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Telefon 

służbowy 
e-mail 

1.  Dr hab. Ewa Glińska, prof. PB 
Zarządzanie marką miejskiego obszaru 
funkcjonalnego 

Opracowanie modelu zarządzania marką 
miejskiego obszaru funkcjonalnego  

85 746 98 48  e.glinska@pb.edu.pl 

2.  Dr hab. Ewa Glińska, prof. PB 
Zarządzanie oświatą w procesie 
budowania marki miasta 

Miejsce i rola oferty edukacyjnej w procesie 
budowania marki miasta  

85 746 98 48 e.glinska@pb.edu.pl 

3.  Dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB 

Zarządzanie zmianami w 
przedsiębiorstwach (zarówno sektor 
MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw), w 
tym pomiar i uwarunkowania 
skuteczności zmian 

Zakres badań i analiz dotyczy sektora MŚP i 
dużych przedsiębiorstw oraz organizacji non-
profit 

85 746 98 21 j.paszkowski@pb.edu.pl 

4.  Dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw 
Zakres badań i analiz dotyczy średnich i dużych 
przedsiębiorstw. 

85 746 98 21 j.paszkowski@pb.edu.pl 

5.  Dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB Stadia i ryzyka wzrostu przedsiębiorstw 
Zakres badań i analiz dotyczy średnich i dużych 
przedsiębiorstw. 

85 746 98 21 j.paszkowski@pb.edu.pl 

6.  Dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB 
Przebieg i ewolucja procesów 
zarządzania w przedsiębiorstwach 

Zakres badań i analiz dotyczy sektora MŚP i 
dużych przedsiębiorstw oraz organizacji non-
profit. 

85 746 98 21 j.paszkowski@pb.edu.pl 

7.  Dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB 
Uwarunkowania i skuteczność 
zarządzania CSR, CSV 

Zakres badań i analiz dotyczy średnich i dużych 
przedsiębiorstw. 

85 746 98 21 j.paszkowski@pb.edu.pl 

8.  Dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas 
Zarządzanie gospodarką wodno-
ściekową w obiegu zamkniętym 

Analiza gospodarki o obiegu zamkniętym, analiza 
i ocena zarządzania gospodarką wodno-
ściekową w badanym przedsiębiorstwie 
wodociągowo-kanalizacyjnym. Opracowanie 
modelu zarządzania gospodarką wodno-
ściekową w obiegu zamkniętym. 

85 746 98 57 a.lulewicz@pb.edu.pl 

9.  Dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas 
Koncepcja społecznej 
odpowiedzialności w cyklu życia produkt 

Analiza koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Analiza koncepcji cyklu życia produktu. 
Analiza i ocena koncepcji społecznej 
odpowiedzialności z punktu widzenia cyklu życia 

85 746 98 57 a.lulewicz@pb.edu.pl 
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produktu. Badanie wybranego sektora 
przedsiębiorstw pod kątem uwzględnienia 
koncepcji cyklu życia produktu w realizacji 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

10.  Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
Projektowanie i zarządzanie 
inteligentnymi łańcuchami dostaw 

Opracowanie metodyki projektowania 
i wspomagania zarządzania inteligentnymi 
łańcuchami dostaw w sektorze MŚP 

85 746 98 25 j.nazarko@pb.edu.pl 

11.  Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
Foresight w kształtowaniu inteligentnych 
regionów 

Opracowanie metodyki kreowania rozwoju 
inteligentnego regionu opartej na studiach 
foresightowych 

85 746 98 25 j.nazarko@pb.edu.pl 

12.  Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
Wyzwania menadżerskie w sektorze 
MŚP w obliczu Przemysłu 4.0 

Identyfikacja głównych wyzwań i sformułowanie 
koniecznych działań menadżerskich w sektorze 
MŚP w obliczu Przemysłu 4.0  

85 746 98 25 j.nazarko@pb.edu.pl 

13.  Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
Hybrydowe modele oceny 
produktywności w warunkach niepewnej 
informacji 

Opracowanie i walidacja hybrydowych modeli 
oceny produktywności w warunkach niepewnej 
informacji 

85 746 98 25 j.nazarko@pb.edu.pl 

14.  Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
Symulacja i prognozowanie przepływów 
w wybranych kanałach logistycznych 
Nowego Jedwabnego Szlaku 

Przeprowadzenie badań symulacyjnych 
i prognostycznych w wybranych kanałach 
logistycznych Nowego Jedwabnego Szlaku 

85 746 98 25 j.nazarko@pb.edu.pl 

15.  Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
Model koncepcyjny podlaskiego 
suchego portu na euroazjatyckim szlaku 
transportowym 

Opracowanie i walidacja koncepcji rozwoju 
województwa podlaskiego opartego na funkcji 
suchego portu na euroazjatyckim szlaku 
transportowym  

85 746 98 25 j.nazarko@pb.edu.pl 

16.  Dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB 
Zarządzanie kapitałem ludzkim 
organizacji w warunkach narastającej 
różnorodności i wyzwań gospodarki 4.0 

Identyfikacja i ocena instrumentarium 
zarządzania kapitałem ludzkim w warunkach 
narastającej różnorodności i wyzwań gospodarki 
4.0. Opracowanie i walidacja rozwiązań 
modelowych w tym zakresie. 

85 746 98 08 joanna@moczydlowska.pl 

17.  
Dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz 
 

Strategiczne wyzwania inkluzji 
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w 
megaprojekt Inicjatywy Pasa i Drogi 

Identyfikacja głównych wyzwań wynikających z 
przebiegu lądowych tras IPD przez terytorium 
Euroazatyckiej Unii Gospodarczej. 
Przeprowadzenie badań prognostycznych 

85 746 74 68 k.czerewacz@pb.edu.pl 
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[Strategic challenges of the inclusion of 
Eurasian Economic Union of the Belt 
and Road Initiative megaproject]] 

dotyczących kanałów logistycznych 
przebiegających przez terytorium EAUG. 
[Identification of the main challenges arising from 
the course of the BRI routes through the territory 
of the Eurasian Economic Union. Conducting 
forecasting research on logistics channels 
running through the territory of the EAEU] 

18.  Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB 
Identyfikacja i ocena atrybutów 
gerontechnologii na potrzeby srebrnej 
gospodarki 

Identyfikacja i charakterystyka priorytetowych 
cech gerontechnologii. Ocena, porównanie i 
selekcja już istniejących technologii 
pod względem różnych kryteriów (społecznych i 
etycznych, marketingowych, funkcjonalności, 
użyteczności, 
łatwości użycia itp.).  

85 746 98 25 k.halicka@pb.edu.pl 

19.  Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB Projektowanie rozwoju gerontechnologii  

Opracowanie założeń i metodyki projektowania 
map rozwoju gerontechnologii. 
Opracowanie kierunków rozwoju priorytetowych 
gerontechnologii. 

85 746 98 25 k.halicka@pb.edu.pl 

20.  Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB 
Uwarunkowania i kierunki rozwoju 
gerontechnologii w Polsce  

Identyfikacja potrzeb i oczekiwań w zakresie 
gerontechnologii. Określenia wpływu czynników 
otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, które 
determinują rozwój gerontechnologii w Polsce    
w perspektywie długookresowej. 

85 746 98 25 k.halicka@pb.edu.pl 

21.  Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB 
Analiza technologii w kontekście 
Przemysłu 4.0 

Opracowanie metodyki analizy (stan obecny 
i perspektywa długookresowa) technologii 
w kontekście Przemysłu 4.0. 

85 746 98 25 k.halicka@pb.edu.pl 

22.  Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB 
Zaufanie osób starszych do rozwiązań 
w zakresie tele-medycyny 

Opracowanie modelu pomiaru zaufania 
do technologii osób starszych do rozwiązań 
w zakresie tele-medycyny 

85 746 98 02 j.ejdys@pb.edu.pl 

23.  Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB 
Zaufanie osób starszych do technologii 
w ramach Industry 4.0 

Opracowanie modelu pomiaru zaufania 
do technologii osób starszych w 
ramach Industry 4.0 

85 746 98 02 j.ejdys@pb.edu.pl 
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24.  Dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB 
Badanie metod doskonalenia jakości w 
wybranym typie organizacji usługowych 

Badanie podejść do doskonalenia operacyjnego 
w organizacjach usługowych, budowa 
systematyki metod i technik, opracowanie 
narzędzia oceny, badanie empiryczne na 
wybranej próbie, interpretacja i wnioskowanie 

85 746 98 41 w.urban@pb.edu.pl 

25.  Dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB 
Badanie i dostosowanie metod pomiaru 
jakości usług w wybranym sektorze  

Badanie ujęć pojęcia jakość usługi, studia 
pogłębione nad wykorzystaniem metod pomiaru 
jakości, prace koncepcyjne nad rozwinięciem 
(opracowaniem nowych) metod pomiaru, 
weryfikacja empiryczna i wnioskowanie 

85 746 98 41 w.urban@pb.edu.pl 

26.  Dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB 
Funkcjonowanie metodyki Lean 
Manufacturing w przedsiębiorstwach 
przemysłowych - narzędzia i zasady 

Badanie źródeł i ujęć metodyki LM, 
operacjonalizacja praktyczna metodyki, 
budowanie narzędzi pomiarowych, badanie na 
próbie przedsiębiorstw, interpretacja wyników i 
wnioskowanie 

85 746 98 41 w.urban@pb.edu.pl 

27.  Dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB 
Zasady funkcjonowania koncepcji Lean 
Management w działalności usługowej 

Badanie zasad LM w ujęciu przemysłowym i 
usługowym, badanie specyfiki podejścia 
usługowego, prace koncepcyjne rozwijające LM 
działalności usługowej, studia empiryczne w 
podmiotach usługowych 

85 746 98 41 w.urban@pb.edu.pl 

28.  Dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB 
Pomiar ograniczeń wg Teorii 
Ograniczeń Goldratta w wybranym typie 
systemów produkcyjnych  

Badanie TO w różnych ujęciach i 
zastosowaniach, pojęcie ograniczenia – typy i 
rodzaje a typ systemu produkcyjnego, 
konceptualizacja ograniczenia dla danego typu 
produkcji, badanie empiryczne w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych 

85 746 98 41 w.urban@pb.edu.pl 

29.  Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB 
Zarządzanie innowacją produktową w 
przedsiębiorstwie usługowym 

Identyfikacja i charakterystyka metod 
zarządzania innowacjami produktowymi    w 
przedsiębiorstwach usługowych 

85 746 98 46 e.szymanska@pb.edu.pl 

30.  Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB 
Entrepreneurship and social trust of 
students. 

Determination of the occurrence of the 
relationship between students entrepreneurship 
and social trust. 

85 746 98 46 e.szymanska@pb.edu.pl 
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[Przedsiębiorczość a zaufanie 
społeczne studentów] 

[Określenie zależności występujących między 
przedsiębiorczością a zaufaniem społecznym 
studentów] 

31.  Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB 

The use of modern management 
instruments in the innovation processes 
of service enterprises. [Wykorzystanie 
nowoczesnych instrumentów 
zarządzania w procesach 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
usługowych] 

Diagnosis of modern management instruments 
(according to J. Nazarko) used in the processes 
of innovative service enterprises. Determination 
of the impact of selected instruments on these 
processes. 
[Zdiagnozowanie nowoczesnych instrumentów 
zarządzania (wg. J. Nazarko) wykorzystywanych 
w procesach innowacyjnych przedsiębiorstw 
usługowych i określenie ich wpływu na te 
procesy] 

85 746 98 46 e.szymanska@pb.edu.pl 

32.  Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB 
Współtworzenie wartości przez klienta z 
użyciem sieci internetowej w rozwoju 
innowacji produktowych 

Badanie współtworzenia wartości przez klienta z 
użyciem sieci internetowej w rozwoju innowacji 
produktowych. Rozpoznanie motywacji, 
umiejętności, satysfakcji klientów odnośnie 
przedmiotowego badania.  

85 746 98 59 d.siemieniako@pb.edu.pl 

33.  Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB 
Asymetria siły w relacjach biznesowych 
nabywców i dostawców  

Identyfikacja wpływu nierównowagi różnych 
źródeł siły w relacjach biznesowych, tj. opartych 
na wiedzy, informacji, referencjach, nagradzaniu, 
karaniu, związanych z kontraktem, na sukces 
(korzyści relacyjne i ekonomiczne) takich relacji. 

85 746 98 59 d.siemieniako@pb.edu.pl 

34.  Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB 

Efektywność zarządzania projektami w 
rozwoju nowych produktów - proces i 
efekty rynkowe w wybranym kontekście 
(np. branży) 

Badanie wpływu podejścia do zarządzania 
projektami badawczo – rozwojowymi na 
efektywność procesu rozwoju nowych produktów 
i jego rezultaty rynkowe. Opracowanie modelu 
efektywnego zarządzania projektami B+R w 
wybranej branży   

85 746 98 59 d.siemieniako@pb.edu.pl 

35.  Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB 
Komunikacja w kooperatywnym rozwoju 
nowych produktów w łańcuchu dostaw 

Badanie wpływu jakości komunikacji z 
zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami 

85 746 98 59 d.siemieniako@pb.edu.pl 

mailto:d.siemieniako@pb.edu.pl
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na efektywność procesu rozwoju nowych 
produktów i jego rezultaty rynkowe 

36.  Dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB 
Postfordyzm jako forma zarządzania w 
nowoczesnym przedsiębiorstwem 

Specyfika postfordyzmu jako systemu produkcji i 
jego wykorzystanie we współczesnych 
przedsiębiorstwach 

85 746 98 42  w.poplawski@pb.edu.pl 

 


