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1. JACEK GRODZICKI
2. W roku 1986 ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Transportu
Uniwersytetu Gdańskiego. W dniu 01 czerwca 1992 roku, po pozytywnym złożeniu
przypisanych egzaminów i przedłożeniu dysertacji doktorskiej pt. „Majątek trwały
szkolnictwa w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju” uzyskałem stopień naukowy doktora nauk
ekonomicznych w zakresie ekonomii.
3. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpocząłem w roku 1986 na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2000 jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w
Zakładzie Gospodarki Globalnej na Wydziale Ekonomicznym UG. Od 1998 roku
przewodniczę Polsko-Amerykańskiemu Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów oraz jestem
członkiem Komisji ds. Projektu „Uniwersytet bez barier” (od 2001 roku). W grupach
badawczych piastowałem kilkakrotnie stanowisko współorganizatora i koordynatora działań.
4. Do moich najważniejszych osiągnięć naukowych (rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym) zaliczam prace:
J.Grodzicki, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, 2003, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego.
J.Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, 2011, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego.
Moje studia naukowe ewaluowały w czasie, pozostając jednak ściśle związane z określonym
nurtem badawczym. Ich korelację widać w rozwoju zainteresowań: od ekonomiki oświaty,
poprzez kapitał ludzki do wartości niematerialnych przedsiębiorstwa. Obecnie koncentrując
się na analizach przedsiębiorstw globalnych badam m.in. czynniki kształtujące zarządzanie
zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej oraz wpływ różnic kulturowych na ich
efektywność.

Początkiem działalności naukowej była praca w Zakładzie Polityki Społecznej, która
umożliwiła mi udział w badaniach nad stanem oświaty w Polsce z punktu widzenia jej
efektów i potrzeb finansowych. Choć często natrafialiśmy na różne przeszkody np. luki w
danych dotyczących posiadanego majątku trwałego szkolnictwa czy podporządkowanie
polityki finansowania oświaty względom politycznym, to jednak udało się sformułować
oceny i wnioski dotyczące poziomu rozwoju oświaty w Polsce. Rezultatem tych badań była
praca doktorska, w której dokonałem ekonomicznej oceny stanu szkolnictwa oraz
przedstawiłem szanse rozwoju tej sfery działalności w Polsce.
Pozostając w tej tematyce poszerzyłem badania o kwestię rynku pracy, by następnie przejść
do zagadnień rozwoju przedsiębiorstw globalnych i immanentnie z tym związanej kwestii
kreowania i wykorzystania wiedzy. To powoduje, że mój dorobek naukowy i publikacyjny
można podzielić na trzy okresy.
Pierwszy z nich koncentrował się na poszukiwaniu związków występujących pomiędzy
kształceniem i rynkiem pracy. Do znaczących osiągnięć w tym zakresie mogę zaliczyć
potwierdzenie następujących tez:
podniesienie poziomu wykształcenia poprawia sytuację jednostki na rynku pracy;
rozwój szkoleń pracowniczych prowadzi do zwiększenia ich efektywności;
wzrost znaczenia edukacji permanentnej jest zjawiskiem trwałym, nierozerwalnie
związanym z rozwojem społeczno-ekonomicznym.
Efektem analiz były zarówno publikacje naukowe (szereg artykułów oraz monografia pt.
„Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego”), jak i wystąpienia na konferencjach i
sympozjach. Na przykład w 1998 roku w ramach Summer School of Education organizowanej
przez Central European University w Budapeszcie zaprezentowałem referat pt. Educational
Changes in Poland in a Time of Transformation, który stał się kanwą do dyskusji na temat
możliwości krajów Europy Centralnej i Wschodniej w wykorzystaniu doświadczeń państw
zachodnich w rozwoju i dopasowaniu systemów edukacji do zmian w gospodarce.
Przedstawieniem mojej oceny dotyczącej polskiego systemu edukacji był referat pt.” Unequal
Access to Education in Poland” zaprezentowany na Tenth World Congress of Social
Economics w Emmanuel College (Cambridge UK, 6-9.08.2000). Od 1996 roku aktywnie
uczestniczę w pracach Alliance of Universities for Democracy. Podczas organizowanych
przez tą organizację dorocznych konferencji miałem wielokrotnie możliwość przedstawienia
wyników moich badań w zakresie zarówno systemu edukacji w Polsce jak i polityki
zatrudnienia. Ożywiona dyskusja jak wywiązała przy okazji prezentacji mojego referatu pt.

Training and Retraining Courses: The Most Effective Form of Obtaining New Jobs and
Influencing on Educational System, potwierdziła słuszność obranego kierunku badań i
zainspirowała do dalszych poszukiwań w tym zakresie.
W latach 2001-2004 byłem organizatorem międzynarodowych konferencji na temat rynku
pracy „Labor Market in the New Millienium”. Uczestnikami byli m.in. naukowcy z Loyola
University Chicago, przedstawiciele US Labor Department, związków zawodowych NSZZ
Solidarność, OPZZ, A.F.L.-C.I.O., Worldwilde Strategies Inc. i inni. W efekcie współpracy z
Departamentem Pracy USA byłem w latach 2003-2005 członkiem Zespołu ds.
Instytucjonalizacji Programu Partnerstwa Lokalnego (opracowanie projektu ustawy o
przeciwdziałaniu bezrobociu).
Drugi z obszarów badawczych dotyczył kwestii kapitału ludzkiego. Odbycie wizyt studyjnych
w Chicago w latach 1998-2000 w Institute of Human Resources and Industrial Relations oraz
otrzymanie grantu z US Labor Department pozwoliły mi na bardziej szczegółowe zbadanie
zależności występujących pomiędzy rozwojem przedsiębiorstw a systemem kształcenia.
Odbyte w tym czasie spotkanie z Prof. Gary Beckerem zaowocowało wzbogaceniem pola
badawczego o takie kwestie jak wpływ wykształcenia na zdrowie czy świadomość społeczną
jednostki. Odzwierciedleniem tych badań były zarówno publikacje, jak i wystąpienia na
konferencjach naukowych (np. publikacja pt. „Kapitał ludzki w dobie cywilizacji
informatycznej”, czy wystąpienie na konferencji Labor Market in the New Millenium- „The
Creating of Human Capital in the Permanent Education”).
Na tym interdyscyplinarnym polu badawczym moją szczególną uwagę poświęciłem
właśnie zarządzaniu kapitałem ludzkim, gdyż moim zdaniem to jakość tego zasobu decyduje
dziś o możliwościach rozwoju zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całej
gospodarki. Stąd też dla dalszych badań przyjąłem założenie, iż wiedza jest tym, co stanowi
dzisiejszą wartość przedsiębiorstwa i określa szanse jego rozwoju (w okresie późniejszym
wzmocniłem to strategiczną rolą uzdolnionych pracowników).
Podsumowaniem dorobku była praca pt.” Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki
globalnej”. Prezentowane w pracy badania koncentrowały się na takich zagadnieniach jak:
-

określenie czynników rozwoju oświaty i rosnącej roli edukacji w gospodarce kraju;

-

ustalenie miejsca dla kapitału ludzkiego w teoriach wzrostu gospodarczego;

-

analiza zmian technologicznych, demograficznych i alokacyjnych na rynek pracy;

-

inwestycja w wiedzę jako determinanta rozwoju gospodarki globalnej.

Celem pracy stało się określenie miejsca i roli kształcenia w rozwoju nowoczesnej
gospodarki. Chodzi zarówno o wzrost gospodarczy krajów i regionów, jak i powstawanie i
rozwój organizacji „uczących się”. W pracy potwierdziłem następujące tezy:
-

rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy spowodował konieczność
uwzględnienia kształcenia w teoriach wzrostu gospodarczego;

-

celem edukacji współczesnej jest przygotowanie jednostki do samokształcenia;

-

wiedza stała się strategicznym zasobem organizacji;

Na kanwie prezentowanych opinii mogłem stwierdzić, że jedyną drogą rozwoju jest uczenie
się, które nie podlega żadnym naturalnym ograniczeniom i dzięki temu staje się szansą
zarówno dla jednostek jak i dla całej ludzkości. Szczególny charakter zaś dzisiejszej
gospodarki, a w szczególności szybki rozwój nowych technologii i form organizacyjnych,
powoduje, że niezbędnym czynnikiem dalszego nieskrępowanego wzrostu staje się
odpowiednie przygotowanie edukacyjne przyszłych kadr. Główną siłą napędzającą
współczesny rozwój gospodarczy jest produktywność kapitału ludzkiego, który jest tworzony
w procesie kształcenia. Niezbędne zatem jest przypisanie temu czynnikowi najwyższej
pozycji w teorii wzrostu gospodarczego.
W pracy traktując wykształcenie jako czynnik ekonomiczny będący konsekwencją
świadomych działań, podjąłem próbę omówienia kwestii nakładów i efektów kształcenia. W
tym celu wykorzystałem zarówno wyniki badań prowadzonych w latach 1996-1998 w Polsce,
jak i dostępną literaturę zagraniczną. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że choć w pomiarach
efektywności oświaty w skali makro istnieją ciągle jeszcze braki, to jednak dalece
zaawansowane są metody badań dotyczące nakładów i efektów kształcenia na poziomie
jednostki. W tym kontekście istotny jest rozwój form i metod nauczania. Wynika to z faktu,
że wzrost stopy deprecjacji choć powoduje skrócenie okresu specjalizacji w produkcji
kapitału ludzkiego, to równocześnie zwiększa popyt na usługi instytucji edukacyjnych.
Zwłaszcza na wszelkiego rodzaju formy kształcenia ustawicznego prowadzonego w systemie
pozwalającym łączyć pracę z nauką. Z punktu widzenia jednostki jest on szczególnie
efektywny, gdyż z jednej strony pozwala czerpać korzyści zarobkowe z posiadanego
kapitału, a z drugiej daje możliwość odnawiania i powiększania jego zasobów.
Właśnie w rozwoju edukacji permanentnej upatruję szanse utrzymania dalszego tempa
wzrostu gospodarczego. Znaczne skrócenie czasu wprowadzania nowych technik i metod
pracy pociągnęło za sobą niespotykany do tej pory wzrost zapotrzebowania na wysoce
wykształconą kadrę. Przyspieszyło to z jednej strony zmiany w alokacji siły roboczej, a z
drugiej przewartościowało takie pojęcia jak zawód czy czas pracy. W dobie intensywnych i

nieprzewidywalnych w dłuższym okresie zmian w procesie gospodarowania kwalifikacje
pracowników muszą za nimi nadążać.
Na podstawie analizy danych statystycznych ukazałem niebezpieczną tendencję polaryzacji
społeczeństwa doby informacji, która prowadzi do pogłębienia się różnic w rozwoju
poszczególnych państw i regionów świata. Również dane dotyczące zmian na rynku pracy
wybranych krajów świadczą o stale wzrastającej roli wykształcenia, zwłaszcza w czasach
rosnącego bezrobocia. Przeprowadzona w pracy analiza rozwoju gospodarki globalnej
pozwala stwierdzić, że w dobie obecnej głównym czynnikiem wzrostu jest kapitał ludzki.
Rosnąca od lat 60-tych potrzeba szybkiego wprowadzania i przyswajania innowacji w
organizacjach gospodarczych wymaga wysoko kwalifikowanej kadry, której cechą szczególną
jest dążenie poznania. Ponieważ jednak wpojenie chęci kształcenia ustawicznego zaczyna się
już w okresie zajęć przedszkolnych i trwa aż do szkoleń zawodowych niezbędne jest
odpowiednie przygotowanie tego procesu. Analiza zaś konkurencyjności firm, stosunku
wartości majątku intelektualnego do rzeczowego oraz zdolności do transformacji świadczą
dobitnie, że pozycja poszczególnych organizacji zależy od uzdolnień i kwalifikacji
pracowników.
Na tym tle przedstawiłem sytuację w samym szkolnictwie z próbą sformułowania
paradygmatu. Jednym z zawartych w nim postulatów jest uznanie za naczelną zasadę
kształcenia- jego ciągłość i elastyczność dostosowawczą do szybko zmieniającego się
otoczenia. Szybko postępujące zmiany technologiczne i organizacyjne w życiu gospodarczym
i społecznym winny zmusić instytucje oświatowe do przesunięcia akcentu w procesie
kształcenia z koncentracji na wybranych przedmiotach na aktywne nauczanie rozwiązywania
problemów.
Prowadzona w tym czasie analiza literatury potwierdziła moje przypuszczenia, że kwestia
wzajemnych relacji występujących pomiędzy ekonomią i edukacją może być rozpatrywana
wielopłaszczyznowo i jest żywo dyskutowana na forum międzynarodowym. W nurcie badań
znajduje się zarówno wpływ kształcenia na rozwój gospodarczy w skali makro, jak i
możliwość absorpcji innowacji w organizacjach. Wykorzystanie teorii kapitału ludzkiego w
określaniu wartości firmy legło u podstaw opracowania nowych koncepcji np. teorii kapitału
społecznego czy intelektualnego, do których odnoszę się w rozprawie poświęconej talentowi.
Do najważniejszych osiągnięć tej pracy należy:
wykazanie, potrzeby pełnego uwzględnienia w ramach ekonomii kwestii inwestycji w
człowieka;

podjęcie udanej próby wprowadzenia pojęcia edukacyjny kapitał ludzki w aspekcie
badań dotyczących związku ekonomii z procesem kształcenia;
zaproponowanie miar wartości kapitału ludzkiego dla celów badań porównawczych;
ukazanie zjawiska rozwarstwienia edukacyjnego zarówno w skali globalnej, jak i
krajowej;
zwerbalizowanie paradygmatu oświatowego uwzględniającego zmiany otoczenia
społecznego.
Logiczną konsekwencją podążania tą ścieżką badawczą stało się przejście od sfery edukacji i
kapitału ludzkiego do analiz koncentrujących się na kwestii zasobów niematerialnych.
Podsumowaniem trzeciego okresu moich studiów stała się publikacja pt. „Talent w
przedsiębiorstwie opartym na wiedzy”. Wykorzystując w niej metodę analizy opisowej i
statystycznej, modelowania oraz badań ankietowych (z wykorzystaniem metody LMX)
podjąłem próbę udowodnienia założenia o nadrzędnej roli wiedzy w rozwoju przedsiębiorstw.
Na kanwie tej części opracowania dokonałem obrony tezy o strategicznej roli szczególnie
uzdolnionych pracowników w nowoczesnych organizacjach gospodarczych.

Celem

poznawczym pracy było przedstawienie ważniejszych koncepcji dotyczących zarówno
zasobów przedsiębiorstwa, jak i talentów.
Główną charakterystyką obecnej gospodarki jest to, że ludzie ze swymi
umiejętnościami stają się dźwignią sukcesu firmy. Wszystkie pozostałe aktywa są jedynie
biernymi zasobami bez własnej dynamiki rozwoju. Warunkiem utrzymania wzrostu
gospodarczego jest zatem produktywność kapitału ludzkiego. Dotyczy to zarówno organizacji
funkcjonujących globalnie jak i małych przedsiębiorstw niszowych. Sukces w działalności
gospodarczej nie zależy tylko od znalezienia pola działania ale przede wszystkim od stałego
śledzenia zmian zachodzących na rynku i odkrywaniu nowych możliwości rozwoju. Ogromna
liczba potencjalnych rozwiązań i istniejąca wielość interpretacji tego samego zjawiska
zwiększa możliwość popełnienia błędu w procesie decyzyjnym. Szansą na utrzymanie się na
powierzchni tego falującego oceanu informacji jest znalezienie ludzi zdolnych do wytyczania
nowych kierunków i oparcie funkcjonowania przedsiębiorstwa na aktywach niematerialnych.
Chodzi o umiejętność generowania i wykorzystania dostępnej wiedzy.
Przeprowadzona analiza tych zmian pozwoliła stwierdzić, że obecna gospodarka oparta na
wiedzy wprowadza nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw. Nie ważny jest sam
produkt lecz relacja z istniejącymi i potencjalnymi nabywcami oraz niespotykana do tej pory

wartość wiedzy. W obecnych czasach tymi unikalnymi aktywami przedsiębiorstw są
posiadane przez nie właśnie wartości niematerialne. W pracy na podstawie analizy
najnowszej literatury światowej i danych zaczerpniętych z praktyki gospodarczej
udowodniłem, że zasoby niematerialne decydują dziś o prawdziwej wartości przedsiębiorstwa
oraz zwiększają jego szanse na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów.
Praca ta to jednak przede wszystkim udowodnienie, że wśród wartości niematerialnych,
tworzących potencjał

przedsiębiorstwa naczelne miejsce zajmuje kapitał ludzki, czyli

człowiek. Zwłaszcza ktoś, kto posiada ponadprzeciętne umiejętności, gdyż zarządzanie
wiedzą wymaga zdolnych pracowników. Zrozumienie potrzeb klientów, generowanie
innowacji czy minimalizacja ryzyka nietrafionych decyzji to wszystko pola działań dla
dzisiejszych pracowników. Nie wystarczy zatem posiadanie określonych kwalifikacji,
potrzebne jest jeszcze coś, co powoduje, że wiedza pracownika i jego zaangażowanie dadzą
przewagę nad konkurentami. Tym czymś jest jego talent. Tylko bowiem zdolni pracownicy
potrafią uruchomić proces przepływu wiedzy wewnątrz organizacji i przyczynić się do jej
wykorzystania. Stając się dla innych trenerami czy mentorami w procesie kształcenia
ustawicznego wewnątrz firmy, budują organizację uczącą się. Od ich kreatywności i chęci
zależy proces generowania nowych rozwiązań oraz ich implementacji.
Posiadanie i rozwój talentów są istotne zwłaszcza dla tych firm, które funkcjonują w sferze
usług i nowoczesnych technologii. W niektórych z nich strategia rozwoju talentów oznacza
przede wszystkim identyfikację kluczowych pracowników, których umiejętności, wiedza i
zaangażowanie mogą być motorem innowacji i zmian. Potencjał, jaki tkwi w ich
możliwościach, daje szansę na zwiększenie wartości samej organizacji. Dla innych to
uruchomienie procedury poszukiwania i przyciągania najlepszych na rynku i obsadzania nimi
kluczowych stanowisk. Nie jest to łatwe zadanie, jeśli weźmie się pod uwagę rosnące z roku
na rok zapotrzebowanie na talenty przy ograniczonej ich ilości.
Najistotniejsze jest tu określenie strategii rozwoju posiadanych talentów w oparciu o
identyfikację kluczowych pracowników czy stanowisk. Talent może być w tym przypadku
kategoryzowany funkcjonalnie (np. określone firmy mogą skupić się na rozwijaniu talentów
marketingowych czy finansowych) lub ogólnie (przedsiębiorstwa będą dążyć do rozwijania
uzdolnień

pracowników

w

kierunku

zwiększania

ich

kreatywności,

umiejętności

podejmowania decyzji czy przewodzenia ludźmi). Bez względu jednak na to, o jaki talent
chodzi, trzeba pamiętać, że wymaga on zmian zarówno w podejściu formalnym do tego
zasobu, jak i w świadomości kadry zarządczej.

Analiza danych dotyczących wzrastającej migracji pracowników uzdolnionych pozwala
zweryfikować tezę, iż każde państwo świata staje się dziś terenem Wojny o Talenty. Oznacza
to, że również w Polsce przedsiębiorstwa chcące się rozwijać muszą uwzględnić te nowe
realia i się do nich szybko dostosować. W przeciwnym razie utracą najlepszych i skażą się na
marginalną działalność odtworzeniową.
Przeprowadzona analiza takich obszarów funkcjonowania organizacji jak wspomniane
wartości niematerialne i talenty będące z nimi integralnie związane, pozwalają postawić
wniosek o konieczności zmiany tożsamości przedsiębiorstwa. Odejścia od kategorii zysku na
rzecz relacji zarówno w obrębie własnej społeczności, jak i z otoczeniem. Jak pokazały to
badania dotyczące przedsiębiorstw globalnych tworzenie przyjaznego środowiska pracy
sprzyja wykorzystaniu różnorodności (kulturowej, geograficznej, ze względu na płeć czy
wiek pracowników) w osiąganiu celów organizacyjnych.
Za najważniejsze osiągnięcia tej pracy uważam:
dokonanie przeglądu metod pomiaru wartości niematerialnych oraz rozwoju koncepcji
kapitału intelektualnego;
ukazanie roli kompetencji i dyfuzji wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie;
zdefiniowanie kultury wiedzy;
zwrócenie uwagi na konieczność rozpoznawania i rozwoju talentów w procesie
kształcenia;
analizę zjawiska zwanego „wojną o talenty”.
5. Pozostając w tej tematyce nawiązałem bliższą współpracę z kolegami z innych ośrodków
naukowych, co uświadomiło mi konieczność reorientacji mych badań w kierunku
międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególnie istotnym stała się próba
określenia roli kapitału ludzkiego i wiedzy w rozwoju przedsiębiorstw globalnych. W Human
Resources Institute (Loyola University of Chicago) zapoznałem się z metodyką badań LeaderMemeber-Exchange, którą w oparciu o podjętą w 2001 roku współpracę z Prof. L. Stroh i A.
Varmą zastosowałem w analizach relacji pracowniczych w organizacjach międzynarodowych.
Wyłania się z nich obraz rynku pracy, na którym rozwój nowoczesnych organizacji
gospodarczych powoduje ciągły wzrost wartości wiedzy i uzdolnień pracowników. Z drugiej
strony, jak pokazały moje badania, sam proces powstawania i wzrostu tych przedsiębiorstw
jest delimitowany poziomem kwalifikacji ludzi, którzy je tworzą. O znaczeniu i sile

oddziaływania wykształcenia na te procesy dobitnie świadczy fakt, że przedsiębiorstwa
innowacyjne, wyznaczające trendy rozwoju dla całych sektorów gospodarki globalnej,
szczycą się mianem organizacji „uczących się”. Nie jest to jednak łatwa droga czemu dałem
wyraz w artykule pt. Wyzwania dla organizacji uczącej się.
Korzystając z przyznanego mi grantu KBN na współpracę międzynarodową podjąłem badania
komparatywne pozwalające wykazać różnice postaw pracowniczych w Polsce i Stanach
Zjednoczonych. Efekty tych studiów zostały zaprezentowane w publikacjach pt. A
Comparative Study of the Impact of Leader-Member Exchange in Two Samples: U.S.A. and
Poland. W kontekście internalizacji przedsiębiorstw i coraz większej migracji pracowniczej
pozwoliły one potwierdzić moją tezę o rosnącym znaczeniu wiedzy na temat różnic
międzykulturowych. Jak pokazały badania niedostateczna wiedza ekspatów i pracowników
miejscowych na temat istniejących różnic w wartościach, postawach i obyczajach wpływa na
obniżenie efektywności podległych jednostek. Stąd też mogłem postawić wniosek o
konieczności rozwoju kształcenia w tym zakresie.
Chcąc potwierdzić postawioną hipotezę rozszerzyłem moje kontakty międzynarodowe o
Chiny i Indie. Wybór tych krajów nie był przypadkowy i wynikał z ich rosnącej ekspansji
międzynarodowej (przedsiębiorstwa z tych państw coraz częściej pojawiają się również w
Polsce). Zatem pozostając w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
międzynarodowych poszerzyłem je o badania z zakresu różnic międzykulturowych. W
początkowym okresie studia te koncentrowały się na analizach porównawczych takich państw
jak, Stany Zjednoczone, Chiny i Polska, aby w późniejszym okresie włączyć w to Indie. W
oparciu o przyznany mi grant

AIIS i Fundacji Mellona zrealizowałem

projekt ” Host

Country National Categorization of Expatriates - Poland-India”2007-2009, którego efekty
zostały zaprezentowane na XI międzynarodowej konferencji International Human Resources
Management w Aston Business School w 2010 roku (publikacja ukaże się w 2012 roku na
łamach European Journal of International Management).
Analizując wymienione obszary można zauważyć ich ścisłe powiązanie i relacje. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że prowadzone studia były oparte przede wszystkim na
współpracy międzynarodowej i były w dużej mierze finansowane w oparciu o te właśnie
kontakty.
Wśród nich warto wymienić:
udział w międzynarodowym projekcie „Work and Pay Study in the global companies”
we współpracy z Prof. Dow Scottem z Business School of LUC i Prof. J.Shieldsem z
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University of Sydney Business School, 2007-2010
uczestnictwo w międzynarodowym zespole badawczym (Prof. A.Varma, Prof. L.Stroh
i inni) powołanym dla projektu ” Host Country National Categorization of
Expatriates” 2006-2010
członkostwo w międzynarodowym zespole badawczym powołanym dla projektu „A
Comparative Study of the Impact of Leader-Member Exchange” 2001-2005
badania dotyczące metod poprawy efektywności na bazie współpracy
międzynarodowej (z Institute of HR&IR Loyola University Chicago) 2005
prowadzenie i organizowanie badań z zakresu różnic międzykulturowych w Chinach,
Stanach Zjednoczonych i Polsce w oparciu o przyznane środki z KBN 1999-2004
analiza rynku pracy jednoczącej się europy prowadzona w oparciu o stypendium
Deutsches Polen Institut, 1997
Dodatkowo, w latach 1999-2002 wespół z zespołem IHRM z Loyola University Chicago
wygraliśmy konkurs ogłoszony przez Departament Pracy USA. W ramach uzyskanych
środków opracowaliśmy program nauczania przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w
przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Współpraca naukowo-badawcza
1. 2007-2009 – “Host Country National Categorization of Expatriates - Poland-India”współpraca z Xavier Labor Relations Institute Jamsedpur, Indie.
2. 2003-2005 – Różnice międzykulturowe w kontekście globalizacji – Prof. Zhang Fenxi,
Yang Deyou, Guaong Yu z Sanxi University, dzięki przyznanym środkom możliwe stało się
zaproszenie do Gdańska naukowców z Sanxi University (Tayuan, Chiny) na seminarium
poświęcone różnicom kulturowym w biznesie oraz dołączenie kolegów chińskich do projektu
badań w zakresie różnic międzykulturowych w przedsiębiorstwach globalnych.
3. 2002-2004 –International Human Resources Management in the MN’s organizations –
Prof. Linda Stroh, A. Varma z Loyola University of Chicago; w ramach grantu prowadzone
były badania z zakresu zachowań ludzi w organizacjach międzynarodowych oraz relacji
interpersonalnych w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce i Stanach Zjednoczonych;
wstępne dane zostały przedstawione na konferencji International Human Research
Conference w Limerick, Irlandia w czerwcu 2003.
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4. 1999-2001 – Komunikacja międzykulturowa w kontekście globalizacji życia społecznego partner- Prof. P. Gates, Nina-Jo Moore z Appalachian State University. W ramach współpracy
zorganizowano w kolejnych latach Summer School of Communication dla studentów
amerykańskich i polskich; przeprowadzono badania z zakresu uprzedzeń i stereotypów oraz
różnic w budowaniu relacji pracowniczych.
Staże i wyjazdy zagraniczne
1. Pobyt studyjny celem opracowania programu dla Summer School of Communication,
Appalachian State University, Boone NC, 09.2010
2. Wyjazd w celu opracowania i realizacji badań z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi w organizacjach wielokulturowych, Jamsedpur Indie, 04-05.2009
3. 3-miesięczny pobyt studyjny w XLRI, Jamshedpur, Indie 2008
4. Program - Student’s political engagement, how we can improve it, Missouri State
University, Springield MO, 19-26.04.2006
5. University Partnerships for Education and Citizenship, American Democracy Project,
na zaproszenie: American Associations of State Colleges and Universities, Portland
15-16.06.2005
6. Wizyty studyjne w Loyola University Chicago, dotyczące kontynuacji badań z zakresu
funkcjonowania przedsiębiorstw globalnych, 09.2002; 02.2004
7. US Labor Department Grant – 1999-2000
(w ramach grantu odbyłem 2 wizyty studyjne w Institute of Human Resources &
Industrial Relations Loyola University of Chicago) brałem udział w opracowaniu
programu nauczania nt. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
8. Summer School of Education – Central European University, Budapeszt, lipiec 1998;
zajęcia z tworzenia kapitału ludzkiego w szkolnictwie średnim i wyższym
9. Stypendium Deutsches Polen Institut w Duisburgu marzec-lipiec 1997
temat: Sytuacja na rynku pracy jednoczącej się Europy
10. Summer School of Communication – Appalachian State University - Gdańsk czerwiec
1997; kurs z różnic międzykulturowych w biznesie.
11. Roczny kurs trenerski “Business Management” – organizowany i prowadzony przez
wykładowców Connecticut State University i Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk, październik 1996 – czerwiec 1997
12. Udział w Summer School on Social Justice – organizowanej przez Instytut Studiów
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Serock, Lipiec 1993; kurs z tematyki
sprawiedliwości społecznej i jej roli w procesie podejmowania decyzji.
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Przyjęte przez mnie kierunki działalności naukowej wynikały zarówno z potrzeb
dydaktycznych, jak i kontynuacji zainteresowań dotyczących wartości wiedzy i uzdolnień
człowieka w rozwoju ekonomicznym.
Moje analizy i wnioski publikowałem w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz
prezentowałem na szeregu konferencjach.
a) Liczba publikacji i wystąpień na konferencjach:
Publikacje zwarte i redakcje Publikacje w czasopismach
naukowe
7
45

Referaty na konferencjach
28

Inne formy aktywności
Członek Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight
Polska 2020
członek Zespołu ds. Instytucjonalizacji Programu Partnerstwa Lokalnego (opracowanie
projektu ustawy o przeciwdziałaniu bezrobocia) – 2003-2005
Osiągnięcia w działalności organizacyjnej
Moja ożywiona działalność badawczo-dydaktyczna nie pozostaje bez wpływu na umiejętności
organizacyjne. W ich efekcie wielokrotnie pełniłem rolę osoby koordynującej prace badawcze
czy też organizowałem i przewodziłem konferencjom naukowym:
Od 1998 roku przewodniczenie Polsko-Amerykańskiemu Centrum ds. Rozwiązywania
Konfliktów; w ramach Centrum prowadzone są badania z zakresu komunikacji
międzykulturowej i interpersonalnej oraz międzynarodowego zarządzania zasobami
ludzkimi; Centrum współpracuje z takimi ośrodkami jak Appalachian State
University, Loyola Univeristy Chicago, Central European University, Sanxi
University, XLRI itd.
Od 1997 roku organizator corocznej Summer School of Communication – (zajęcia dla
studentów amerykańskich i polskich) prowadzone wspólnie z wykładowcami
Appalachian State University (Boone, NC USA) oraz od roku 2002 z Sanxi University
(Tayuan, Chiny); w ramach zajęć prowadzone są warsztaty na temat różnic
międzykulturowych i konfliktów w organizacjach oraz badania np. ze stereotypów i
uprzedzeń.
od 2001 roku członek Komisji ds. Projektu „Uniwersytet bez barier” przy
Uniwersytecie Gdańskim. Zadaniem komisji jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu
uniwersytetu otwartego, poprzez wprowadzenie wszelkiego typu ułatwień dla
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studentów niepełnosprawnych.
od 2002 roku stały członek zarządu AUDEM (Alliance of Universities for Democracy)
organizacji międzynarodowej (skupiającej rektorów i kanclerzy uczelni wyższych oraz
przedstawicieli organizacji badawczo-naukowych) zajmującej się propagowaniem idei
demokracji poprzez rozwój programów edukacyjnych i współpracy pomiędzy
ośrodkami akademickimi.
W latach 2002-2007 przy współpracy U.S. Department of State, Fundacji Fulbrighta
oraz Instytutu Transportu i Handlu Morskiego organizator punktu informacji o
możliwościach studiów w uczelniach amerykańskich dla studentów uczelni wybrzeża
oraz uczniów szkół średnich.
W latach 2001-2004 organizator międzynarodowych konferencji na temat rynku pracy
„Labor Market in the New Millienium”. Uczestnikami byli m.in. Prof. Prof. Art
Malinowski, Dow Scott, Patricia Simpson, Suzy Fox z Loyola University Chicago;
przedstawiciele US Labor Department; związków zawodowych NSZZ Solidarność,
OPZZ, A.F.L.-C.I.O., Gedeon Werner z Worldwilde Strategies Inc. i inni.

Sopot, 16.12.2011
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