Noty biograficzne autorów
Prof. dr. hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział
Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej. Najważniejsze zainteresowania badawcze M. Goryni dotyczą teorii przedsiębiorstwa,
konkurencyjności przedsiębiorstwa, strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategii inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansji polskich firm na
rynki międzynarodowe, mezoekonomii oraz polityki wspierania konkurencyjności.
M. Gorynia jest autorem albo współautorem ponad 20 książek oraz ponad 300 artykułów. Najważniejsze publikacje książkowe: Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej (1995);
Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia
(1998); Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski
do Unii Europejskiej (red.) (2002); Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych (red.) (2005); Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
(2007); Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej (2007);
Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
(2008) (współautor); International business in transition (red.) (2009); The Influence
of Poland’s Accession to the EURO ZONE on the International Competitiveness
and Internationalisation of Polish Companies (współautor i współredaktor) (2013).
Więcej na stronie: www.mariangorynia.pl
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor – profesor nauk ekonomicznych (od 1991 r.).
Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (od 1994 r.).
Dyrektor Instytutu Ekonomii (1991–2016), twórca i kierownik Katedry Ekonomii
Ekologicznej (1996–2005), rektor (2005–2008 i 2008–2012), prorektor ds. współpracy zagranicznej (2012–2016). Członek Prezydium i przewodniczący Komisji
Ekonomicznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2012–2016).
Członek z wyboru wielu gremiów akademickich, naukowo-zawodowych i doradczych, w tym: Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1997 r.,
w latach 2010–2018 wiceprzewodniczący, od 2018 r. przewodniczący), Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego (w latach 2010–2015 przewodniczący Rady Naukowej,
w latach 2015–2020 wiceprezes ds. współpracy zagranicznej), Komitetu Problemów
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Energetyki Polskiej Akademii Nauk (od 2015 r., członek Prezydium), Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (członek – założyciel,
wiceprzewodniczący w wielu kadencjach), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej
przy Radzie Ministrów RP (1995–2005, w latach 1997–2005 wiceprzewodniczący),
Komisji Man and Biosphere Polskiego Komitetu UNESCO (w latach 2000–2006
przewodniczący), Environmental Advisory Council Prezydenta European Bank for
Reconstruction and Development (1991–1995), Standing Committee for Research
and Universities of the Council of Europe (2009–2011, jako wybrany przez KRASP
przedstawiciel polskiej społeczności akademickiej). Członek rad programowych
i/lub kolegiów redakcyjnych czołowych polskich czasopism, w tym „Ekonomisty”
i „Gospodarki Narodowej”. Autor ok. 430 publikacji naukowych, w tym autor, współautor i redaktor naukowy ok. 35 książek. Główne obszary badawcze to ekonomia
ekologiczna i ekonomia zrównoważonego rozwoju, metodologia i historia ekonomii,
polityka makroekonomiczna. Wielokrotnie wyróżniony nagrodą ministra właściwego
ds. nauki i edukacji wyższej za osiągnięcia badawcze i edukacyjne, w tym nagrodą
za całokształt osiągnięć badawczych i zawodowych (2016). Trzykrotnie wyróżniony
nagrodą w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepsze podręczniki akademickie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
(2015).
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin – absolwent Wydziału Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z Uniwersytetem Warszawskim przez 45 lat,
gdzie pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i kierownika
Katedry Ekonomii Politycznej. Zajmuje się problematyką rozwoju gospodarczego,
ekonomią instytucjonalną, teorią wyboru publicznego, ekonomią rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich oraz teorią i polityką integracji europejskiej. Doktor honoris
causa Uniwersytetu w Białymstoku (2011) i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2015). Członek rzeczywisty PAN. Obecnie kieruje Zakładem
Integracji Europejskiej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Autor ponad
300 publikacji naukowych.
Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna – pracownik Katedry Makroekonomii Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1992–2003 pracownik INE PAN. Członek
Rady Polityki Pieniężnej (w latach 2004–2010). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1994 r.), członek Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”
(od 1993 r., redaktor naczelny od 1997 r. do 2013 r.), i „Ekonomisty” (od 1994 r.),
członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2003 r.). Jest autorem licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych, m.in.
Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (PWN, 1990;
w 1992 r. książka zdobyła Nagrodę im. prof. E. Lipińskiego przyznawaną przez
PTE), Szkice o niezależności banku centralnego (PWN, 1998), Ewolucja keynesizmu
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a główny nurt ekonomii (PWN, 2000; w 2001 r. książka zdobyła nagrodę Banku
Handlowego za szczególne osiągnięcia w teorii ekonomii i finansów). Współautor
i redaktor naukowy dziewięciu monografii poświęconych problemom gospodarczym krajów na średnim poziomie rozwoju wydanych przez PWE i PWN w latach
2008–2017. Przebywał na dłuższych stypendiach zagranicznych m.in. w Cambridge
University oraz Stanford University.
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski – profesor zwyczajny w Uniwersytecie Szczecińskim, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych. Menedżer w bankach
komercyjnych (1991–1999), prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
US ds. nauki (1999–2005), autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007–2018), redaktor naczelny kwartalnika
„Europa Regionum”, członek redakcji czasopisma „Finanse”, członek rad naukowych
kilku czasopism, staże naukowe na uniwersytetach w Zurychu, Amsterdamie, Berlinie, wykłady gościnne w Niemczech, we Włoszech, w Meksyku. Laureat licznych
nagród, odznaczeń i wyróżnień.
Prof. dr hab. Stanisław Sudoł – profesor zwyczajny z tytułem doktora honoris
causa. Po studiach pracował najpierw przez 3 lata jako nauczyciel w szkołach
średnich, później w dwóch resortowych instytutach badawczych. Następnie 38 lat
pracował w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Wydziale Nauk Ekonomicznych Zarządzania, kierując Katedrą Zarządzania. Przez dwie kadencje był
jego dziekanem. Dwukrotnie był wybierany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni
Naukowych i Tytułu Naukowego. Od wielu lat jest aktywnym członkiem TNOiK
oraz członkiem honorowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Stałym
obszarem zainteresowań naukowych Autora były i są nadal problemy zarządzania,
zwłaszcza przedsiębiorstwa przemysłowego. W UMK pracował do osiągnięcia 80 lat
życia. Następnym miejscem pracy jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
w której pracuje jako kierownik Katedry Zarządzania.
Prof. dr hab. Wojciech Czakon – Uniwersytet Jagielloński, kierownik Katedry
Zarządzania Strategicznego, wcześniej twórca i kierownik Katedry Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Katedry Zarządzania Wyższej
Szkoły Bankowej. Jego badania skupione są na behawioralnych uwarunkowaniach
zachowań strategicznych organizacji, w tym struktur sieciowych, strategii koopetycji
i procesów poznawczych. Jego najnowsze publikacje podejmują problem zaufania
w diadach i sieciach, percepcji otoczenia sieciowego oraz zarządzania koopetycją.
Rozwija metodologię badań nauk o zarządzaniu w ramach Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, w wielu pracach zbiorowych i indywidualnych, a także wykładach na studiach III stopnia oraz międzynarodowych programach
doktorskich (EURAM Doctoral Colloquium).
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Prof. dr hab. Mirosław Szreder – jest statystykiem zajmującym się zagadnieniami
klasycznego i bayesowskiego wnioskowania statystycznego, a także teorią i praktyką
badań reprezentacyjnych. Jest m.in. autorem książki pt. Metody i techniki sondażowych badań opinii. Znany jest także jako popularyzator nauki – autor artykułów na
temat rozwoju i zastosowań statystyki, publikowanych w dziennikach i tygodnikach
społeczno-politycznych.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – profesor nauk ekonomicznych, wykładowca
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong
University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół
finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych
i Zarządzania Ryzykiem, dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii
PAN, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członek
prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN.
Prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska – profesor zwyczajny w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu
w latach 2016–2018. Autorka licznych prac publikowanych w Polsce i za granicą, które dotyczą współzależności procesów demograficznych i ekonomicznych,
a zwłaszcza przeobrażeń rodziny i struktur ludności w powiązaniu ze zmianami
na rynku pracy oraz zagadnień polityki ludnościowej i społecznej. Jest ekspertem
krajowym w zakresie procesów ludnościowych, rynku pracy i statystyki społecznej oraz badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Współpracuje
z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badań demograficznych, rynku pracy
i warunków życia gospodarstw domowych. Jest także krajowym koordynatorem
badań realizowanych w Polsce w ramach międzynarodowego programu badawczego
Generations and Gender Programme (GGP). Współautorka „Diagnozy Społecznej” –
panelowego badania warunków i jakości życia w Polsce. Wchodziła w skład Expert
Group on Social Investment for Growth and Cohesion w Komisji Europejskiej. Była
przedstawicielką Polski w European Statistical Advisory Committee, które jest ciałem doradczym Eurostatu. Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN
w latach 2011–2019, a także członek Naukowej Rady Statystycznej, Rządowej Rady
Ludnościowej oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach
2008–2016 była członkiem Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w kadencji oraz
wiceprzewodniczącą Rady w latach 2012–2016. Od roku 2017 przewodniczy Komisji
Etyki w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Dr hab. Elżbieta Gołata prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Statystyki, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, wiceprzewodnicząca
Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.
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Dr Maciej Beręsewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Statystyki,
Ośrodek Statystyki Małych Obszarów, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz – dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, dziekan Studium Magisterskiego SGH, redaktor
naczelna czasopisma „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, członek prezydium
Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski – profesor zwyczajny, kierownik Katedry
Makroekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych i Komitetu
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN; zainteresowania naukowe: makroekonomia, ekonomia rynku pracy, bezrobocie. Autor wielu publikacji w tych obszarach,
m.in. książki pt. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002 oraz współautor podręcznika pt. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

