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Obszary tematyczne prac naukowych 

 

Katedra Finansów i Systemów Finansowych (Chair of Finance and Financial Systems) 
Jest związana z podstawową dla kwalifikacji nowoczesnego menedżera, działającego w dowolnej branży 
gospodarki, umiejętnością racjonalnego oraz efektywnego działania i podejmowania decyzji w zakresie   polityki 
finansowej i zarządzania finansami. Jej profil wyznacza dorobek profesorów Jana Monkiewicza, Ewy Drabik oraz 
doktorów hab. Lecha Gąsiorkiewicza i Tadeusza Waścińskiego, związany z koncepcjami zarządzania finansami  
w procesach decyzji menedżerskich w różnych branżach, analiz finansowych, zarządzania instytucjami 
finansowymi, a w skali kraju, Unii Europejskiej i globalnej zarządzania systemami finansowymi oraz ryzykiem 
finansowym, zwłaszcza w wydaniu zinstytucjonalizowanym 

1 
dr hab. inż., prof. uczelni 
Lech Gąsiorkiewicz 
lech.gasiorkiewicz@pw.edu.pl 

− modele zarządzania finansami przedsiębiorstw,  
− modele zarządzania finansami instytucji finansowych,  
− zarządzanie wartością przedsiębiorstw,  
− analizy finansowe przedsiębiorstw i instytucji finansowych,  
       zarządzanie procesowe w instytucjach finansowych  

2 
prof. dr hab. inż.  
Ewa Drabik  
ewa.drabik@pw.edu.pl 

− zastosowanie teorii gier w zarządzaniu,  
− modelowanie rynków finansowych,  
− wykorzystanie teorii chaosu w ekonomii i zarządzaniu 

3 
prof. dr hab.  
Leszek Jasiński 
leszek.jasinski@pw.edu.pl 

− ekonomia, w tym ekonomia międzynarodowa  
i makroekonomia, 

− finanse w tym zarządzanie finansami, 
− linie rozwojowe w zarządzaniu systemami ekonomicznymi, 
− analiza struktur ekonomicznych i polityka strukturalna, 
− analiza regionalna 

4 
prof. dr hab. 
Jan Monkiewicz 
jan.monkiewicz@pw.edu.pl 

− rynki i instrumenty finansowe,  
− ubezpieczenia w gospodarce 

5 
dr hab. 
Grzegorz Rządkowski 
grzegorz.rzadkowski@pw.edu.pl 

− matematyka finansowa, 
− modelowanie ekonometryczne, 
− metody numeryczne 

6 
dr hab. inż., prof. uczelni  
Tadeusz Waściński  
tadeusz.wascinski@pw.edu.pl 

− metody oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej 
przedsiębiorstwa,  

− zarządzanie zasobami organizacji,  
− przedsiębiorczość, innowacyjność w ujęciu procesowym 

Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (Chair of Innovativeness and Entrepreneurship) 
Jest najbliższa tradycji organizacji produkcji podejmowanej w Politechnice Warszawskiej od czasów prof. Karola 
Adamieckiego i jego kontynuatorów – profesorów: Seweryna Chajtmana, Zygmunta Zbichorskiego, Stanisława 
Lisa, Mieczysława Dworczyka. Jej profil wyznacza dorobek profesorów Wiesława Kotarby, Jerzego 
Lewandowskiego oraz doktorów hab. Ewy Górskiej, Waldemara Izdebskiego, Anny Kosieradzkiej i Ryszarda 
Żubera, związany z koncepcjami zarządzania innowacyjnością, zarządzania przedsięwzięciami, planowania  
i zarządzania produkcją oraz produktywnością, a także ochrony własności intelektualnej. W ramach katedry 
funkcjonuje Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy. 



7 
prof. dr hab. inż.  
Wiesław Kotarba  
wieslaw.kotarba@pw.edu.pl 

− informacja patentowa w zarządzaniu rozwojem 
przedsiębiorstwa,  

− innowacje pracowników jako narzędzie wspomagania 
działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie,  

− zarządzanie wiedzą chronioną w organizacji, 
− wpływ organizacji transferu technologii na innowacyjność 

gospodarki,  
− systemy informatyczne w zarządzaniu innowacjami 

8 
prof. dr hab. inż.  
Jerzy Lewandowski  
jerzy.lewandowski@pw.edu.pl 

− współczesne koncepcje zarządzania,  
− zarządzanie ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy, 

ergonomia, ergonomia niepełnosprawnych,  
− utrzymanie ruchu (TPM), gospodarka remontowa,  
− zarządzanie jakością (TQM),  
− zarządzanie wiedzą,  
− systemy informacyjne zarządzania (MIS), ergonomiczność 

interfejsów 

9 
dr hab. inż., prof. uczelni 
Waldemar Izdebski  
waldemar.izdebski@pw.edu.pl 

− ekonomiczno-organizacyjne aspekty produkcji paliw 
odnawialnych w Polsce,  

− podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zmiennym 
otoczeniu produkcyjno–ekonomicznym,  

− optymalizacja procesów produkcyjnych w przemyśle 
spożywczym 

10 
dr hab. inż., prof. uczelni 
Anna Kosieradzka  
anna.kosieradzka@pw.edu.pl 

− współczesne koncepcje zarządzania produkcją,  
− mierniki produktywności oraz programy i metody poprawy 

produktywności, 
− modele dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania 

operacyjnego,  
− zarządzanie kryzysowe – zwłaszcza aspekty oceny ryzyka  

i wykorzystania metod i technik organizacji i zarządzania  
w zarządzaniu kryzysowym 

11 
dr hab. inż., prof. uczelni 
Ryszard Żuber  
ryszard.zuber@pw.edu.pl 

− wpływ transferu technologii na innowacyjność 
przedsiębiorstwa,  

− wpływ metod zarządzania strategicznego na rozwój 
przedsiębiorstwa,  

− metoda rozwoju przedsiębiorstwa poprzez przekształcenia,  
− finansowanie działalności innowacyjnej a rozwój 

przedsiębiorstwa,  
− organizacja działalności badawczo – rozwojowej a 

innowacyjność przedsiębiorstwa 

Katedra Procesów Zarządzania (Chair of Management Processes) 
Jest związana z kanonem nauk o zarządzaniu w ujęciu podejścia procesowego do zarządzania. Jej profil wyznacza 
dorobek profesorów Grażyny Gierszewskiej, Katarzyny Szczepańskiej oraz doktorów hab. Agnieszki Bitkowskiej  
i Tadeusza Grzeszczyka. Dorobek ten związany jest z koncepcjami zarządzania strategicznego, zarządzania 
procesowego, zarządzania wiedzą, kwalitologii, doskonałości i dojrzałości organizacyjnej, zmienności 
organizacyjnej i zarządzania zmianą oraz zarządzania i ewaluacji programów/portfeli/projektów. 



12 
prof. dr hab. 
Grażyna Gierszewska  
grazyna.gierszewska@pw.edu.pl 

− zarządzanie strategiczne,  
− problemy budowania konkurencyjności przedsiębiorstw na 

rynkach międzynarodowych,  
− strategiczne analizy sektorów,  
− zarządzanie wiedzą (w tym zarządzanie ludźmi a 

zarządzanie wiedzą) 

13 
dr hab. inż., prof. uczelni 
Agnieszka Bitkowska 
agnieszka.bitkowska@pw.edu.pl 

− zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach 
(globalnych, międzynarodowych, sektorze MSP,  
w wybranych min. branżach IT, bankowości, administracji), 

− zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem 
intelektualnym, 

− zarządzanie ryzykiem w organizacjach procesowych,  
− relacje jako kapitał współczesnych organizacji, 
− zarządzanie zmianą we współczesnych organizacjach  

14 
dr hab. inż., prof. uczelni 
Tadeusz Grzeszczyk  
tadeusz.grzeszczyk@pw.edu.pl 

− zarządzanie projektami,  
− ewaluacja projektów,  
− sustainability w zarządzaniu i ewaluacji projektów,  
− innowacje zarządcze,  
− systemy zarządzania wiedzą,  
− sztuczna inteligencja w zarządzaniu 

15 
dr hab., prof. uczelni 
Mieczysław Morawski 
mieczyslaw.morawski@pw.edu.pl 

− zarządzanie kapitałem ludzkim – analizowanie  
i projektowanie środowiska aktywności zawodowej 
pracowników wiedzy, 

− organizacja inteligentna/organizacja oparta na wiedzy – 
systemy, modele, metody zarządzania, 

− uwarunkowania procesów dzielenia się wiedzą  
w przedsiębiorstwach 

16 

dr hab. inż., prof. uczelni 
Sylwia Sysko-Romańczuk 
Szkoła Biznesu PW 
sylwia.sysko.romanczuk@pw.edu.pl 

− wpływ technologii sztucznej inteligencji na procesy i wyniki 
biznesowe przedsiębiorstw, 

− machine learning jako narzędzie transformacji cyfrowej 
przedsiębiorstw, 

− budowanie kultury science, innovation and data-driven 
organisations, 

− corporate venturing jako koncepcja i narzędzia zarządzania 
rozwojem przedsiębiorstw, 

− ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorczym, 
fenomen start-up’u w zarządzaniu innowacjami (biznes, 
rozwój regionalny, globalizacja). 

Katedra Systemów Zarządzania (Chair of Management Systems) 
Jest związana z kanonem nauk o zarządzaniu w ujęciu podejścia systemowego do zarządzania. Odpowiada także 
prowadzonym na przestrzeni ostatnich czterech lat projektom z grantów NCBiR dotyczących zagadnień 
zarządzania kryzysowego i logistyki społecznej, do których zespół naukowy Wydziału Zarządzania wniósł podejście 
wywodzące się z zarządzania operacyjnego w sferze produkcyjnej. Profil katedry wyznacza dorobek profesorów 
Tadeusza Krupy, Stanisława Tkaczyka oraz doktorów hab. Jarosława Domańskiego, Katarzyny Rostek i Janusza 
Zawiła-Niedźwieckiego, związany z koncepcjami teorii systemów, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, 
zapewniania bezpieczeństwa, informatyki gospodarczej, transponowanych do wyzwań zarządzania biznesowego, 
publicznego, kryzysowego, a także zarządzania organizacjami pozarządowymi. 



17 
prof. dr hab. inż.  
Tadeusz Krupa 
tadeusz.krupa@pw.edu.pl 

− hybrydowe metody sztucznej inteligencji  
w zastosowaniach biznesowych (np. prognozowanie 
efektywności wdrożeń systemów informatycznych, 
parametryczna ocena efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstw produkcyjnych),  

− metody zarządzania bezpieczeństwem systemów  
o organizacji sieciowej (np.: informatycznych, 
energetycznych, komunikacyjnych),  

− modelowanie systemów podejmowania decyzji  
w organizacjach sieciowych (np.: zarządzanie 
łańcuchami logistycznymi, zarządzanie siecią sprzedaży, 
zarządzanie projektami),  

− modelowanie procesów eksploracji danych (np.:  
w zastosowaniach biznesowych - ubezpieczenia, banki, 
rynki finansowe; w systemach zarządzania wiedzą;  
w sytuacji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością),  

− modelowanie zaawansowanych systemów integracji  
i udostępniania danych (np.: w rozwiązywaniu 
złożonych problemów decyzyjnych, w ocenie jakości  
i bezpieczeństwa rozległych sieci komputerowych,  
w projektowaniu systemów informacyjnych 
przedsiębiorstw i administracji publicznej),  

− teoretyczne (grafowo-algebraiczne) modele systemów 
organizacji i zarządzania 

18 
dr hab. inż., prof. uczelni 
Jarosław Domański  
jaroslaw.domanski@pw.edu.pl 

− zarządzanie organizacjami non profit,  
− zarządzanie strategiczne organizacjami pozarządowymi, 
− ryzyko w organizacjach non profit, 
− zarządzanie wartością firmy, 
− zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, 
− zasoby niematerialne organizacji 

19 
dr hab. inż., prof. uczelni 
Katarzyna Rostek  
katarzyna.rostek@pw.edu.pl 

− modele i metody analityczne wspomagające poprawę 
konkurencyjności przedsiębiorstw,  

− analiza biznesowa danych we wspomaganiu 
charakterystyki i klasyfikacji przedsiębiorstw  
i organizacji (szczególnie w zakresie przedsiębiorstw 
produkcyjnych),  

− zastosowanie metod i narzędzi inteligentnych  
w zarządzaniu,  

− modele i metody symulacyjne w analizie ryzyka  
i wspomaganiu budowy planów kryzysowych,  

− rola współczesnych technologii informatycznych we 
wspomaganiu i doskonaleniu zarządzania wiedzą,  

− współpraca konkurencyjna przedsiębiorstw i jej wpływ 
na transfer umiejętności i wiedzy do otoczenia,  

− pojęcie przedsiębiorczości technologicznej i jego 
zastosowanie w odniesieniu do krajowych podmiotów 
gospodarczych.  



20 
dr hab. 
Agnieszka Skala 
agnieszka.skala@pw.edu.pl 

− startupy jako szczególna forma przedsiębiorstw 
innowacyjnych, 

− przedsiębiorczość technologiczna (tzw. „high-tech”) 
jako zjawisko gospodarcze, 

− zarządzanie startupem – metody, techniki, narzędzia, 
− edukacja dla przedsiębiorczości innowacyjnej  

i startupowej – formy, narzędzia, curriculum, 
− ekosystemy przedsiębiorczości innowacyjnej lub 

technologicznej i ich rola w rozwoju na szczeblu 
globalnym i lokalnym. 

21 

dr hab. inż., prof. uczelni 
Janusz Zawiła-Niedźwiecki 
janusz.zawila-niedzwiecki@pw.edu.pl 
 

− informatyka w zarządzaniu,  
− zarządzanie ryzykiem – zwłaszcza kwestie: zasad  

i kryteriów klasyfikacji ryzyka,  
− zarządzanie wiedzą – zwłaszcza kwestie: integrowania 

różnych koncepcji zarządzania wiedzą, modelowania 
procesu doskonalenia zarządzanie wiedzą, zasad 
definiowania obszarów wiedzy i identyfikowania 
zasobów wiedzy,  

− zrównoważone zarządzanie – zwłaszcza kwestie: 
projektowania strategii opartego na wartościach,  
ustanawiania i praktykowania polityki informacyjnej, 
doboru metod i technik w zarządzaniu,  

− zarządzanie kryzysowe jako koncepcja z pogranicza 
dyscyplin Nauk o zarządzaniu oraz Nauk  
o bezpieczeństwie.  

Osoby współpracujące z Wydziałem Zarządzania 
Z Wydziałem współpracuje kilka osób związanych z innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej 
(Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku oraz Szkoła Biznesu), których dorobek naukowy mieści się 
w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu, a tym samym mogą pełnić funkcję promotora w przewodach doktorskich. 

22 
dr hab. inż. 
Eryk Głodziński  
eryk.glodzinski@pw.edu.pl  

− zarządzanie projektem i portfelem projektów (ang. 
Project & Protfolio Management), w tym controlling, 
zarządzanie ryzykiem, efektywność, pomiar dokonań, 
wspomaganie zarządzania przez ICT, 

− nadzór nad projektem (ang. Project Governance),  
w tym tworzenie systemów ładu projektowego, relacje 
między zespołem projektowym a organizacją 
projektową oraz zleceniodawcą, 

− zarządzanie przedsiębiorstwem projektowym (ang. 
Organizational Project Management),  w tym 
zastosowanie koncepcji zarządzania przez projekty, 
controlling przedsiębiorstw projektowych, ICT we 
wspomaganiu zarządzania w środowisku projektowym, 
zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym, 

− rachunkowość zarządcza i controlling (ang. Managerial 
Accounting and Controlling), w tym: controlling 
organizacji, audyt wewnętrzny, rachunek kosztów 
i efektywności, budżetowanie, zrównoważona karta 
wyników, wpływ rachunkowości finansowej na 
rachunkowość zarządczą. 



23 

dr hab. inż., prof. uczelni 
Renta Walczak 
KNEiS 
renata.walczak@pw.edu.pl 

− zarządzanie projektami, 
− zarządzanie ryzykiem, 
− przedsiębiorczość, 
− ilościowe i jakościowe metody w zarządzaniu  

i inżynierii produkcji oraz w marketingu, 
− zarządzanie talentami, 
− edukacja, organizacja kształcenia, kształcenie, 

kształcenie inżynierów, nowe metody kształcenia, 
uczenie się przez całe życie (lifelong learning), 

− konsumpcja. 

24 

dr hab. 
Magdalena Kludacz-Alessandri  
KNEiS 
magdalena.kludacz@pw.edu.pl 

− wdrażanie i funkcjonowanie systemu controllingu  
w różnych organizacjach, 

− wykorzystanie nowoczesnych  narzędzi rachunkowości 
zarządczej do usprawnienia procesów decyzyjnych  
w podmiotach gospodarczych, 

− rachunek kosztów i wyników i jego wykorzystanie  
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

− kształtowanie współczesnych systemów pomiaru 
dokonań podmiotów gospodarczych (Performance 
Measurement), 

− zarządzanie w podmiotach leczniczych. 

 


