
 

 

 

Obszary badawcze pracowników Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem (ZZP) dotyczą szeroko 

pojmowanego zarządzania organizacjami (komercyjnymi i nie). Zainteresowania poszczególnych 

pracowników to m.in.:  
 

• modele biznesu; 

• zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem; 

o narzędzia analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia, 

o prognozowanie strategiczne (foresight strategiczny), 

• zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach (w tym: rekrutacja, przywództwo, decyzje 

i kompetencje menedżerskie, motywowanie, satysfakcja i zaangażowanie pracowników, 

dobrostan pracowników, zarządzanie stresem, patologie organizacyjne, etyka zarządzania itp.); 

• przedsiębiorczość i zachowania przedsiębiorcze; 

• przedsiębiorstwo w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu; 

• wdrażanie tradycyjnych i nowoczesnych metod oraz narzędzi zarządzania jakością; 

• innowacyjność przedsiębiorstw i kreatywność pracowników; 

• badanie strategicznych i sektorowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw i organizacji 

w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym; 

• badanie oraz projektowanie różnych aspektów strategii oraz polityki ochrony środowiska 

i zrównoważonego rozwoju (w tym: systemy zarządzania środowiskowego, etykiety i deklaracje 

środowiskowe, gospodarka odpadami, gospodarka wodna itp.); 

• zielone zarządzanie, zarządzanie środowiskiem.  
 

Pracownicy ZZP chętnie podejmą współpracę w ramach projektów interdyscyplinarnych, dopełniając 

kompetencje twarde, kompetencjami „miękkimi”, związanymi z zarządzaniem i budowaniem relacji.  
 

Mamy doświadczenie w projektach m.in. z zakresu:  

• opracowania badawczo-rozwojowym nowych przedsięwzięć i inicjatyw; 

• analizy, oceny i opiniowania różnego rodzaju innowacyjności przedsiębiorstw; 

• przygotowywania wniosków o dofinansowanie działalności przedsiębiorstw; 

• sporządzania biznes planów; 

• budowania zespołów – building teams; 

• doradztwa organizacyjnego odnoszącego się do tworzenia i korygowania struktur 

organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, doskonalenia kompetencji menedżerskich, 

wspierania działań innowacyjnych i kreatywności zespołów;  

• realizacji badań z wykorzystaniem m.in.: ankiety, wywiadu pogłębionego, grup fokusowych oraz 

analizą statystyczną danych; 

• opracowywania ekspertyz dotyczących problemów zarządzania.  
 

Pracownicy ZZP uczestniczyli i uczestniczą, a także na bieżąco przygotowują projekty i aplikują o środki 

na działania realizowane zarówno w zespołach wydziałowych, międzywydziałowych, jak i tych 

o charakterze ponaduczelnianym (krajowych i międzynarodowych).  
 

Wnioski projektowe złożone lub zrealizowane / w trakcie realizacji przez pracowników ZZP:   

• NAWA: „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów”; 

• NCN, Opus: „Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich 

przedsiębiorstwach z wykorzystaniem algorytmizacji”; 



 

 

 

• PCI: „Cyfryzacja procesów zarządzania personelem w mikro i małych firmach w zmiennych 

warunkach otoczenia społeczno-gospodarczego”; 

• Erasmus +: „TOUCAN: The future of tOUrism without a CArbon footprint – w  kooperacji 

międzynarodowej z partnerami z: Cypru, Grecji, Polski, Portugalii, Włoch i Turcji; 

• NCBR: „Badania nad opracowaniem struktury tekstronicznej stanowiącej pasywny 

elektroniczny identyfikator RFID, zaprojektowany do integracji z gotowym wyrobem branży 

odzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wyrobów bieliźniarskich";  

• Projekt „Supporting Educators to Make the Shift to Inclusive Online Assessment and Virtual 

Learning, 2020” – współpraca z partnerami z: Bułgarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Turcji;   

• Projekt EMS: „European Manufacturing Survey 2021” – konsorcjum EMS obejmuje partnerów 

z 20 krajów: Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Litwa, 

Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, 

Szwecja, Włochy;  

• Projekt Visegrad+: „Innovations in circular economy – environmental labels and declarations” –

współpraca z partnerami z Republiki Czeskiej, Serbii, Słowacji, Węgier  
 

Pracownicy ZZP współpracują z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Wiceprezesem PTE 

w kadencji 2021-2022 jest dr Jolanta Stec-Rusiecka z ZZP.  

 

Chętnie podejmiemy współpracę zarówno w projektach krajowych, jak i międzynarodowych.  
 

Kontakt do jednostki: 

strona domowa: https://zzp.prz.edu.pl/ 

telefon do sekretariatu: +48 17 865 30 41 

e-mail: zzp@prz.edu.pl  

 

 


