich wpł)'Wu na konkurencyjnośt 

i rozwój przedsiębiorstwa. mzpatryv.1lIlie inllOw1l\;ji jako głównego źródła pt'-tCwagi 

konkurencyjnej kształtującej eklipansję przedsiębiorstwa 'J, a takie zweryfikowanie istotności 

wpływu kłucz.owych kompetentji i wirozy na powstawanie w przedsiębiorstwie pomysłów 

o charuklerze innowacyjnym. Dostncgając potrzebo; zbadani~ mechanizmu stosowanego przez 

male i średnic pr(ed~iębiorstwa w stymulowaniu d7jałan innowacyjnych pn:eprowadziłcm we 

" s. JW'd< .SIęt>ie~. J. W,. .... d . I/)'łon)~'''n;. /Ile/ody pffCi~ Jił h>nhre"",j..".,~ M. E- I'OI'/O"Q do onuJi:y &dJOf"U 

"" pr:)~ pr.uę,'SIlI od:ieowgo, w: Slrauglł: 1'O. ... 'ojll pr.dJirhionNa _lody """'1...". pr:y/IJad)'. oed. S. 
JIIfdc·Slępielo, wyd. 2. 1IlUJI. i ",..,.,..., Oli.,.... Wydownk .. SGH, WIIUIWl2007. L 99-128, iISDN978·1J. 
73111 .. 310-2]; J. W,wclJ, /ł)'.lot:y.s""' .. QJtO/i:y S W()r pr.y ~ ... _rgii lWI pr:)łJad:kjirllly 11M"'" ~. 
w: S/rtJIrgk __ ojw pr=birl>iomwa ~ody tmall...". pr.)ilaJy, op.oi~, 207·247. (ISIIN 918.13-7371·) 10-2 
" Np. obok matliwMci >Dobycia pi.......,.,MlWI. .. kno ...... i" """"oh prod,,"' ..... i """" _ia rynI:O .. 
zbyIu, dl'~filor;ji dzi.ł.olooki, ..... iczetoi. kosztów ~ popnI"l' cr~ działMo"'. 
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dr Jacek Wywcki 
Zaleil; nr 2 - AUlon:feral ... 

wsp6mUlorslwic: badania l"lIlpirye-a>e, klÓł)'(;h celem 11)10 znalezienie odpowiedzi m.in. na 

pytania o czyrutilci konJcurowania oraz podejmowania strategii do działali innowacyjnych w 

sektorze MSP. Na pozycje publikacyjne w zakresie tego bloku tematycznego skłlldają się: 

a) czasopisma naukowe: 

I. A. StryclWob-Rudzewicz, J . w ) __ kI. Slrrrup lMIycło I Jndnicll pr.ftb~ lO' d::WlatwJd 

/IO/tOW<l<)]"q, .00000lXJ' i Ki ......... ie" 2013. nr 2. I, 6S.I4. (ISSN 0137·5-4661. 

2. A. SUyot..lJb.R~ J. Wy_kl. Sr",~if!$ '" PoliU. rtI/npri<u /lo wv ......,,,,,"'" "",i",')' • 

.zes.,yty N ... _ Uniwen)'lelU SlIC_ińsł.icgo - Scimli roc ' oumol. Smlicc ~ ...... " 2013, ..,1, 

10 ... 89-101. [ISSN 1640-68!8; 11198·05 II]. 

l. J . W)'M<k1. J. RJk. I~ wstrottgii ro:woJ" fJł7AdJifbi<lmwtJ • ..l.nl.YIy Naukowo Uni,.,..,..ymll 

S=ińsł.iel\O. ElcOl'lO<llioDlO PmbIemy Ust",· 2012. nr92 ... 227·241. (ISSN Il54O-63l8; 11I\I6-182X]. 

4. J . "',--kl. l~ ~ a proca ł.MIpka-ej o6sJugi toW. ,.Zeszyty N ... kowo 

U~iwen)1<tll S:o:= ....... iel\O. EkonomioDlO ProbleOll)' UIIui· 2012. nr9O. I. 259·272. [ISSN 1640-681 B; 

lł96-3I2Xj. 

S. J. W)'WtkI. l_i< pr'O<Iułz_~ "" pr:ylJod:iI rarwfq:tmJ1I dtd}ławonego da t>bsIwgi I~ 

~~d • .,Z$:yIy N __ Uniwef'S)'1eru Szczui""". Ekonomic_ Problemy UW," 2011. 

nr". I. 223·236. [ISSN 1640-6811: 11!%-382XJ. 

6. K. Poznaó>b, J. W,· .... Id.N"""'"" _ttUCj/: AłIIar.}': C K. ,,",""IiJd. Ar S. K...w..... I/)'d",,,,.a
,"'QljMtn N IN. W"'"~ JOlO, ,~.], .,Edobcj.o EkoftomiIl6w i M.ned!o:r6W' 2010. nr '2. .. 21 S· 

218. [ISSN 1714-087X). 

7. J . W,--k1. K""'IJeIf:lłl:jt. p'm.hir~ " iIutoM...ąc. ,.zOSZ)~y Na .. kowe UniwctS)'lClu 

SlICzcciMJ"iel\O. Ekonomi=>: l'rottIm>y UsłuJ" 2010. nr 47. $o 71·12.IISSN 1640-6818; 1896-l82XJ 

I . J . Wr-:k1. IlIIWY'WJCje jaIw ........... 1 ro:woJJi "'spó/<::c&lfJ'Cło pr.LJ:Drhiantw • .,hszyfy NlUk~ 

Uni,.,..,..ymu Szczuińsł.icgo. E.konomi=too Probl .... y Uslul~ 2009. ".2.1 ... 23 34, !ISS. .. 1640-6818; 

lł96-ll2X]. 

b) rozdziały w rnonografillCh .... ic:łoaulorskkh : 

1. ł.. WcsoloW5k~ J. \\,--kl. A.I:tyto'naś<' i_at:)]_ w ~ peJdhj, w: I~. 

pr.Ll.hlfbio=oiIC. ro:w6i. red. A. F.....,ik. K. ~W"""zyna. L I.eakovi. Wyd. Wytsnj 

Szkoły Bi ..... u w .,.,..,wie (l6miclI!j. ~wa Ci6mic: .. 201 J ... 3S-'l6, !ISBN 97f1.Jl.64927-62·1) 

2. J, W,_Id. EBPP Usługa .. ~ruJ<łr:tl ,t>.~6j 8~ ckłlnlmt:votj w Palii,,;. (w:) E.gospodlllłl> 

w Ewr>płI~ji W~j· ~js::a.fł IpmpdIY"Y'-"oju. R. Sob,,,,,ki (red.). Wyd. KUL. 

lubi .. ~015.1. 208-221.IISHN 978-.l-1I061~7_71. 

3. A. KaIowski. J . W)'MOId. u,mu1J &I).....J1Ijqc>o I du/:}" "J"Ń"" '-acj~ w ~ /lISP. 

w: I~naś<' f'"'' l"OIi:iNt,d: 1I>mtIUJło..,."", I~, n!d. J. K1;""1<. B. t..Wl<o, Ofic)' ... 

WydaWllICD SOlł. WIOUI .... 201S. $o U-40. 11SBN 97$-IJ..737'.91ł-4). 

4. A. SUyclIalsb·Rw.cw;.:z. J . WyWdd, , .. _ ... _ ,tra",;'" '" ... "tlaml "'MIW'" cn,.,.".,un '" 

M"IIlI, w: Proc:eedings ofdoc ~ Scimlifoc eo..f~.., MMK 2011 (for I'IlD., Sfttdoofttl 

ud YOUI\I R •• a/dom), Hnd<C KnIove 2011. I . 2018·2026. [ISBN 97B·I(I·904I77· 7·2]. 
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lalpniLnt:! AUlO<"C:fcr.l_ .. 

Efcttml moich poRuki .... iI Mukowydl VI ob5zarze lIlOOl'."Xji było równia napisanie 

rozd:l.illu VI mooografil WlcJoautof$luej pl.. In/"WYM·ocje· ocena wlIJreill mikro. IrIt':O i mokro. 

kl6rejjestem re<laL1Oft:m naukoW)m i wktbrej podjąlem ~ optsarIll procesu fonnuło ... -.nia. 

ImplementacjI i ewaluacji &tnuegu IIUlO......::jl, wychoodąc z załotmia. te: mnowacje powinn)' 

byt lUulullem ~elowej stnltegi i dÓałan;"ł. 

1'07.a wskazanymi pubLikacjami prowadziłem równia badania w ramICh krajowego 

projektu badawczego, finansowanego pnez Ministn Nauki i SzkoLnict ..... Wytsugo (tzw. 

badan .. sblUtowe) pt. Pr;edsirb~ w P~ ... wanmktJcll glob<JJnrgo b)'%)'$u. Prujekl 

był n:aliwwan), w 2010 r., a jcso kicrol'.·nikicm b}La proC dt" Ivob. Iłanna Godkwsb

Majkowsb IKNOPISI06IIOj. W ob5zarze bada ... ttym: I/IlłOM·ocje (1 '·r.m."Ój mołycl! flTf'dn/(1I 

pnedslrblorffM'. stano\\·.>m ezęśt tego projektu, bylem autorem optKO'II-.nil pt. Slrotegle 

in_·oqi ftlOł)'ell i irednieh pnedsirbiOł"JfM'. ~ opisowlHllllnycznym przegJ4ckm 

r6tJ1y<:h rodzajów stmtegii innowacjI wt1l7. z ich grunlO"lI4 ~hamklayst)ą on.z omówien~m 

fllktytV>ego stosowania w sektorze MSP w Pobce. 

Zbiór moich publikacj i w odnlCljienlll do konkurencyjności prudslę biorstw 

wspóh wQR4: jeden an)kul w aasopi~ie naukowym i dwu rozdziały w rnotIOIIl1IfilCh 

wicloaulorsk.ich. PodsUIwowymi celami lIDukowymi t)'l:h publikICji byty m.In.: Jyntetycme 

pnedstawienie najważniejszych koncepcji konkun:ncyjoości wr.IZ z uwz&lędnimiem Wocy 

po,kcil oraz najwamiejszych detenninanl konkumx:yjoości. ,dentyfikacjl tz)'lUlików 

det:yd\lj.,::)"<,h o utrzymaniu i popn.".je konkllttllCyjoości polskich pruds~biorslw na rynku 

europejskim (ze wsuzamem na pocrabę opracowywani. 51l11tegll rw;wojowej 

~$~biom .... ) 0f1IZ przcdmIwienic kluc1.oW)(h tródeł przewagi konkurencyjnej polskicil 

~s~biOl"SIW z seklO111 MSP na rynku europejskim. Do dokonan publikacyjnych w ramach 

tego bloku lematycznego wlic"Llją s~: 

I . J . Wr-ki. Wanudi~;" I pop a.., .~~ pohJklr P'"~~ "" "'~ 

"..... ...,.".,pkJA, .J'n<;c ~ Un.i.-.ytdu ~ _ ..... oocło.wiu" . 1OOł. ... 20. l- 4#

~S4. {tSSN tm.ll92l_ 

2. J. \\ ,--kI. KfJIł«pq. ~",>j"'-"; fil" l \ h.,., .. _ • .., K<woŁu ""'>'tUt p'A..,,~ ..;rc. 
- ""'<N.'"-M.h I .lQ.~~.10 59-66,(ISBNf7I..łl-l9I12-79-łl-

l. A.K~ J. W,--u.C ... 611" .... IWuJt-'1_ ........ I .. H ...... EU~. 

wc łAo+ ta ,.d'- wrl1 1eI""-"';. rNot.ł .......... ,.... t."... 14'. _ 6 . ...... 

A. A. l'okoIilov. Dnlpoupen ....... 2009 ... 116)·1l14. (ISBN 9n.'J66.ł136--0S~] 

" J . W)'IM .... SVtMrgie i_«]i. Jot"-lfJWVroJt. iIIłpIe_,.arjo i eowaIutrja. '" I_ą """"" ... W 'U 
... Iłro . ...". .. t ......lm. n><I. A. ~i. I. W)'lICdl. Ofkyn.o Wydo ..... ic>:a SGH. w .......... 201$. ,. ' J tS2. 
ItStlN 91B .. l·1l1ł-OOO-2] 
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dr Jacd Wywcki 
ZałlFnik lU" 2 - AUlOrefmIt ... 

Niezałemie od wymieniony<;h powyt.ej publikacji prowllllrilem UlIdc badania w ramach 

bajowych projektów ba!lawcz)'cłl finansowanych przez MinislfD. Nauki i Szkolnictwa 

WytsLego (tzw. badania statutowe). Jednym z ni<.:h był projekt pl. Pntdslęblowwo w 1OZlOWU 

regionów go5pO(~h - ospdJy d:onomlc::ne i spoI«::ne. PoIsw tul Ile Europy i iwlato. 

rcalizoWlUly w lata<:h 2013- 20 14, którego kierownikiem była prof. dr łlab. Hwna Godlewska

Majkowska [KNOPIS/06ID i KNOPlSI06Ił4]. W przypadku tego projektu w obszar.re 

badawczym: Rola ty:)'w lokn/aaqjnego Ił' mloJlowolliu atrałC)jllOici I""''f!sl}'r:}]nej 

regio1lĆ1W byłem w:spóIautomn oprarowania pl. PnedsiębiorSlIł'O pr.ys:rlości ({Mmy 

orgon/zaqjne przedslębiorslw Ił' XXI wieku. lrendy w wnq<l=alliu przedslfbiorJ/Wem I ich 

komeu, pr..estr.:enny). Staru)Wilo ono pcuenlację nowych uj~ w badaniu otoez<:nia 

regionalnego pnNsiębiot:Slw 0f1IZ analizy poró ... onawczej klasyczny<;h i nowocze$ł1y<;h 

rozwiązali w obrębie ZlIl'Zędzania organizacją przy jcdl'lOCZe$ł1ym u .... -:zgJ~nicniu uwarunkowan 

~nyeh, Iwonęcych kontekst pt"lestrzcnny dla prowadzonej działalności. 

Moje osiągnięcia Nlukowe na lemal konkun:ncyjllOŚ<.:i SI! kontynuacj. i unlpelnieniem 

badań, które realizowalcmjcsz<;u przed uzyskaniem stopllia naukowego doktora. Sz<;zegółnie 

chciałbym wymienil tu moją rozprnwę doktor.;luj pl. W/lo konkunllC)jno;"i polski"h 

~dsiębior$1W prywatnych w warunkach Integracji europejskiej OrBl: monografię 

wieloautorską zalytulowall4: Czynniki suk~" polskich pr:edsiębiorslll' no ,,"'UJe" UE. za 

którą ouzymalcm nagrodę zespolow~ Kolegium Nauk ° Przedsiębiorstwie SGH r. w kategorii 

osięgni~ia naukowego (2007). Nie bez znaczenia na jakość tyeh osiągni~ po~ostał lald:e 

W)jll2d szkoleniowy w ... mach mię(\lynarodowego programu ERASM US+ (S11) w 20 14 r. 

Wyjaw len umotliwil mi nie tyllco wymianę poglądów naukow)'l:h w dyscyplinie nauk 

o zarąduniu. ale ró ..... nie:t pneprowadzcnic kwerendy bibliotecznej i badań tródłowych 

w bibliotece Kingston Univcn:ity, Kingston Business School in London w Wielkiej Brytanii , 

Pozwolilo mi to dotrlCĆ do zagranicznej lilCTlltury naukowej, często niedosl\,p!lCj w polskich 

ośrodkach badawcz)'t'h i krajow)'t'h bibliotekach. 

Drugi om.r moich zainleresowań naukowo-badawczyrn SIanowi metod)'ka 

pn:)'gotowanill i Ottny projek t6w in .. · .-:s tycyjny~h , zarówno nowych typu green field, Jak 

i realizowan)'l:h w t1UllaI:h funkcjonujących prLC<lsiębiorst ...... Z t-:zeC'lywistymi projeklami 

miałem okazję się zetknęt wspólpracujllC z firmą konsultingową. któ ... zajmowała się i<;h 

przygotowaniem od suuny biznesowej. m.in. opracowyv.·ałem na zlecenie studia wykonalnośc i 

projektów i biznes plany. DŁ~ki temu moglem konfrontowK wiedzę teoretyczną. nabytą w 

IllIkcie sllldi6w OrBl: slatu 1\8 uczelni, z podejściem praktycznym. np. w kontekście oceny 
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7.as1dnoki ekonomi<:'lnl:j projektu z punktu widzenia potmcjaln)'d! eelów rnlizac)')nym. 

Sytuacja ta prL)'CZ)'Iliła się do dalncso pog~biallla WKdzy w zakmilC mdodykl rcalLZKJI 

pr.tedsi~wzi~ inwcstycyjnych. co uwa do dził. 

W)'l1lZen1 pncprowadwllych pnczc mnie hadań naukowych oru ~wiadc"J.eń 

pn.ktye7.Ilych w opisanym ob$zane staly s~: Inoja pl1lC8 magisters.ka oraz reallV)wanc po jej 

naplSlllllu badania "lasnc i sllItulowe. uś po uzyskaniu stopllla doktorn nauk d::onomlcznych 

publikacja: Pr.)'gotO'4'(m;e i ocno projektów j"""eSlYQj,,)'(:II: W)'bnmt' =ugod"len;Q, kt6rej 

jestem redaktomn naukowym 0I1lZ autoran trzech rozdziałóWl!. W publikacji lej wU:a:ano na 

~ interoyscyplinatnąlO podcjkia do procesu przy~ia i oceny proJCkt6w 

mwt::$ł)'eY.jnych, co zv.bszctl w~~)'dI uwarunkowaniach gospodan:zych wymaga 

pGlkjmowania nic fylko odwatnych. ale i racjonalnych decyzji. Podkrdlono w niej takie 

W)'.Rtkow4 zlo1ooość ; wicloW)miaroWOŚl! procesu InWCSI.)"C)')lK'go, "")'fII-Uj~ s~ 

w podcjmQ\\1lIIiu szerokiego Spdlnl'" dtialań W)magając:)"Ch posiadan ia odpowiednich 

kwalifikacji. doświadczeń. umiektnołci praktycznych i wiedzy trorct)"Cznej z !Ót.nych 

dyscyplin naukowych. Za pubłikacj~ I~ otn.ymelem nag~ zcspGlow,! RcklOT1l SG l ł. 

Konlynuack problematyki z obRani mclodyłd przygotowania i oceny pnedsięWl!i~ 

inw,",tycyjnych stanowi taktc pozycja ~ficzna: Szart-up o 1IłI"O",n.to .. vnla IUU:t:su 

.. ' .... iar t~pmł.t)'c:;:ny. klÓRj !Ównid Jeslem redaktorem ll3ukowym oraz aulOmn 

rozdzialuIł. Z kolei ta pubhkacJl stanowi kompleksowe pGlkjkic do procesu \WOnI:n.1 

lorga,uucj, $W1-ulJÓ"" jako specyflClJlych pr"lCdsięwzi~ roz ..... ojo",,)"Ch. obejmujllC mjn. 

U$)'$lemalyzowanie Włedzy teoretycznej. wskazanie przyczyn powstawania. Icknlyfikacj~ 

problcm6w zwi4Zlll'yeh z funkcjonowaniem, omó ..... ienie sposobów finansGW.n.a, pomiaru, 

oceny ry7.ykaoraz perspektyw ro~wojow)"Ch dla lego typu przedsi~Wl!ięć w Polsce i za granic!!. 

TrteCl obuar moil:h zainlerdOweL'l nauko""o-badawczych. ktÓf)'m ujmuk się 

stosunkowo niedlugo, dotyczy problemów ekologicznych i podejmowania Slosownyeh 

Inicjatyw prockologicznyeh w pcł"5pektywie flUll«:jonowania i rozwoju ..... $PÓk-lcsncgo 

przcds~iorRWJI. W uj~iu szcugóIowym ob:s:ur \cn w)"Tllta si~ f kologw,fj4 dzu.lalnoki 

.. Do ..,mo",,*, iydo .. Ieą: I) A. K.Io ....... i, J. ~)'_ki. bIou proj<łno ~....,.,. 2) J . ~r-Jd. 
1'-.,-..ą. n,.....v:--fi_· ...... prD#łat- Hno ... ~. 3) A. KaInw$li, J . "',--tLi. 0..-_ 
JI_"w.. ~")'d. wc 1'Tryr1Jl---' I __ pr ... idslN ~nyclo ~ """"'* ..... 
nICI. A. KIIowsł.~ J. "")·oooki. Oficyna WydI"'UCZI SGIł. W ___ lOB. L 13.51.1GI·1]2. UJ..lł2; IISllN 
,n·IJ..7J7I-.J6...71 
.. J . ..... )·_ki. POMiar i __ 'J'Z}" ... ~1(w1:~1adt f)flłI_'UP, (w,) SM" "I'" ~"""""", .... ~js .......... 
M)'!IO"'" r-,UlO<>-ptułtyalry, nICI. A. Kllowski. J . W,....,kl. OfOC:)'RIo WydoWl:lia .. SGlł, W ___ :ro17, L 
I.~ 117. [lSIIN 97I-łHO)(l. I 40-SI 
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produkcyjacj p ... LCdsi~biontw, kt6n jest postrzegana jako bezwzględny warunek 

pom~lncgo ror.l-'oju podmiotu w obliczu rosnących wymagań środowiskowych i z!lOdności 

z wanościami zr6wnowa:!oncgo i odpo"iedzialnego rozwoju gospodartlego, Tak rowmiana 

ekologizacja produkcji zmienia sposób patnenia zarządzających pr-ledsiębiorstwami na 

wykorzystywanie i l.llIlif:ttys:m:anie środowiska przyrodniczego, gd)'t Sianowi kompleksowy 

proces zmian ""'Prowadzanych w obszarze produkcji w celu zwi~nia be2.pieo:eństwa 

i ograniczania zagroteń dla środowisIul (np. poprzez racjonalne wykorzystanie surowców 

i energii). Wiodącym osiągnięciem publikacyjnym w Iym obszarze. stanowiąl:ym wynik 

poglębionych badań lileratury i przeprowadzonych badań empilycznych. pozostaje moja 

monogmfia habililocyjna pl. EklJlogizocja działa/noki produN:yjnej w strUlegioch rorwaju 

pnedyirbiorsrw >I' Po/su. 

Oprócz wspomnianej ITIOfM)grafii prZygotowałem kilka innych publikacji naukowych. 

majljCych na celu m';n: zbadanie WZI'lISI.IIjącej roli ochrony środowiska przyrodniczego 

(aspektów ekologicznych) w procesach gospodarczych. 00 wymUi!Zll na W5p61czesnych 

prudsi~biorstWIICh wprowadzanie zmian w obs:l!Irze organiucji i zarądzania (w tym 

w sposobie wyznaczania i realiZIICji celów biznesowych) oraz wcrylikac~ ujmowania przez nic 

dzialrui proekologicznych w Slnlleg1ach rozwoju. Zwróciłem u"a~ na rol~ kompetencji 

ekologicznyd'1 w pcnpektywie realizacji bezpiecznych dla środowiska procesów 

produkcyjnych i tworzenia produktów o wysokich standardach ekologicznych oraz na 

zasadność SlOSOwania ekoinnowacji dla eliminacji lub ognmiczania zagroteń środowiskowych. 

Przedstawiłem taldc innowacyjny aspckl cenyfikat6w ekologicznych oraz istotę koncepcji 

spGIccznej odpowiedzialności biZl1t'Su (CSR) w wymiaru pr-adsi~iorstw rodzinnych. klÓl)'Ch 

specyficzny charakler w naturalny sposób koreluje z paradygmatem biznesu odpowiedzialnego 

spolecznie. godzącego ~cle ekonomiczne z celami spolccU'lymi i ekologicznymi. Do 

wiodących publikacji z tego obszaru naldą anykuly w czasopismach naukowyc:h: 

• J. wr-W. C-'Wtr <>f """I~I ....... ~ "',Ai" " COIII{Hl~y ",~~,caI "ppro«A, ,.RoczniLi 

N..,k Spc>/e<ZIIY"h~ 2(119. I. II, nr 2, [ISSN 01l7 .... 176] (w dnlba). 

• J. Wy_ki. 1M i""",."Ii.., Ji_lUitHI aj nr"InMmrn/tl1 «rli{1fflIn I~ C<>OIpU",,'. actMI)' • ..Marte\1D8 

i Ryad:" 2017, nr 7 (CD). s. 797-103, [ISSN 1231 .7Inl. 

• J. Wy_ki, &",.,.."..,,'al prot«m", 'WOła buJl~_ ttn/,i", aj """1""'''"', ..Ekonomlka i Orpnimcjl 

~~2(lI1, ... I,s. 7I..&/i,[[SSN0860-6846]. 

· J." ywcki, &o.iIuto""UQfU 'Ił IM ~, <>f """'1"' .. 1"" J.W\eli", i Rynek'" 20[6, nr 7 (CD). 

L 10(;6. [071, [ISSN 1231 ·7IBI. 

• J, \\ ysocki. S/nł~ ~k III ~I <>c,i>"W3 <>f ~ .. ju, "EIIrop:an JownaI ofServioe 

Monaaem""~, 2(116. voI 18. 110. 2, L 63~9. [ISSN 24.'iO-IS35; DOI : lO. I S2161cjsm.2016.t 8~1. 
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• J. wr-I<l. C"'1"""'~ _ialrnptlftfibil'l)' i" afi-i1}' 1>00.-_, ~'Y N.,ko_ WyDzoj S>l<oIy 

H ........ i .... ~ie~ 2016. nr I. 1.39-411, [1ss."II IS!I9-86S8; 00ł IO.S6O<III8W16S8.l199358] 

N~ UWllgę usługuj, rwdzi~ły mojego aUIOOiIWII opublikowane w t17.ech pracach 

zbiorowyeh (~fi~eh wieloaulOrskieh): 

• J. w)w<1d. D:1Oh>IłW>it prod«ogłc:N> dtl:yr:h ~ pro<Jo.łcyj"Y"h .. Pcht:c, w: NaM~ 

fonoy "'_'lICji. ~ t.:. Po..-u. orlO)'''' Wyda ...... 1CZI SGH. WlRZlwa 2018, l. 82·104. [ISON 978-

.3-ł03G-2S 1·11. 

• J. Wy ... dd. Dottotnk:'f}' ............. palioii eMłcgk:M) ... _h d:iDWItoaId ~j. 

w: H'or1<1i<'i i -.x:u'łOiI: lO .olroftgii oIIpawkd::k1Inąt> r=wojt< __ kiełJ rtJn'l!iu ... &ropK 

~j i H's/toodnkj. ~ S. Ponycki. R. Sclboecll:i. W)'II. Kut.. Lublm 2017, l. 169·178. [ISON 978-

.3-1061-417·11· 

• J. w,.-Id. C-fokrtutJ -1WłO,iq:omdt4 ........... dlt>w~~. w:~rł;J wsitct«JI 

ffl«j~ mi. R. Sobi.du. Wyd. KUL. Lublm 2014. I. 201·210. [ISBN 978-ł3·77tl2·ln-8l. 

W uzupelnieniu publikacji i rozwa1.aJi naukowych na temal zasadności podejmowania 

akty,,'ności proekologie'.mych i ich ujmowania w SU'lItegiach rozwojowy~h pned.5i~biomw 

wygłosiłem dwa n::femly konferencyjne (2017. 2018). Byłem I'Ówniet kierownikiem 

aUlOfSkiego projeklu badawczego pt. Dzia/m,ia prodalagicznt! ... slrDlegiach ron.'Djaw)'Ch 

pf'umi{hiamw proJukC);nych (SekcjQ C wg PKD) w Polsce. (2017), klórego wyniki 

empil')"CZIle WSIały p~e mnie Zaprl:UnloWIIIlC m.in. w monografii habililacyjnej, 

Temalykę dzialań proekologieznych pru:d5~biorstw badałem równia w ramach projeklu 

badawczego, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wybzego (tzw. badania 

sbtuloWe). pt.: KonlcureflC)joo# przedsiębiorstw - ... pływ rynlcu orm irut)1ucji form(llny'Ch 

i niefonnalnych, w ow, "pIQcji i deregulacji prawnych. klÓrego kierownikiem b)1 w 2017 r. 

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH [KNOP/S17/Q 11l7). W ramach lego projektu 

przeprowadxilem badania empiryczne na grupie dutych przedsiębiorstw produkcyjnych 

działających w Polsce. Wyniki potwierdzające świadomośt ekologiczną Iych podmi0l6w OlU 

podejmowanie przez nie działali proekologicznych zawarłem w OJmICOWllniu pt. lkilllQ/oośi 

proełc!/ogiana dutych pnedsiębiorslw produJcCjjnych w PolsCf! - ... ynjJcj badan anJcjelOw)'Ch _ 

w obszaru badawczym Nawe formy innawiJCji. Projekt badawczy pL Koltlcuf'ellC)jnoJć 

pneruiębiorsrw - ... pIJ"" 1)'/JJcu oraz irul)1UCjl formalnych i nie formalnych. w tym regulacji 

i dereguliJCji pro ... ·nych jesl konlynuowllf\y w lalach 2018-20 19 [KNOP/SI8I01l18), D moje 

uczeslnictwo w nim obejmuje przygotowanie opracowania nI. zakresu dzialalrlOści 

proekologiCZllej w sdllora małych i Ślcdnich pr7.edsiębiofstw produkcyjnych w Polsce. 
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Zaprezentowane po ... -yb:j :te$la ... icnia i opisy publikao;jl badawczych ze wszystkich trzech 

ob$zar6w równid doIcumenlują mój wkład w rozwój nauk o z~iu. stanowiąc 

równoczdnie uzupełnienie dorobku w zakresie omawianego osiągn~ia habiliUKyjnego. 

W ogółnym zarysie obejmuj<: on m.in. omówienie naukowych podstaw do wdratania 

nowQ<:2.esnych i innowaC}jnych roz ... iązań (faktwy <:lektroniC7;J1e. p!atności <:lcktroniczne. 

systemy infomuuyttnc) wspiernjących zanądzanie pr-.ledsiębiorst ... cm oraz ... ·p/yw1Ijęcych na 

uspmwnicni<: jego fwtkcjonowania. Sprowadza si~ takie do tWierdzenia, te 7.arzędzanie 

współczesnymi i pr.tyszlymi przedsi~biorstwami powinno korespondowllĆ z dynamiC7;J1ie 

pruoobra:!ając)'m si~ otoczcniem i elastycznie do!;tQSOwyw~ do zmian zachodzących na 

zewn4\rZ i wewnątrz organizacji. Za wa!nc z naukowego punktu wid:tenia naldy uzn~ 

zidentyfikowanie fródeł konkurellC'yjnoOŚCi polskich przedsiębiorstw w aspek<:ie integracji 

europejskiej czy w/4CUnie w zarządzanie biznesem rodzinnym tzw. myślenia strlltegicmcgo, 

skutku~go opnrowaniem strategii rozwoju. Istotny wklad naukowy stanowi opisanie 

sposobu formułowania, wyboru i re.tlizacji stra\eg,ii innowacji , jak ró ... ·n ictjej ewaluacji, któn 

powinna wpisywać si~ w koncepck zarządzania innowacjami i byt postrzegana jako 

nioodłąCU1y barometr skutecznego procesu inno~yjnego, a talde zastosowanie podejścia 

opcyjnego (i związanych z nim opcj i l'7.«zowych) w procesie pomiaru i oceny ryzyka 

prudsi'twzięć Iypu start-up (w kontekście decyzji inwest),\,YJnych). 

Wszystkie wymienione przeze mnie obszary naukowo-badawcze nadal znajdują si~ 

w kręgu moich zaint~sowań, choć rótni się moje nastawienie do ~cej ich udzialem 

problematyki, zwlllSW'.a w perspektywie teoretycznej i p11Iktycznej. S4 oncjednak:te sob4 
siłnie powiązane. a ich <:zęśc ią wspólną pozostaje prZCdsi~biorslwo i warunki jego pom~lnego 

rozwoju we współczesnych uwarunkowaniach gospodarezy<:h. W gospodaree T)'Ilkowej 

zasadniczym telcm działań podejmowan)'Ch prz<:z. przcdsiębio~WlI jest dątenic do osiągania 

zysków i popmwy własnej konkl,lro!'ncyjności, ale bez poszanowania środowiska 

przyrodniczego i respektowania ocukiwań społecznych nic będzie to w najbl iższej przyszłości 

mottiw<:. Dlatego wszelkie zagadnienia zwiljZal'le z zarząd:amicm przedsiębiorstl'o'CJTI powinny 

być dodatko .... o rozpatrywane przez pryzmat ich zwiV.ków:te środowiskiem przyrodniczym. 

Poza akty .... nością publikacyjną bylem n:ecnz.entem w czasopismach krajowych. 

Napisałem łącznie 16 recenzji naukowych dla Irz.e<:h czasopism: • .Acta Universillltis Nicolai 

Copemici. Zar14dzanie~ (2016-2017), .Zeszyty Naukowe Uni .... ersytetu Szczeciński<:go. 

Ekonomiczne Problemy Usrug~ (2009-20 10). ~Studia i Prace Kolegil,lm Zarządzania 

i Finansów SGH" (2008). 
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Za osi4gnięcia w dziedzinie działalności naukowej zostałem uhooorov.1lr1y pacz RektOl1l 

SGU nagrodą indywiduał~ stopnia drugiego l.II prac~ doklorską pl. irooJa hJnłurencyjnokl 

polskich pnedsiębjorstw pt) .... atn)'ch ... ... ·wuMoch jmegfacjj eurOfWjskiej. a przez Dziekana 

Kolegium Nauk o Pncdsi~biOfStwie SGlł nagrodą zespołową Ul opublikowanie ksiąiki 

C7:ynniki SIItc.>.f1l polskich pneds/fblors, ... no I)'nku Unij EU""fWjskjej. 

6. OM6wIF,Jm : DZIALALNOŚCI DYDAKTVCZ."LI 

W I'l\ITlDCh działalności d)'dakty<:znej prowadzę ujęcia na sludi-.:h Slacjonarny~h 

I nie$tacjonarnych odbywających się na uczelni (SGH). w tym m.in. wykłady i twiczenia 

z wr.:qcł=anja slrolegjCVII'gO oraz s{r(Jlegii roZM'Oju pnedsirbiors, ... - arm/jzo pnypadkó .... 

a lakU seminaria dyplomowe. Po dolttornciereallzowalcm ró"T1iei inllC U1~ia z obszaru nauk 

o u~iu. m.in. iródla tnnkurenqjnokj polskich ",..~dsiębiors"", :ar-..qtlwnie małymi I 

JntInimi pr=edsiębiOr3JM·umi. analizo slrUlt'gic:na ... pr.eclsirbim'sIlI"e. Na sludiuh 

pudyplomow)'cb aktywnie prowadziłem zajęcia z obsnrów własnydl zainteresowań 

naukowych, m.in. z: zor::qd:onia slrategicznego, :aru,tlzanio finansomi, IJn,,!iZ)! ncmomjc:zno.

fina/lJOwej. anali;:y slralegic:nej, analizy 1)lIAu i konkurencji oraz pr:ygalo .... ania i oany 

projekt6w i""·I'1/)'cYi,,}d. Prowadzone pne:le mnie zajęcia dydakty'zne, poza odpowiednim 

poziomem met)1oryCZRym. charaktery..:ują si~ dutą zawartością informacji praktycznych. co 

jest wynikiem wieloletniego łączenia pnK:y na\ICZy<:icla akadcmi,kiego z praktyką 

gospodan.;zą, w tym moim utrudnieniem na rot.n)'t'h stano .... isb,h w pncdsi\:biorslwie. 

Zaj~ia te są pozyty,'mie oa:niane urówna pncz studentów, jak słuchaczy studiów 

podyplomowych. co znajduje odzwierciedlenie w ich oa:nie ankietowej. 

Na moją IktywooU dydaktyczn.ę sklada sit;: pełnienie funkcji promotora oraz rttenunła 

prac magisterskich, licencjockich i podyplomoW)'(:h. DotY"hc~ wypn:!mowlłem kilkunastu 

magistrów, licem:jalÓw i absoł"elllÓw studiów podyplomowych oraz zrecenzowałem ponad 60 

prac dyplomowych, \II roku akademickim 20 18120 19 sprawu,W opiek~ ml'f)'toryczną nad 

studentami Ucz~sx'Lającym i na seminarium magisterskie (6 osób). W ramach obowią'Lk6w 

dydakty"mych opiekuję si~ tei studentami reali'Lują'ymi spa:jaloość m~ykierunkową 

Zol'U!dzonie Inno .... ocjom; (wcześniej ście1kę dydaktyczną 7.anqckonie 1",IOM'ocjom,). 

W odniesieniu do współpracy mi~ynarodowej z obszaru dydaktyki uezeslniczyłem 

w prognllllie ERASMUS+ (STA), finan50wanym:ze 5rodków Unii Europejskiej. który mial 

charakter wyjazdu dydaktycznego (Staff Mobility for Teaehing) do Pameion University of 

SociaJ and Pohlical Science in Athens w Grecji. Przeprowadzi łem tam zajęcia pt. Strategie; 
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nUtnDgenlenl i nawiązałem w-sp61pnc .. naukowo-badawaą w obszarze nauk o ZIIfZlIdzaniu 

i nauk spoIeczn~h z profc:son:m dr Swvroscm Dcgiannakisem (2016). 

POZl! procą dydakty<:tną na uczelni prowlldzi lem ujęda m.in. ni kurSl~h i n kolnia( h 

organi:rowlln)'ch przez: PGNT Info Ltd., Centrum Prywatyzacji, Minisll~rstwo Finansów. 

UNIDO, Centrum S7.koknia Kadr Sądów Powsz«hnych i Prokuratury. 

Za osiągn~i. w dziedzinie dzialalllOŚ<:i dydaklycmcj :rostah"m nagrodzony p!7.("z Rektora 

Szkoły Głównej lłand lo" .. ej w Warszawie nagrodami zespołowymi w latach 2008 i 20 14. 

7. OMÓWIENIE DZIALALNOŚCI UPOWSZI:CUNIAJĄCEJ I I'QPULARVZUJĄCEJ 

NAUKĘ 

W kweSlii upowszechniania Muki aktywnie uczestniczyłem w kilkudziesięciu krojowych 

i mi(dzynarodowy.;h konftrtntJath naukowyth onu 5tmlnarllt h, w tym tabe 

konfcn.:ncjao::h zagranicmych. Na c~i z nich wygłosiłem rderaty i uczeSllliczykm 

w dyskusjach merytorycznych. na inn~h prowadzikm grupy ekspen.:kic lub sesje, M poZOSlak 

zgl!lSZlll~m jedynie artykuły naukowe łub b)lem uczestnikiem bez publikaeji17. Byłem tet 

czlonk""m komilClu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej 

Pr~dsiębjOf"!(>I'o wobec .. yrw·oń globoln)'ch (2008) oraz w5p61prarowalem Z OfWU1izatorami 

111 Letniej Szkoły Innowa<:ji Sieł part1H'n(>l'o no ner:.; 1ł"Z1"Q!/u innQłł'OCJjnokl pab/cwj 

gospodar/ci (2008). 

Jak wspomniałem w punkcie S, w ",nweh międzynarodowej współprncy naukowo

badawczej uczestniczyłem w programie ERASl\IUS+ (STI). finansowaJI)1n ze~rodków Unii 

Europejskiej, który mial eharaktef" wyjazdu szkoleniowego (Staff Mobili!)' for Training) do 

Kingston University. Kingston Business Sehool in London w Wielkiej Brytanii (2014). Wyjazd 

len pozwolil mi. poza wymia114 poglądów i ~ ..... iadcufl na lema! sposobów nauc:z.ania oraz 

przeprowadzeniem kwerendy bibliotecznej, na pewną populary"lllCj~ wyników badan 

prowadzonych na SGIi w międzyrllllOdowym środowisku naukowym. W Imcie wyjazdu 

uczestniczylem w seminarium naukowym pt. Rllnning YOIIF o..·n Researclr, prowadzonym 

przez prof. Georga Saridakisa (Dim:tor orOoctonl1 Prognunmes in Smali Business RCKOrch 

Center) omz nawią<:alem kon\.Rkty"1. naucz)'Cielami akademickimi z Kingston Univmity, w 

II N. wspomni .... koRr~ przy~ pOII.I lO artykulów, kI6n: >DOlały opubliko ...... w punklo'."'"ycb 
cnsoplSl"lllcll lub ~rllCh pokonremw:YJ"ych. Więcej inli>rmKji w ~ilu 1\1" 4 - Wykaz dorobtu 
....,iln.;yj ..... , wykaz opublikowanych II'"'" .... kowych MI>. ins.:.nn.cje .. "' .... ięc;..:h dydaktycznych, 
~ ... ulowej, dzialllllOfci popullr)'Dlipi .... kf i orpruz.cyjncj 

"m 
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tym m.in. li! dr Sl.Ivrosem Kalafatl$ml (Head or Stra1qy. Mandmg and IWJ(,l\"atlon 

Oepartmcnt) czy dr Konstanunoscm PlIsaluscm (Setuor I.ecturer iD SlJł,ttpt: M .... gernent). 

Nia.aldnie od udziału w l.onferrncjKII krajowych i międzynarodowych bylem ezkmkiem 

komiktU organiuo:yjAego i współprowadzilcm MlQluńa m a utonkle poświ~oAe publikacji 

dot)'O'.ęc::ej pn:edsięwzięt I)-PU start·up, ktÓf"ego efektem było opublikowanie mOllOjp1Ifi l 

widooutonkiej (2016)11. Jednoczdnie w lamcll201 1-2012 zajmowałem siV obeokt1ljowtami 

~udiującymi w SGlI w mnach M~ynarodo ... e80 Programu Podwójnego Dyplomu (MPPD). 

ustanowionego pomięctty SGII w Warsu.wie a W)'działml Zar.ądzania Nauk Ekonomieznych 

I Społtcut)"cli Uniwersytetu w Kolonii w Nic:mc;:a:h. 

W konkkście ~upraktyo;znicnia" zapdn~ ttomycznycll UCUSUticll!)łml ... p rojekcie 

edukat)"jllytrl Mkton f1DaD$O""'qo ralill!owanym przez Zw~d BltnkOw PolskK:h. Krajov."4 

i2:~ Rw:1il=nioWl[ SA. Biuro Informacji Kndytov .. ej SA, Biuro Infonnac:ji Gospodarczej 

InfoMOf1LIOT SA 0T1lZ Centrum Pt1Iwa Bankowego i lnformaeji sp. z 0.0. (2011·2013). Celem 

lego projektu było \"prowadzenie do proaromów n8ucWli8 wiodących polskiclI uczelni 

uga.dnidi zw iązanych z zastosowaniem nowoczesnych l"OZ\\iązań z u~su 7~ia 

!")7.ykicm i systemami pIalnK:zo..rozl iC7.tniowymi. Projekt zakoi1cz)/ się m.in. powstaniem 

skryptu pl. N(JlJ.·ocune tar~unie bl:M$(!m, który ukalal się w ... ·móji elektronicznej i w 

krorymjtstem współautorem dwóch rozdziałów. 

W ulu upowue:o;hniama WIedzy napisałem eksperckie a n y kul)" Ol temat faktur 

eld.tronicl;ll)"ch. które lI!O$Ialy opubliko .... ane w g.uecie codziennej "Rzeczpospolita" 

wdodatku prawnym _Dobn Firma" (2013) oru w ~Miesięaniku FiOlnsowym lłANK

(20 11). Z kolei art)"kuly napisane do •. Gll7.tty SGił~ mialy Ol celu popularyuocję \\'śród 

społeczności akademickiej wyników badań odnoszą.;ycll się do funkcjonowania 

pr7.cdsi~biorstw w ob/K:zU naraMającyeh wyz .... ań globalnych 0T1lZ lI!IIpdnień wartości 

i rIOW0C7.esnoki w strategii odpowiedzialnego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej 

(pK"unto\\'lIn)"ch na m~ynarodo .... ych konfcnnc:jach naukowych). 

WicIobotnie udziclałml .. ,...-ladÓto' rMmwydt (Program I PoL~ RAdUt) I prasowych 

Ol lemat faktur elel<tromC"Zl1~h. • moje ""YJIO'I'icdzi b)1y publikov."Inc: w prasie 

$pC<:jalislycmej (m.in. dla ogólnopolskiego cWtnnika ..Puls Bi2:TIQU" poj ... ięwocgo 

bilI1C$Owi. gospodarce i gicldzic) oraz w mediach intcmctowych. W ramach wspOlprlcy 

tO M""'-'I1"r .. I>lu.oll o.ię fOl p6blioj pod l)"Iulem: SlD .... .." D ~ ..... ntn.lo_~""~ ..,....;ar ~ 
~f. mi. A. K ......... ~ J. W)"JOd<i.OrlC)'''' Wyd."nicZl SOli. WIIJZII_ 2017. 
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z biznesem jestem autorem opnco .. ·.ń p ... ~ygoto .. ·.nyeh na z~nie podmlolllw 

uwnęlrznych (20011, 2012, 2016). bylo:m let członkiem Krajowego Forum Elektronicznego 

Fakturowani. (pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów) OlU 

uczestnic:ty/em w Forum ds. e-faktury i e-oplat prL) ZBr> w mmie promocji rozwią7.ań 

z zakresu platności clcktroniczny<:h (20IS). 

8. OMÓWIENIE DZIALALNOScI ORGANIZACV JN.:J 

Obok dzialalllOŚci naukowej i dydakty<:zncj jestem czynnie uoangatowany w działalllOŚĆ 

organizacyjną na mllCienystej uczelni (SGH). Do moich najwuniejszyeh osi~gni.,t 

organiueyjny<:h po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomn;zn)'l;:h naletl! dzialania na l""lttZ 

współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany studentów om propagowania uczestnictwa 

w mi~narodowych programDCh badawczych 19. 

W latach 2011-20 12 byłem koord)"nato~m Mię-dzynarodo,,·ego Prognmu 

Pod .. ·ójnego Dyplomu (MI"'O) ustanowio[)ego pomiędzy SGH w Warszawie 

a UniwCT!iytetem w Kolonii w Niemczech. W nunach lego programu zajmowalem się m.in. 

studenUlmi pn:.yjetdtającymi na studia magister.;kic do SGH. naborem i kwal i fikacją 

studentów. aktualizacją zcsUlwic1i pr=:lmiotów zaakceptOwany<:h przez stronę polską 

i niemittką om;/; .. eryfikacją danych na stron.ach internetowych w celu usprawnienia pro«Su 

komUllikacji i wymiany informacji. 

W L:llach 2009-20 10 by/cm koordynatorem ds. prupływu iafonnacji w zakresie 

międzynarodowych prog .... mó ... badawQ)·ch pomiędzy Kolegium Nauk o Przcdsięb~twie 

a PunkIem K(Nlwtowym Europejskich Progl1lJOOW Badawczych przy Centrum Rozwoju 

Progr-amów Międzynarodo"")':h SGH. Z l1Imi..,"ia KNoP by/cm m.in. odpowiedzialny za 

przekazy .. 'anie informacji na temat międzynarodo .. ej współpracy badawczej. otwartych 

tematów konkursowy<:h w ramach 7 Programu Ramowego UE. mDleń z zakresu 

prl.ygotowywania wniosków,jak rowniet za komunikowanie CRPM ewentualnych oczekiwań 

i zainlrn::sowali badawczy<:h pracowników KNoP. 

W latach 2009-2013 sprawowalem op~kę nad Śeidk. dydaktycrn. Zarzqdzanie 

inno .... acjami. Od 2013 jestem opiekunem Spcocjalnoki międl.ykierunkowrj Zar.qdwnie 

innowocjami. która stano .. i nie-l.ale~ną od kierunku 5tudiów ofcn~ dydaktycwą, ukształtowaną 

lO więcej iRfOnnKji Illlem01 pdniOlly<;h r ... k~ji i iMyclI dżiobti otgIIl;-»"ych ni = U=IIIi mojduje.~ 
w zu.;,.,ikp nr 4 - Wyka>; dorobku habihlKrinoso: wyta>. opublikQWQ)'Cb prac ...ukowy<:h <IDZ inr..m-:jc 
" ....... ~i..,h dydokoycznych. ~ ... utowoj. dziablMki p<>pIIIIt}"ZIIJł«.i naut~; ~...;. 

,,"' 
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według profilu opnoo.....ano:go i «'f1yflkowanego pne:z Zaklad (KItedrę) ~iIo 

Innowacjami (pod kierD\\'rIICf';\'CD\ prof. dr hab. K.. PllZII&IUk.icj). 

W 2014 r. bylem kier_niklem St,diów Podyplomowych PrzygolOWlll1IC I Ocena 

Projektów Inwest~yjoo-innowKyjn)'l;h. W lipcu 2018 r. ponownie pow;o:nono mi funkcję 

kicrowniltl ty~h studiów podyplomow~h. a do moich zadali Mlety m.in. reorganizacja 

dołycllc7.asowego planu funkcjonowaniu I pr7.ygotOWIIIUC uaktualnionego programu studiów. 

Na uczelni (SGH) ~lnikm róYrTlid inllC: f1lnkcjc:: 

• c,dand: Komitetu O!'pnu.:yjMgo Mię<h)mrodowej KonrcmKji Nlukowej pl.. 

Pr.cmifbiorstwo ... 'Ob« II)-OZWQ'; globalnych, klÓrl odb)-II się w 5GB w Wanza"'ie 

w dwach 4-5 grudnia 2008 r. Konr~neja została zorganizowana pruz KIlIt<łrę 

Zln4dwtia lnnow..:jami i Kokgium N luk o Pru<lsi~iorstwic z okuj; 6Q.tcj rocmicy 

urodztn prof. drhab. Ryszarda Gaję<'kicgo (1948-1997) i byb ~ .. ię«Jnl wyzwaniom 

prLCdsiębior.;tw w kontekście zmian zachodąc)'l:h w globalnym otoczeniU. 

• Eemlan: naukowy !Ul Podyplomowym Srudium Inwestycji z Zakresu Inwtslycji 

KapilBłow)'l;h i Projektów Ro~wojowy.:h Finn. Do moich zadań /1ł.letała organi~acja 

u~ dydakl)'C'nI)'I;h i koordynacja ich prowadzenia pruz wyk ładowców (w 2007 r.). 

• czlonck Komisji Rekrutacyjnej dla stooiów [ !ilopnia ro~zynaj~)'I;h się w SGB 

w lalaCh akademickich 2012/2(1) i 2011rl012. W rarnao:łI lej komisji byłem 

odpmI.icdzialny ZII opracowanie formuły i prateslo",anie [ntemctoy,qo Systemu 

RckrulacY.lllego na potrzeby rekru1M]1 III uudil w SGII. Za zaanpmwanic 

podziękowania od pani Prorektor ds. dydaktyki i studentów, 

• prawodnic7.ęcy Komisji Eazarninucyjnej prJ.Yjmującej egzaminy d)lllomowe na 

studioch magisterskich i liccrn;jackich w 20 17 r., a wcześn~j w latach 2014 i 20 11 , 

• członek oraz sckn:tan w podkomisjach n:krutacyjny<:h powol)""lInyeh w celu 

pr.teprowadzcnia egzaminów wSl~pnych III studia jednolite i dWUJ\OpOiowe (od 

20071'.), 

• C'.tlonek Rady NaukowCJ Kokgium Nauk o Przcdsi~biontwic. wybrany jako 

pr.tedsta .. icid lJI'8CO"''rIików nicsarnodzielnych na kadencję 20 16-2020. 
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9. PODSUMOWANI !.: DOROBKU NAUKOWQ-BADAWCZ!.:GO II>YDAKTYC'J..'i!.:CO 

ZesI~wiellie najwuniejszych osiągni~ naukowo-badawaych i dydaktycznych po 

uzysk.Buiu stopnia naukowego doktora nauk ekonomiczn.ych zostalo przedstawione w tabeli 3. 

T_bel_ 3. Syntdyt~lIt >:tlla .. ·itnle n_jwll1niejnego dorobku lIaukowo-bldawufgo 
I dydaktyanego po uz)·sklnlu noplll. doktol"llll.uk ekonomianycb. tj. o~jmuj.ce okres 
od lutego 2007 r. do lutego 2019 r . 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
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· 1"" ~""'-'::tJ_ł:1j_~ .. ~~}o'lIłlItowJIC ... """'O+rt wj/~&bhoIrii 
SVH w W ................ .t..oi« tw.r> 1{J19 ,. 

bodło: _i< ",lun< 

~egółoy,'11 dcskryp<;ja wszystkith osiągn~ naukowo-badawc:zych. dydakty=ych WIZ 

otganizacyjnyeh znajduje się w Zalączniku nr 4 ~ Wykaz doroblru habi litaeyjnego: wykaz 

opublikoWllnych prac naukowych oraz infonnacje o osiągnięciath dydaktycznyc:h. wsp6łprac:y 

naukowej. ~ialalnoki popularyzująn:j nauk~ i organizacyjnej, ktÓl'y ZOSIaI dołączony do 

wniosku o pf'"Leptowadzenie postępowania habilitac:yjnego. 
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