






P
rofesor Marian Gorynia ukończył studia ekono-
miczne na kierunku ekonomika i organizacja 
handlu zagranicznego Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Już od czasów studenckich wyróż-

niał się szczególnie aktywną i dynamiczną działalnoś-
cią naukową, w związku z czym otrzymał wiele różnych 
odznaczeń i medali, w tym między innymi Summa Cum 
Laude dla wybitnych absolwentów Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu i Złotą Odznakę im. Mikołaja Ko-
pernika Primus Inter Pares.

W latach 1980-1983 odbył studia doktoranckie 
w  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W roku 1985 
obronił doktorat (tytuł dysertacji „Czynnik organizacji 
w zarządzaniu działalnością eksportową producenta”). 
W 1995 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego 
(praca habilitacyjna pod tytułem „Teoria i polityka regu-
lacji mezosystemów gospodarczych a transformacja 
postsocjalistycznej gospodarki polskiej”). Tytuł nauko-
wy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2000 
roku. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest uczniem 
Profesora Henryka Wojciechowskiego oraz Profesora 
Wiesława J. Otty.

Profesor Marian Gorynia ma rozległe zainteresowa-
nia naukowe, czego dowodem są jego liczne publikacje 
wydawane w prestiżowych periodykach i wydawni-
ctwach. Dorobek naukowy Profesora koncentruje się 
w dużej mierze na uwarunkowaniach i efektach funk-
cjonowania przedsiębiorstw w różnych systemach go-

spodarczych. Szeroko zakrojony i konsekwentnie reali-
zowany przez Uczonego program badawczy wyróżnia 
się oryginalnością, a podejmowane tematy osadzone są 
w  ramach nowatorskich nurtów badawczych, prowa-
dzonych w renomowanych ośrodkach naukowych 
w kraju i  za granicą. W ostatnim okresie Profesor po-
święca coraz więcej uwagi kwestiom metodologicznym 
ekonomii i jej relacji z innymi naukami, a także poszu-
kiwaniom aksjologicznych podstaw ekonomii.

Profesor Marian Gorynia aktywnie uczestniczył 
w  kształtowaniu życia akademickiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego, pełniąc między innymi funkcje: Pro-
dziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu (1999-2002), Prorektora ds. Nauki 
i  Współpracy z  Zagranicą Akademii Ekonomicznej  
w  Poznaniu (2002-2008), Przewodniczącego Rady 
 Naukowej Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego. 
W  latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora oraz Prze-
wodniczącego Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu. Znaczący wkład Profesora w działal-
ność naukową i organizacyjną na rzecz macierzystej 
uczelni potwierdza Medal „Za Zasługi dla Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu” (2017).

Profesor Marian Gorynia jest członkiem komitetów 
redakcyjnych i rad programowych wielu znakomitych 
czasopism naukowych, m.in.: „Journal of Transnational 
Management”, „International Journal of Institutional 
Governance”, „Ekonomista”, „Gospodarka Narodowa” 
oraz „Studia Ekonomiczne”. Ze względu na swoje 

polski ekonomista, jeden z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie badań  
nad gospodarką międzynarodową oraz konkurencyjnością



osiągnięcia naukowe, Profesor pełnił lub pełni szereg 
funkcji zawodowych i społecznych poza Uniwersytetem 
Ekonomicznym. Do najważniejszych z nich można zali-
czyć: członkostwo w Komitecie Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk (od 2003), członkostwo w Cen-
tralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 
2010-2011 oraz 2017-2020 (od 2017 pełni funkcję wice-
przewodniczącego), przewodniczenie Konferencji Rek-
torów Uczelni Ekonomicznych (2012-2016), członko-
stwo w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego (od 2005), a także funkcję przewodni-
czącego tejże Rady (od 2015).

Profesor Gorynia swoje osiągnięcia naukowe prze-
kłada także na sferę praktyki gospodarczej i bizneso-
wej, czego dowodem jest uczestnictwo w wielu organi-
zacjach, zarówno polskich jak i międzynarodowych, 
wśród których można wymienić między innymi: Euro-
pean International Business Academy − Board Member 
jako przedstawiciel Polski (2007-2015), Academy of In-
ternational Business, International Management Deve-
lopment Association czy Polskie Towarzystwo Ekono-
miczne.

Należy podkreślić, że Profesor Marian Gorynia jest 
osobą darzoną wielkim szacunkiem w środowisku aka-
demickim. Wielokrotnie był honorowany nagrodami 
indywidualnymi i zespołowymi Ministra Edukacji Na-
rodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W 1999 roku został wyróżniony nagrodą naukową PAN 
im. Fryderyka Skarbka w dziedzinie ekonomii. W 2004 
roku otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk Organizacji 
i  Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W 2009 roku 
został uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego. W 2013 
roku otrzymał Nagrodę  Wiceprezesa Rady Ministrów za 
szczególne osiągnięcia w działalności proeksportowej.

Za zasługi na rzecz miasta Poznania i Wielkopolski 
uzyskał: Odznakę Honorową Miasta Poznania, Statuetkę 

Honorowego Hipolita i Dyplom Godności Lidera Pracy 
Organicznej (2011), Medal Pamiątkowy Wojewody 
Wielkopolskiego Ad Perpetuam Rei Memoriam (2012), 
a także Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego” (2016). W 2002 roku Profesorowi 
przyznano Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2007 roku – 
Srebrny Medal Labor Omnia Vincit za Krzewienie Idei 
Pracy Organicznej.

Profesor Gorynia aktywnie angażuje się w działal-
ność społeczną, co potwierdza Medal XXX-lecia Resty-
tucji Orderu św. Stanisława BM za działalność charyta-
tywną (2009). Za wykorzystanie aktywności naukowej 
w praktyce gospodarczej Profesor Gorynia został nagro-
dzony Medalem „Zasłużony dla Eksportu” (2014) oraz 
Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Rozwoju Gospo-
darki Rzeczypospolitej Polskiej” (2015).

Z inicjatywy Profesora Mariana Goryni Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu nawiązał współpracę ze śro-
dowiskiem naukowym Wydziału Ekonomii i Zarządza-
nia Uniwersytetu w Białymstoku, czego efektem jest 
 zaangażowanie Profesora w rozwój kadry naukowej, 
w tym w szczególności w postępowania awansowe pra-
cowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Dzięki tej 
współpracy wyraźnie zyskuje na znaczeniu pozycja 
 naukowa  Wydziału.

Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania w dniu 
22  października 2018 roku wystąpiła z wnioskiem 
o  wszczęcie procedury o nadanie tytułu Doktora  
Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesoro-
wi  Marianowi Goryni w uznaniu niekwestionowane-
go wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług 
dla rozwoju naukowego Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 27 lutego 
2019 roku Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął 
uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa  
Profesorowi Marianowi Goryni.



J
est mi niezmiernie miło, że oto Uniwersytet 
w  Białymstoku po raz kolejny jest miejscem 
szczególnego wydarzenia – nadania najwyższej 
godności akademickiej, czyli doktoratu honoro-

wego. To godność honorująca jednostki wybitne, nie-
zwykłe i niepowtarzalne. Na Uniwersytecie w Białym-
stoku, spośród ekonomistów, były to do tej pory dwie 
osoby: Jerzy Wilkin i Reinhard Selten, ludzie (nomen 
omen) instytucje, znaczący w naukach ekonomicznych 
bardzo wiele, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Nie 
sposób mówić czy pisać o ekonomii instytucjonalnej 
pomijając prace i myśli profesora Wilkina, czy też o teo-
rii gier bez osiągnięć Profesora Seltena (Nagroda Nobla 
1994).

Uniwersytet w Białymstoku to również szereg dok-
torów honorowych z innych dyscyplin (razem 18 osób).

Dziś do tych nazwisk dołączy kolejne: Profesora 
Mariana Goryni – ekonomisty, pedagoga, inspiratora. 
Chciałbym zaznaczyć, że powierzenie przez Senat Uni-
wersytetu w Białymstoku przedstawienia laudacji na 
cześć Profesora sprawiło mi ogromną radość i satysfak-
cję. Poza tym stało się wyzwaniem, bo w tak krótkim 
czasie muszę zawrzeć szereg dokonań Profesora.

Profesora poznałem na przełomie XX i XXI wieku. 
W tym czasie nasze losy niejednokrotnie się przeplatały, 
jednak ten miniony czas należy rozważyć przede 
wszystkim w kontekście jego niepodważalnego dorobku 

ekonomicznego oraz roli, jaką odegrał w środowisku 
naukowym.

Dobrze pamiętam moment, gdy się poznaliśmy. 
 Będąc jeszcze prodziekanem Wydziału Ekonomii i Za-
rządzania, otrzymałem zaproszenie z Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu na jedną z wielu organizowanych 
w tamtych czasach konferencji. Na niej spotkałem Pro-
fesora, który już wtedy w naukach ekonomicznych był 
jednym z autorytetów. Później, z racji pełnionej funkcji 
i prowadzonej pracy naukowej, spotykaliśmy się wielo-
krotnie. I tak jest do dzisiaj. Profesor zawsze chętnie 
przyjeżdża do Białegostoku i mam nadzieję, że tak już 
zostanie. Co więcej, liczę że otrzymany tytuł honorowy 
jeszcze bardziej Profesora do nas przywiąże.

Znajomość z Profesorem od zawsze była dla mnie 
przyjemnością i inspiracją, To wspaniały człowiek, bo-
wiem wciąż dokłada kolejne cegiełki do rozwoju nauk 
ekonomicznych. Mój podziw dotyczy jednak także in-
nych aspektów – obejmuje również kwestie prywatne 
i osobowościowe, takie jak fascynacja muzyką poważną 
czy też dotyczące Jego pasji sportowych, jakimi są kibi-
cowanie Lechowi Poznań i bieganie.

Profesor Marian Gorynia prowadzi działalność 
 naukową od 1980 roku, kiedy to ukończył studia na 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W roku 1985 
obronił doktorat, w 1995 uzyskał stopień naukowy dok-
tora habilitowanego nauk ekonomicznych, natomiast 

„Ludzkość kroczy stale naprzód,  
człowiek pozostaje ten sam”

J.W. Goethe



w roku 2000 prezydent nadał mu tytuł naukowy profe-
sora nauk ekonomicznych.

W działalności naukowej Profesora uwagę zwraca 
rozbudowany i konsekwentnie realizowany program 
badawczy, skoncentrowany na badaniu uwarunkowań, 
przejawów i efektów funkcjonowania przedsiębiorstw 
w różnych systemach gospodarczych, w szczególności 
w realiach polskiej wersji gospodarki centralnie admi-
nistrowanej, a także w gospodarce okresu transformacji 
i  budowania rozwiniętej gospodarki rynkowej. Wśród 
wymienionych wyróżniają się mezoekonomiczne (prze-
de wszystkim branżowe) uwarunkowania zachowań 
przedsiębiorstw. Za szczególne elementy zaintereso-
wań badawczych należy uznać międzynarodowe aspek-
ty funkcjonowania przedsiębiorstw, a także zagadnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, w tym różne  
czynniki determinujące konkurencyjność, pochodzące 
zarówno z wnętrza, jak i z otoczenia firmy.

Na podkreślenie zasługują następujące cechy dzia-
łalności badawczej Profesora Mariana Goryni, świad-
czące o wysokim stopniu oryginalności i nowatorskim 
charakterze prowadzonych badań: podejmowanie za-
gadnień korespondujących z badaniami prowadzonymi 
w najbardziej renomowanych ośrodkach badań ekono-
micznych z  jednoczesnym nawiązaniem do odniesień 
polskich (np. luka konkurencyjna, klastry, konkurencyj-
ność, strategia firmy), przywiązywanie dużej wagi do 
podstaw ontologicznych, epistemologicznych, metodo-
logicznych i metodycznych prowadzonych badań, silna 
orientacja empiryczna prac badawczych, kierowanie 
licznymi projektami badawczymi oraz interdyscyplinar-
ny charakter realizowanych badań.

Z kolei w działalności dydaktycznej Profesora na 
podkreślenie zasługują: znaczna różnorodność prowa-

dzonych wykładów, dotyczących głównie rozmaitych 
aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw w między-
narodowej przestrzeni gospodarczej, a także uwarunko-
wań strategii firmy leżących w obszarze prowadzonej 
polityki gospodarczej, odbycie licznych staży zagra-
nicznych oraz wygłaszanie wykładów gościnnych 
w ośrodkach zagranicznych.

Podsumowując dorobek naukowy i dydaktyczny 
 recenzentka, profesor Weresa, pisze:

Jego dorobek naukowy i dydaktyczny koncentruje się na uwa-
runkowaniach i efektach funkcjonowania przedsiębiorstw 
w  różnych systemach gospodarczych. Szeroko zarysowany 
i  konsekwentnie realizowany przez Profesora program ba-
dawczy wyróżnia się oryginalnością oraz znacznym umiędzy-
narodowieniem. Podejmowane przez Niego tematy badawcze 
można zaliczyć do nowatorskich nurtów badawczych, które 
korespondują z badaniami prowadzonymi w renomowanych 
ośrodkach badań ekonomicznych w kraju i za granicą.

W działalności organizacyjnej Profesora na szcze-
gólną uwagę zasługują: pełnienie odpowiedzialnych 
funkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 
(kierownik katedry, prodziekan, prorektor, rektor), 
 przynależność do rad naukowych, praca w komitetach 
redakcyjnych i radach naukowych czasopism polskich 
i  zagranicznych oraz członkostwo i pełnienie funkcji 
w profesjonalnych stowarzyszeniach.

Jak wspomina w swojej recenzji profesor Wilkin:

Profesor Marian Gorynia ma wielkie zasługi dla rozwoju 
swojej macierzystej uczelni, czyli Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu, którą kierował jako rektor w okresie dwóch 
kadencji. W tym okresie uczelnia ta podniosła swoją rangę 
i znaczenie w gronie uczelni ekonomicznych w Polsce, a także 
budowała wyraźnie rosnące uznanie międzynarodowe. 
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 Profesor Marian Gorynia jest bardzo aktywny nie tylko 
w świecie akademickim, ale też w działalności na rzecz swo-
jego miasta, regionu i środowiska gospodarczego.

W dorobku naukowym Profesora, w zakresie mezo-
ekonomicznych uwarunkowań zachowań przedsiębiorstw, 
na uwagę zasługuje wkład w podjęcie problematyki 
szczebla mezoekonomicznego w odniesieniu do proce-
sów transformacji w gospodarkach postsocjalistycz nych 
– nowatorskie ujęcie problemu, a zwłaszcza przenie-
sienie go na grunt polski i rozwinięcie zagadnień zwią-
zanych z systemami średniego szczebla (branże, sekto-
ry, gałęzie, regiony). Ponadto trzeba wspomnieć także 
o wkładzie Profesora w rozwój pozytywnej teorii mezo-
ekonomii, obejmujący szereg elementów o charakterze 
innowacyjnym.

Warto również zwrócić uwagę na wkład Profesora 
w normatywną teorię przejścia, który obejmuje:
− rekonstrukcję założeń doktryn ekonomicznych pod 

kątem ich adekwatności i przydatności w okresie 
transformacji gospodarek postsocjalistycznych,

− sformułowanie założeń koncepcji liberalno-instytu-
cjonalnej polityki przemysłowej jako innowacyjnej 
formuły prowadzenia polityki przemysłowej w okre-
sie przejścia do gospodarki rynkowej.

Problematyka mezoekonomiczna oraz związane 
z  nią kwestie dotyczące polityki przemysłowej były 
 także rozwijane w publikacjach w renomowanych cza-
sopismach, takich jak „Ekonomista”, „Gospodarka 
 Narodowa” czy „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny”.

W cyklu artykułów na łamach „Ekonomisty” Profe-
sor podjął kwestię dopasowania i możliwości wykorzy-
stania współczesnych teorii firmy w warunkach trans-

formowanej gospodarki. Wskazał ograniczenia, ale 
jednocześnie zwrócił uwagę na duże możliwości heury-
styczne niektórych koncepcji w ramach teorii przedsię-
biorstwa, w odniesieniu do okresu transformacji.

W badaniach Profesora Mariana Goryni wiele uwa-
gi poświęcono zagadnieniom związanym z internacjo-
nalizacją gospodarki polskiej jako całości, a także kwe-
stiom zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw. 
Zagadnienia te były poruszane w artykułach naukowych 
publikowanych w renomowanych pismach zagranic-
znych, takich jak: „Russian and East European Finance 
and Trade”, „Journal of Euro-Asian Management”, 
„Mondes en Developpement”, „Journal of East-West 
Business”, „Journal for East European Management 
Studies” czy „Journal of Transnational Management”, 
a  także w czasopismach krajowych (np. „Gospodarka 
Narodowa”, „Przegląd Organizacji”). Problematyka ta 
była również przedmiotem rozważań w licznych refera-
tach prezentowanych na konferencjach zagranicznych 
i krajowych.

Innym podjętym zagadnieniem badawczym było 
rozpoznanie i pomiar luki konkurencyjnej w przedsię-
biorstwach polskich w okresie transformacji i integracji 
z Unią Europejską. Profesor opracował autorską kon-
cepcję konkurencyjności przedsiębiorstwa, obejmującą 
trzy wymiary: potencjał konkurencyjny, strategię kon-
kurencyjną i pozycję konkurencyjną.

Oprócz szczegółowego rozpoznania teoretycznego 
luki konkurencyjnej przeprowadzono badania empirycz-
ne dokumentujące fakt istnienia i rozmiary tej realnie 
występującej. Wartościowym elementem przeprowa-
dzonego postępowania badawczego było sformułowa-
nie zaleceń praktycznych. W warstwie normatywnej 
zbudowano rekomendacje kierowane do dwóch grup 



adresatów. Wskazano, że pierwszym odbiorcą zaleceń 
normatywnych są przedsiębiorstwa, w których stwier-
dzono występowanie luki konkurencyjnej. Do jej 
zmniejszenia powinny doprowadzić zmiany w strategii 
tychże firm. Z drugiej strony wykazano, że potrzebna 
jest polityka gospodarcza wspierająca działania podej-
mowane na poziomie firm, sprzyjająca likwidowaniu 
luki konkurencyjnej.

Profesor podjął również próbę określenia konse-
kwencji wejścia do strefy euro na poziomie mikroekono-
micznym, czyli z perspektywy poszczególnych przed-
siębiorstw.

Wyróżniającymi, oryginalnymi i nowatorskimi ce-
chami zasygnalizowanej wyżej twórczości naukowej 
Profesora Mariana Goryni są następujące okoliczności:
− podejmowanie w licznych pracach badań, które do-

tyczą jednocześnie kilku poziomów analizy ekono-
micznej;

− przyjmowanie perspektywy interdyscyplinarnej – 
istotna część prac to prace z pogranicza ekonomii, 
nauk o zarządzaniu i finansów;

− przywiązywanie dużej wagi do kwestii filozoficz-
nych podstaw prowadzenia badań ekonomicznych, 
co znalazło swe odbicie w starannym określaniu 
założeń ontologicznych, epistemologicznych i me-
todologicznych realizowanych projektów badaw-
czych.
W swojej recenzji profesor Weresa pisze:
Prof. dr hab. Marian Gorynia jest wybitnym polskim ekono-
mistą, niezwykle aktywnym, zarówno w nauce, jak i dydakty-
ce oraz działalności organizacyjnej. Świadczy o tym Jego 
obszerny, znaczący merytorycznie i nowatorski dorobek na-
ukowy, ogromne zaangażowanie i osiągnięcia w obszarze 
kształcenia polskich ekonomistów i młodej kadry naukowej, 

działalność na rzecz rozwoju nauk ekonomicznych i nauk 
o zarządzaniu, a także praca organizacyjna, której wyrazem 
są m.in. pełnienie wielu odpowiedzialnych funkcji kierowni-
czych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 
zaangażowanie w działalność stowarzyszeń profesjonalnych 
i komitetów redakcyjnych czasopism naukowych.

Za osiągnięcia naukowe Profesor Marian Gorynia 
uzyskał następujące nagrody:

1. Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej 
za pracę habilitacyjną pt. Teoria i polityka regulacji 
mezosystemów gospodarczych a transformacja post-
-socjalistycznej gospodarki polskiej – 1996.

2. Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej 
za książkę pt. Zachowania przedsiębiorstw w okre-
sie transformacji. Mikroekonomia przejścia – 1999.

3. Nagroda PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka 
Skarbka za książkę pt. Zachowania przedsiębiorstw 
w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia – 
1999.

4. Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej 
za książkę K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja nauko-
wa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. Strategie przed-
siębiorstw w biznesie międzynarodowym – 2001.

5. Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu za książkę M. Gorynia (redakcja naukowa), 
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa 
a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – 2003.

6. Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania 
Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową mo-
nografii-pracy zbiorowej pt. Luka konkurencyjna na 
poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej – 2004.

9



7. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za książkę M. Gorynia (redakcja nauko-
wa), M. Bartosik-Purgat, B. Jankowska, R. Owcza-
rzak pt. Strategie firm polskich wobec ekspansji  
inwestorów zagranicznych – 2006.

8. Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za książkę pt. Strategie za-
granicznej ekspansji przedsiębiorstw – 2008.

9. Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. Strate-
gie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw – 2009.

10. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za książkę M. Gorynia i B. Jankowska 
(redakcja naukowa), M. Dzikowska, M. Pietrzy-
kowski, P. Tarka pt. Wejście Polski do strefy euro 
a międzynarodowa konkurencyjność i internacjona-
lizacja polskich przedsiębiorstw – 2012.

Profesor Marian Gorynia był recenzentem w 49 
przewodach doktorskich, 35 przewodach i postępowa-
niach habilitacyjnych oraz 23 postępowaniach o nada-
nie tytułu profesora. Ponadto był przewodniczącym 
23 komisji habilitacyjnych.

Podczas ponad trzydziestopięcioletniej pracy na 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Poznaniu) Profesor Marian 
Gorynia prowadził zajęcia dydaktyczne w formie ćwi-
czeń, wykładów, seminariów kursowych, konwersato-
riów, seminariów magisterskich i seminariów doktor-
skich.

W recenzji profesora Wnorowskiego możemy prze-
czytać:

Aktywny udział Profesora w kształceniu młodej kadry 
 naukowej oraz organizacji nauki i doskonaleniu dydaktyki 

w swojej uczelni oraz skali polskich środowisk ekonomicznych 
każe traktować Go jako jednego z najwybitniejszych polskich 
ekonomistów.

W trakcie pracy na Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu odbył następujące staże w ośrodkach zagra-
nicznych (staże miały w większości charakter zarówno 
naukowy, jak i dydaktyczny):
− Uniwersytet w Lyonie, Instytut Administracji Przed-

siębiorstw, Francja
− Buckinghamshire College of Higher Education, 

Wielka Brytania
− Trent University Nottingham, Wielka Brytania
− Uniwersytet Nauk Społecznych w Tuluzie, Francja
− Wyższe szkoły biznesu w Barcelonie i Lizbonie,  

Hiszpania, Portugalia
− Institut de Gestion des Enterprises w Rennes, 

Francja
− Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze, Niemcy
− Harvard Business School w Bostonie, USA.

Profesor Weresa podsumowuje dorobek naukowy 
Profesora następująco:

Reasumując, wybitne osiągniecia Profesora, które niewątpli-
wie stanowią podstawę do nadania Mu tytułu doktora hono-
ris causa, to nowatorski, oryginalny i konsekwentnie realizo-
wany program badawczy dotyczący funkcjonowania 
przedsiębiorstw w różnych systemach gospodarczych, w szcze-
gólności obejmujący mikroekonomię konkurencyjności,  
zagadnienie klastrów oraz umiędzynarodowienie przedsię-
biorstw i gospodarek. Na podkreślenie zasługuje wkład Profe-
sora Mariana Goryni w naukę światową, o czym świadczy 
między innymi to, że efekty Jego badań opublikowano  
w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. 



O tym jak wielki jest wkład Profesora w naukę świadczy 
ogromna liczba cytowań Jego prac naukowych – wiele z pub-
likacji cytowano kilkaset razy.

Na działalność organizacyjną Profesora Mariana 
Goryni składa się zarówno aktywność na macierzystej 
uczelni, jak i poza nią. Najważniejsze funkcje pełnione 
na Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademii Ekonomicz-
nej) w Poznaniu to:
− 1999-2002 – prodziekan Wydziału Zarządzania 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
− 2002-2008 – Prorektor ds. Nauki i Współpracy  

z Zagranicą Akademii Ekonomii w Poznaniu,
− 2006-2008 – kierownik Katedry Strategii i Polityki 

Konkurencyjności Międzynarodowej,
− 2008-2016 – Rektor,
− obecnie wybrany na członka pierwszej Rady Uczelni 

UEP.

Najważniejsze funkcje zawodowe, honorowe i spo-
łeczne pełnione poza UEP (AEP) to:
− członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

(w  latach 2011-2012 oraz w kadencji 2017-2020), 
od 2017 roku – jej wiceprzewodniczący;

− członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, od 2015 roku – przewodniczący tej 
Rady;

− członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk (od 2013 r.);

− członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekono-
micznych Polskiej Akademii Nauk (2009-2015);

− członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
− członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
− przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni 

Ekonomicznych (KRUE) (2012-2016);

− zastępca przewodniczącego Kolegium Rektorów 
Miasta Poznania (2012-2016).
Za swoją działalność organizacyjną i naukową Pro-

fesor siedmiokrotnie uzyskiwał nagrody indywidualne 
I i II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak wspomina w recenzji profesor Wnorowski:

Tego wszystkiego, czego dokonał Profesor Marian Gorynia 
w polskiej nauce i nie tylko, przy złym charakterze recenzenta, 
można zazdrościć, przy dobrym zaś (ja uważam się za takie-
go), zachwycać się i podziwiać. Wszystkie przytoczone wyżej 
fakty oraz rozpatrzone okoliczności przemawiają jedno
znacznie za poparciem wniosku o nadanie Profesorowi 
 Marianowi Goryni tytułu doktora honoris causa Uniwersy-
tetu w Białymstoku. Jego dorobek naukowy jest wybitny i sta-
nowi znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych. To dzięki 
Profesorowi i jego klarownym wywodom zdecydowanie staje-
my po stronie tych, którzy twierdzą, że nauki ekonomiczne są 
piękne, a nie ponure.

Talent naukowy Profesora jest również efektem jego 
współpracy z profesorem Ottem, jego nauczycielem 
i mentorem. Pięknie to zaowocowało, bo Profesor Gory-
nia obecnie ma szereg swoich uczniów, odgrywających 
coraz istotniejszą rolę w naukach ekonomicznych.

Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organiza-
cyjne Profesora w znaczącej mierze wynikają z ogrom-
nego zaufania, jakim darzą go współpracownicy, znajo-
mi czy koledzy ekonomiści. Jest dla wielu z nas mistrzem 
w iście borsigowskim rozumieniu.

Wśród osób, które w mniejszym lub większym stop-
niu związane są z Profesorem, panuje niesamowita at-
mosfera, którą porównać można jedynie do marshallow-
skiej definicji „regionu wiedzy”. Myślę, że w znacznym 
stopniu relacje te przenoszą się również na działalność 
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całego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
 którego Profesor jest naukową ikoną.

Profesor Weresa pisze:

Z punktu widzenia procedury nadania tytułu doktora hono-
ris causa warto ponadto podkreślić zainicjowaną przez Pro-
fesora i trwającą od wielu lat owocną współpracę między 
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wydziałem 
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 
 Dzięki niej możliwa była wymiana doświadczeń naukowych 
i dydaktycznych, wzrosła aktywność obu środowisk w zakresie 
udziału w konferencjach naukowych organizowanych przez 
obie uczelnie, a także możliwe było dzielenie się wiedzą  
i tworzenie więzi między obiema uczelniami.

Jego wystąpienia we wszystkich goszczących Pro-
fesora ośrodkach naukowych zawsze przyciągały chęt-
nych zdobywania nowej wiedzy. Wielu z nas pamięta 
również jego prezentacje na konferencjach w Białym-
stoku, zawsze inspirujące i wywołujące szereg kreatyw-
nych dyskusji.

Jednak Profesor wciąż silnie związany jest z Pozna-
niem, czego potwierdzeniem jest członkostwo w Radzie 
Mentorów miasta. Myślę, że nie ma możliwości namó-
wienia Profesora do przeprowadzenia się do innego 
ośrodka akademickiego także dlatego, że lubi Lecha 
Poznań, a przecież wszystko w życiu można zmienić, 
z wyjątkiem drużyny piłkarskiej, której się kibicuje.

Podsumowaniem dokonań Profesora niech będzie 
fragment recenzji profesora Wilkina:

Na inauguracji roku akademickiego 2018/2019 (…) Profe-
sor Marian Gorynia wygłosił wykład pod charakterystycznym 
tytułem: „O pięknie nauk ekonomicznych”. Jego treść dobrze 
ilustruje wyżej wspomniany nurt zainteresowań Profesora 
Mariana Goryni i skłania do namysłu nad stanem nauk 
ekonomicznych w szerokiej, filozoficznej perspektywie. Poniżej 
przytaczam dwa, krótkie fragmenty tego wykładu:

„Refleksja nad pięknem nauk ekonomicznych nawiązuje 
do  związków między naukami ekonomicznymi a filozofią. 
Filozofia bowiem jest nauką zajmującą się między innymi 
pięknem. Piękno to przecież kategoria filozoficzna. Podjęte 
tutaj zagadnienie wpisuje się więc w zyskujący na znaczeniu 
obszar badawczy dotyczący związków między filozofią jako 
królową nauk a naukami ekonomicznymi jako dziedziną, 
której fundamenty filozoficzne decydują między innymi o jej 
przydatności dla człowieka. (…)

Piękno nauk ekonomicznych należy wiązać przede wszystkim 
z ich funkcją pełnioną w rozwoju cywilizacyjnym jako kata-
lizatora postępu gospodarczego przyczyniającego się do wzro-
stu dobrobytu ludzkości. W tym aspekcie – jak starano się 
wykazać – nauki ekonomiczne są naprawdę piękne, aczkolwiek 
niedoskonałe.”

W moim wystąpieniu musi się również znaleźć wy-
rażenie słów podziwu, szacunku, uznania i podzięko-
wań dla Żony Profesora – Pani Grażyny Goryni i Jego 
Rodziny – Córek i Syna. Zawsze twierdzę, że nasze 
sukcesy w znacznym stopniu zawdzięczamy swoim to-
warzyszkom życia, które wspierają, doradzają, często 
odciążają w wielu sprawach powszednich, a także two-
rzą atmosferę życzliwości i zrozumienia.

Dziękujemy !!!



Szanowny Panie Profesorze, na koniec chciałbym podziękować 
za to, jak wiele się od Pana Profesora nauczyliśmy – profesjonalizmu, 
umiejętności doskonalenia się, a także tworzenia znakomitej atmosfery 
twórczej w nauce.

Niechaj ta najwyższa godność akademicka, którą dziś otrzymujesz, 
będzie uhonorowaniem Twojej osoby, Twojej postawy i działalności, 
a dla naszej uczelni jeszcze jednym powodem do satysfakcji i dumy. 
Bo jak pisał Homer: Kto czyni cnotliwie i przed złem się wzdryga, 
tego sławę po świecie roznoszą przechodnie.
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Prof. Robert W. Ciborowski

Białystok, 24 kwietnia 2019 r.



Instytut Gospodarki Światowej  
Kolegium Gospodarki Światowej  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.

P
rof. dr hab. Marian Gorynia jest wybitnym pol-
skim ekonomistą, niezwykle aktywnym, zarów-
no w nauce, jak i dydaktyce oraz działalności 
organizacyjnej. Świadczy o tym Jego obszerny, 

znaczący merytorycznie i nowatorski dorobek naukowy, 
ogromne zaangażowanie i osiągnięcia w obszarze 
kształcenia polskich ekonomistów i młodej kadry na-
ukowej, działalność na rzecz rozwoju nauk ekonomicz-
nych i nauk o zarzadzaniu, a także praca organizacyjna, 
której wyrazem jest m.in. pełnienie wielu odpowiedzial-
nych funkcji kierowniczych na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu, zaangażowanie w działalność 
stowarzyszeń profesjonalnych i komitetów redakcyj-
nych czasopism naukowych.

Profesor Marian Gorynia rozpoczął działalność na-
ukową w 1980 roku, podejmując studia doktoranckie 
w  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, po uzyskaniu 
tytułu magistra na kierunku Ekonomika i organizacja 
handlu zagranicznego w tejże Uczelni. Ważne elementy 
Jego kariery naukowej to uzyskanie w 1985 r. stopnia 
naukowego doktora nauk ekonomicznych (na podsta-
wie rozprawy doktorskiej „Czynnik organizacji w zarzą-
dzaniu działalnością eksportową producenta”), a na-

stępnie, w 1995 r. – stopnia doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych (po przedstawieniu rozprawy 
pt. „Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodar-
czych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki 
polskiej”) i zwieńczenie ścieżki naukowej w 2000 roku 
uzyskaniem tytułu naukowego profesora nauk ekono-
micznych.

Jego dorobek naukowy i dydaktyczny koncentruje 
się uwarunkowaniach i efektach funkcjonowania przed-
siębiorstw w różnych systemach gospodarczych. Szero-
ko zarysowany i konsekwentnie realizowany przez Pro-
fesora program badawczy wyróżnia się oryginalnością 
oraz znacznym umiędzynarodowieniem. Podejmowane 
przez Niego tematy badawcze można zaliczyć do nowa-
torskich nurtów badawczych, które korespondują z ba-
daniami prowadzonymi w renomowanych ośrodkach 
badań ekonomicznych w kraju i za granicą. Profesor jest 
jednym z pierwszych polskich uczonych podejmujących 
badania dotyczące zagadnienia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa prowadzące do określenia wewnętrz-
nych i zewnętrznych czynników determinujących kon-
kurencyjność, a także do identyfikacji luki konkurencyj-
nej i kształtowania strategii przedsiębiorstwa. 



Na podkreślenie zasługuje również Jego niezwykle 
cenny dorobek odnoszący się do funkcjonowania kla-
strów i ich związków z konkurencyjnością przedsię-
biorstw, regionów i gospodarek. Profesor Marian Gory-
nia jest w polskim piśmiennictwie ekonomicznym 
jednym z prekursorów badania tego zjawiska. Nie spo-
sób wymienić wszystkich prac przedstawiających wyni-
ki Jego badań na temat klastrów – kilka przykładów 
Jego prac w tym obszarze to m.in.: artykuł pt. „Koncep-
cja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmio-
tów gospodarczych” (współautor: B. Jankowska; Ekono-
mista, 2007 nr 3, Polska Akademia Nauk – Komitet 
Nauk Ekonomicznych, s. 311-340; monografia pt.  
„Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i interna-
cjonalizacja przedsiębiorstwa” (współautor: B. Jankow-
ska; Difin, Warszawa 2008, 228 s.); artykuł pt. „Klastry 
a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw 
Wielkopolski” (współautor: B. Jankowska; Gospodarka 
Narodowa, 2008 nr 5-6, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, s. 91-109); artykuł pt. „Clusters – a Useful 
Concept of Increasing the Internationalization of SMEs. 
The Case of Furniture, Automotive and Boiler-making 
Clusters in Poland” (współautor; B. Jankowska; w: 
An Enterprise Odyssey: Tourism, Governance and Entre-
preneurship – Zagreb: University of Zagreb 2008, 
s. 1153-1162).

Ważną cechą Jego dorobku naukowego jest znako-
mite osadzenie prowadzonych badań w teorii, odwoły-
wanie się do najnowszych osiągnięć nauki światowej 
i  proponowanie nowatorskich ujęć koncepcyjnych. 
Przykładem może być artykuł pt. „Luka konkurencyjna 
w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej” (Gospodarka Narodowa 2000 nr 10, s. 48-
670), którego wątki rozwinięte zostały w monografii pt. 

„Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa 
a  przystąpienie Polski do Unii Europejskiej” (red. 
M. Gorynia, Wydawnictwo AE, Poznań 2002). Profesor 
jako autor kluczowych rozdziałów tej monografii m.in. 
dokonał konceptualizacji i operacjonalizacji pojęcia 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, zaproponował mo-
del opisujący konkurencyjność firm oraz opracował 
schemat analityczny luki konkurencyjnej tworząc 
w polskich naukach ekonomicznych podstawy metodo-
logii badań nad konkurencyjnością przedsiębiorstw.

Wiele prac badawczych Profesora Mariana Goryni 
ma interdyscyplinarny charakter – Profesor umiejętnie 
łączy w nich dorobek ekonomii i nauk o zarządzaniu, 
co nadaje Jego badaniom unikatowy charakter. W ten 
nurt badań wpisują się Jego liczne prace dotyczące 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Przykładem 
mogą być m.in. następujące artykuły: „Poland and Its 
Investment Development Path” (współautorzy: J. Nowak, 
R. Wolniak, Eastern European Economics, 2007 nr 2, 
s.  52-740); „Teorie internacjonalizacji”, (współautor: 
B. Jankowska; Gospodarka Narodowa, 2007 nr 10, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, s. 2144); „Modes, 
rythmes et perspectives d’internationalisation de l’śco-
nomie et des entreprises polonaises”, (współautor: 
L. Dayan; Mondes en Developpement, 2009 nr 1, Paryż: 
COCOEDUC, s. 109-127); „Investment Development 
Paths of Central European Countries: A Comparative 
Analysis” (współautorzy: J. Nowak, R. Wolniak; Argu-
menta Oeconomica, 2010, 1 (24), s. 6587); „Outward 
FDI of Polish firms: The role of motives, entry modes 
and location factors” (współautorzy: J. Nowak, P. Trąp-
czyński, R. Wolniak; Journal for East European Man-
agement Studies, 2015, 20 (3), s. 328-359); „A double-
edged sword? The moderating effects of control on firm 
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capabilities and institutional distance in explaining 
foreign affiliate performance” (współautor: P. Trąpczyń-
ski; International Business Review 2017, nr 26 (4), 
s.  697-709). Wymienione tu przykładowe artykuły to 
zaledwie niewielki wycinek dorobku Profesora Mariana 
Goryni w tej problematyce, ale ich przytoczenie pozwa-
la pokazać, jak wysoka jest ranga tych publikacji. Wiele 
z tych prac opublikowano w renomowanych czasopis-
mach międzynarodowych – stanowią one to ważny 
wkład Profesora M.Goryni (i tym samym nauki polskiej) 
w światowy dorobek dotyczący umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw i gospodarek.

Reasumując, wybitne osiągniecia Profesora, które 
niewątpliwie stanowią podstawę do nadania Mu tytułu 
doktora honoris causa to nowatorski, oryginalny i kon-
sekwentnie realizowany program badawczy, dotyczący 
funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych systemach 
gospodarczych, w szczególności obejmujący mikroeko-
nomię konkurencyjności, zagadnienie klastrów oraz 
umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i gospodarek. 
Na podkreślenie zasługuje wkład Profesora Mariana 
Goryni do nauki światowej, o czym świadczy między 
innymi to, że efekty Jego badań opublikowano w reno-
mowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. 
O tym jak wielki jest wkład Profesora w naukę świadczy 
ogromna liczba cytowań Jego prac naukowych – wiele 
z Jego publikacji cytowano kilkaset razy.

Ważnym aspektem aktywności naukowej Profesora 
jest Jego niezwykłe zaangażowanie w kształcenie mło-
dej kadry naukowej, dzielenie się wiedzą, tworzenie 
zespołów badawczych, inspirowanie i sprawne organi-

zowanie badań w tych zespołach, pełnienie roli mistrza 
dla młodych naukowców i życzliwego mentora wspiera-
jącego ich swoją wiedzą i doświadczeniem w wytycze-
niu ich ścieżek naukowych i dydaktycznych. Pełniąc 
wiele odpowiedzialnych funkcji na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu, takich jak: kierownik katedry, 
prodziekan, prorektor, rektor, pracując w radach nauko-
wych, w tym przewodnicząc Radzie Naukowej Polskie-
go Towarzystwa Ekonomicznego aktywnie kształtuje 
scenę nauki polskiej.

Jednym z pól Jego aktywności jest też praca w ko-
mitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 
polskich i zagranicznych, takich jak np. Journal of Trans-
national Management, International Journal of Institu-
tional Governance, Ekonomista, Problemy Zarządzania.

Ważny jest także aktywny udział Profesora Mariana 
Goryni w kształtowaniu otoczenia społeczno-gospodar-
czego uczelni. Profesor M. Gorynia osiągnął bardzo 
wiele, jeśli chodzi o upowszechnianie fachowej wiedzy 
ekonomicznej. Jego działalność popularyzująca doro-
bek naukowy obejmuje wiele artykułów popularno-na-
ukowych opublikowanych w ogólnopolskich wydawni-
ctwach popularnych (takich jak m. in. „Rzeczpospolita”, 
„Forum Akademickie”, „Perspektywy”, „Gazeta Banko-
wa”), wywiady dla mediów, wystąpienia na konferen-
cjach, sympozjach, seminariach. Jest też zasłużony dla 
miasta Poznania i regionu, krzewiąc idee pracy orga-
nicznej, czy włączając się w działalność charytatywną.

O wybitnych zasługach Profesora Mariana Goryni 
świadczą przyznane Mu liczne nagrody i odznaczenia 
– za aktywność i dorobek naukowy i społeczny (m.in. 



nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda PTE im. Prof. 
Edwarda Lipińskiego, Nagroda Wiceprezesa Rady  
Ministrów, a także wiele odznaczeń i medali). Pokazuje 
to, że Profesor M. Gorynia wniósł ważny wkład meryto-
ryczny w dorobek nauk społecznych, tworząc nową 
wiedzę, szerząc ją wśród studentów, przedstawicieli bi-
znesu, administracji publicznej i całego społeczeństwa 
kształtując ich postawy, a także z pasją pracując spo-
łecznie.

Z punktu widzenia procedury nadania tytułu dok-
tora honoris causa warto ponadto podkreślić zainicjo-
waną przez Profesora i trwającą od wielu lat owocną 
współpracę między Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Poznaniu i Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uni-
wersytetu w Białymstoku. Dzięki tej współpracy możli-
wa była wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycz-
nych, wzrosła aktywność obu środowisk w zakresie 
udziału w konferencjach naukowych organizowanych 
przez obie uczelnie, a także możliwe było dzielenie się 
wiedzą i tworzenie więzi między obiema uczelniami.

Przedstawione powyżej osiągnięcia Profesora  
Mariana Goryni stanowią zatem Jego wkład meryto-
ryczny i organizacyjny we wzmacnianie pozycji zajmo-
wanej przez Uniwersytet w Białymstoku i owocują szer-
szą współpracą tego ośrodka naukowego z innymi 
polskimi jednostkami naukowymi.

W świetle przedstawionego powyżej wybitnego  
dorobku Profesora Mariana Goryni, uhonorowanie Go 
tytułem doktora honoris causa, należy uznać za decyzję 
jak najbardziej uzasadnioną.
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O
trzymanie tytułu doktora honoris causa uniwer-
sytetu to wielki zaszczyt. Na ten zaszczyt trzeba 
zapracować wielce zaangażowanym i owocnym 
życiem, nie tylko naukowym czy organizacyj-

nym, ale też postawą etyczną i obywatelską. Doktorzy 
honoris causa danej uczelni stają się jej reprezentanta-
mi, wzorem i wizytówką. To nie tylko zaszczyt, ale też 
wielkie zobowiązanie.

Profesor Marian Gorynia jako znakomity reprezen-
tant poznańskiego środowiska naukowego ze zrozumie-
niem i uznaniem przyjmie zapewne następującą reflek-
sję-wspomnienie o charakterze historycznym:

Kazimierz Twardowski, jeden z najwybitniejszych 
polskich filozofów, otrzymując tytuł doktora honoris 
causa Uniwersytetu Poznańskiego w 1932 r. zaprezen-
tował wykład p.t. „O dostojeństwie uniwersytetu”, 
w którym sformułował następujące myśli: 

Ciąży na Uniwersytecie obowiązek odkrywania coraz to no-
wych prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz doskona-
lenie i szerzenie sposobów, które je odkrywać pozwalają. 
Z  tych wysiłków wyrasta gmach wiedzy naukowej, wiedzy 
obiektywnej, która domaga się uznania wyłącznie na tej pod-
stawie, że jest według praw logiki uzasadniona i która na-
rzuca umysłowi ludzkiemu jedynie, ale i nieprzeparcie siłą 
argumentów. W tem właśnie uwydatnia się charakter objek-
tywny badania naukowego, że nie przyjmuje on rozkazów od 
żadnych czynników zewnętrznych i że nie chce służyć żadnym 
względom ubocznym, lecz że za panów swoich uznaje jedynie 
doświadczenie i rozumowanie i że jedno tylko ma zadanie: 
dochodzenie należycie uzasadnionych sądów prawdziwych 
albo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych.1 

Kazimierz Twardowski

1 Twardowski K. (1932). O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań: Uniwer-
sytet Poznański, s. 7.



Warto przypomnieć te myśli profesora K. Twardow-
skiego, zwłaszcza teraz, w epoce postprawdy, gdy siła 
argumentów, dociekań naukowych i racjonalności czę-
sto przegrywa z ekspansją emocji, fake-newsów i popu-
lizmem.

Profesor Marian Gorynia jest godnym reprezentan-
tem i kontynuatorem najlepszych tradycji poznańskiego 
środowiska naukowego, którego uhonorowanym przed-
stawicielem stał się ponad osiemdziesiąt lat temu profe-
sor Kazimierz Twardowski.

Cieszę się i w pełni rozumiem, że Uniwersytet 
w Białymstoku, leżący po drugiej stronie kraju, w po-
równaniu z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, 
honoruje wybitnego ekonomistę najznamienitszym ty-
tułem swojej uczelni. Wynika to ze wspólnoty uznania 
dla osiągnięć naukowych i sylwetki obywatelskiej Kan-
dydata, a także Jego wkładu w rozwój naukowych kadr 
Uniwersytetu w Białymstoku.

Dorobek naukowy Profesora M. Goryni jest dopraw-
dy imponujący. Obejmuje on dziesiątki publikacji książ-
kowych i artykułowych, które zdobyły najwyższe uzna-
nie w środowisku ekonomistów i zostały wysoko 
nagrodzone. Wymienię tylko te najważniejsze:
• Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej 

za pracę habilitacyjną; „Teoria i polityka regulacji 
mezosystemów gospodarczych a transformacja 
post-socjalistycznej gospodarki polskiej” – 1996;

• Nagroda indywidulana Ministra Edukacji Narodowej 
za książkę p.t. „Zachowania przedsiębiorstw w okre-
sie transformacji. Mikroekonomia przejścia” – 1999;

• Nagroda PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka 
Skarbka za książkę p.t. „Zachowania przedsię-
biorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia 
przejścia” – 1999;

• Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. 
Prof. Edwarda Lipińskiego za książkę p.t. „Strategie 
zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa” – 2009. 
To są najbardziej prestiżowe nagrody w dziedzinie 

ekonomii w polskim środowisku akademickim.
Profesor Marian Gorynia jest także laureatem wielu 

innych nagród za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. 
Został on też wielokrotnie nagrodzony za zasługi dla 
miasta Poznania i regionu wielkopolskiego. Spośród 
nich należy wymienić Odznakę Honorową Miasta Po-
znania i Statuetkę Honorowego Hipolita oraz „Godność 
Lidera Pracy Organicznej”. Lista innych nagród który-
mi został uhonorowany Profesor Marian Gorynia jest 
bardzo długa.

Profesor Marian Gorynia ma wielkie zasługi dla 
rozwoju swojej macierzystej uczelni, czyli Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, którą kierował jako rektor 
w okresie dwóch kadencji. W tym okresie uczelnia ta 
podniosła swoją rangę i znaczenie w gronie uczelni 
ekonomicznych w Polsce, a także budowała wyraźnie 
rosnące uznanie międzynarodowe. Profesor Marian Go-
rynia jest bardzo aktywny nie tylko w świecie akademi-
ckim, ale też w działalności na rzecz swojego miasta, 
regionu i środowiska gospodarczego.

Jest bardzo cenionym ekspertem z zakresu funkcjo-
nowania przedsiębiorstw, handlu zagranicznego, kon-
kurencyjności, transformacji systemów ekonomicznych 
i integracji europejskiej. Ma też duży wkład w rozwój 
ogólnej teorii ekonomii.

Profesor Marian Gorynia jest autorem lub współau-
torem ponad 500 publikacji, w tym w znacznej części 
w  językach obcych. Jego prace naukowe ukazały się 
w najwyżej cenionych czasopismach krajowych z zakre-
su nauk ekonomicznych („Ekonomista”, „Gospodarka 
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Narodowa” i inne), a także w wielu czasopismach i mo-
nografiach zagranicznych. Należy do najczęściej cyto-
wanych polskich ekonomistów.

Autorytet naukowy i osobisty Profesora Mariana 
Goryni sprawiają, że środowisko akademickie powierza 
Mu wiele odpowiedzialnych funkcji. Jest On, między 
innymi wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów (od 2017 roku) oraz przewodni-
czącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego.

Profesor Marian Gorynia jest od ponad 35 lat na-
uczycielem akademickim. Prowadził różne rodzaje za-
jęć dydaktycznych na studiach licencjackich, magister-
skich i doktoranckich. Wypromował ponad 250 
magistrów i 15 doktorantów. To wielkie osiągnięcie, za-
równo w kształceniu studentów, jak i kadr naukowych. 
Jego wkład w działalność dydaktyczną i naukową, poza 
wyżej wymienionymi, obejmuje także przygotowywanie 
podręczników akademickich i innych materiałów dy-
daktycznych.

Zainteresowania naukowe Profesora Mariana Gory-
ni są bardzo szerokie, czego dowodem może być wykaz 
Jego publikacji. W ostatnim okresie poświęca On coraz 
więcej uwagi kwestiom metodologicznym ekonomii i jej 
relacji z innymi naukami. Jest Mu bliskie podejście in-
terdyscyplinarne i kładzie duży nacisk na podstawy 
aksjologiczne ekonomii.

Na inauguracji roku akademickiego 2018/2019 
w swojej macierzystej uczelni – Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu – Profesor Marian Gorynia wygło-
sił wykład pod charakterystycznym tytułem: „O pięknie 
nauk ekonomicznych”. Treść tego wykładu dobrze ilu-

struje wyżej wspomniany nurt zainteresowań Profesora 
Mariana Goryni i skłania do namysłu nad stanem nauk 
ekonomicznych w szerokiej, filozoficznej perspektywie. 
Poniżej przytaczam dwa, krótkie fragmenty tego  
wykładu:

„Refleksja nad pięknem nauk ekonomicznych nawiązuje do 
związków między naukami ekonomicznymi a filozofią. Filo-
zofia bowiem jest nauką zajmującą się między innymi pięk-
nem. Piękno to przecież kategoria filozoficzna. Podjęte tutaj 
zagadnienie wpisuje się więc w zyskujący na znaczeniu ob-
szar badawczy dotyczący związków między filozofią jako kró-
lową nauk a naukami ekonomicznymi jako dziedziną, której 
fundamenty filozoficzne decydują między innymi o jej przy-
datności dla człowieka. (…)

Piękno nauk ekonomicznych należy wiązać przede wszystkim 
z ich funkcją pełnioną w rozwoju cywilizacyjnym jako kata-
lizatora postępu gospodarczego przyczyniającego się do wzro-
stu dobrobytu ludzkości. W tym aspekcie – jak starano się 
wykazać – nauki ekonomiczne są naprawdę piękne, aczkol-
wiek niedoskonałe.”

Moją recenzję dorobku Profesora Mariana Goryni 
rozpocząłem kilkoma uwagami wybitnego filozofa prof. 
Kazimierza Twardowskiego o dostojeństwie uniwersy-
tetu, a kończę filozoficznymi refleksjami wybitnego 
ekonomisty, któremu Uniwersytet w Białymstoku posta-
nowił nadać zaszczytny tytuł doktora honoris causa.

Na ten tytuł Profesor Marian Gorynia w pełni za-
służył, swoimi wybitnymi osiągnięciami naukowymi, 
dydaktycznymi i organizacyjnymi, a także postawą oby-
watelską i etyczną.



Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie  
Wydział Ekonomii i Zarządzania  
Uniwersytet w Białymstoku

Białystok, 27 grudnia 2018 r.

Podstawa formalna
Uchwała nr 2297 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 31 października 2018 r.

Prof. dr hab. Marian Gorynia jako naukowiec

Najkrócej, z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, 
iż jest On wielkim, polskim uczonym, wybitnym 
ekonomistą, a ocenianie WIELKICH nie jest ła-

twe, może być nawet ryzykowne. Z całą pewnością jest 
także wielkim wyzwaniem intelektualnym, które poczy-
tuję sobie jako wyróżnienie i zaszczyt. Jak to się stało, 
że profesor  Marian Gorynia trafił do panteonu polskich 
ekonomistów najlepiej opowiedział On Sam, Tadeuszo-
wi Smudze w Poznaniu 17 lipca 2015r.1, a opowieść jest 
pasjonująca.

Prof. dr hab. Marian Gorynia urodził się w 1956 
roku w wielkopolskim Gostyniu, tam też zdobył wy-
kształcenie na poziomie podstawowym i średnim. Stu-

1 G. Konat, T. Smuga (red.), Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi 
ekonomistami, PWN Warszawa 2016, s. 175-191.

dia wyższe odbywał na kierunku Ekonomika i Organi-
zacja Handlu Zagranicznego w Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Już wówczas zdecydowanie wyróżniał się 
wśród studentów. Już za swoją postawę i osiągnięcia 
studenckie otrzymał wiele, różnych odznaczeń i medali, 
np. „Summa Cum Laude” (dla wybitnych absolwentów 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu), złotą odznakę 
im. Mikołaja Kopernika „ PRIMUS INTER PARES”.

W latach1980-1983 odbył studia doktoranckie 
w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, po czym w roku 
1985 obronił doktorat (tytuł pracy doktorskiej „Czynnik 
organizacji w zarządzaniu działalnością eksportową 
producenta”). W roku 1995 uzyskał stopień doktora ha-
bilitowanego (tytuł pracy habilitacyjnej „Teoria i polity-
ka regulacji mezosystemów gospodarczych a transfor-
macja postsocjalistycznej gospodarki polskiej”). Tytuł 
naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał 



w roku 2000. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Był ucz-
niem prof. Henryka Wojciechowskiego oraz prof. Wie-
sława J. Otta.

Profesor Marian Gorynia jest członkiem rad progra-
mowych wielu znakomitych czasopism naukowych, 
m.in.: „Journal of Transnational Management”, „Inter-
national Journal of Institutional Governance”, czaso-
pisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN „Studia 
Ekonomiczne”. Ponadto jest członkiem komitetów re-
dakcyjnych i pism naukowych: „Zeszyty Naukowe 
PTE”, serii wydawniczej „Raporty CASE”, „Problemy 
Zarządzania” (Wydział Zarządzania Uniwersytetu War-
szawskiego), „Gospodarki Narodowej”, „Ekonomisty”, 
Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Re-
gulacyjnego, a także Rady Programowej „Gospodarki 
Narodowej”.

Jako naukowiec-badacz specjalizuje się w proble-
matyce konkurencyjności przedsiębiorstw, strategiach 
przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strate-
giach inwestycji zagranicznych w Polsce, ekspansji firm 
polskich na rynki międzynarodowe, polityką wspierania 
konkurencyjności. Kierował i kieruje licznymi projekta-
mi badawczymi finansowanymi m. in. przez KBN, 
MNiI, MNiSZW, NCN dotyczącymi szeroko rozumianej 
konkurencyjności na wszystkich poziomach agregacji.

W działalności naukowej Kandydata do zaszczytne-
go tytułu uwagę zwraca rozbudowany i konsekwentnie 
realizowany program badawczy, skoncentrowany na 
badaniu uwarunkowań, przejawów i efektów funkcjo-
nowania przedsiębiorstw w różnych systemach gospo-
darczych, w szczególności w realiach polskiej wersji 
gospodarki centralnie administrowanej, a także w go-
spodarce okresu transformacji i budowania rozwiniętej 

gospodarki rynkowej. Szczególnymi elementami zain-
teresowań badawczych są międzynarodowe aspekty 
funkcjonowania przedsiębiorstw, a także zagadnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, w tym różne czyn-
niki determinujące konkurencyjności, pochodzące 
 zarówno z wnętrza, jak i z otoczenia firmy.

Na podkreślenie zasługują następujące cechy dzia-
łalności badawczej świadczące o wysokim stopniu ory-
ginalności i nowatorskim charakterze prowadzonych 
badań:
• podejmowanie zagadnień korespondujących z ba-

daniami prowadzonymi w najbardziej renomowa-
nych ośrodkach badań ekonomicznych z jednoczes-
nym nawiązywaniem do odniesień polskich 
(np. luka konkurencyjna, klastry, konkurencyjność, 
strategia firmy),

• silny związek z istniejącymi koncepcjami teoretycz-
nymi, nawiązywanie do najnowszych osiągnięć 
w tym zakresie,

• przywiązywanie dużej wagi do podstaw ontologicz-
nych, epistemologicznych, metodologicznych i me-
todycznych prowadzonych badań,

• silna orientacja empiryczna prac badawczych,  
innowacyjne łączenie różnych metod,

• kierowanie licznymi projektami badawczymi,
• interdyscyplinarny charakter realizowanych badań,
• częste odniesienia międzynarodowe poruszanych 

problemów badawczych,
• znaczny udział publikacji w wydawnictwach zagra-

nicznych (w tym publikacje na tzw. Liście Filadelfij-
skiej) i w językach obcych,

• liczne uczestnictwo w prestiżowych konferencjach 
międzynarodowych – prezentacje referatów, prze-
wodniczenie sesjom i panelom.



Prof. M. Gorynia jest autorem lub współautorem 
łącznie ponad 500 publikacji, w tym w znacznej części 
w językach obcych. W bazie Publish or Perish znajduje 
się 3167 cytowań prac prof. M. Goryni (stan na 19.11. 
2018), a indeks Hirscha wynosi 28. W bazie Google 
Scholars (stan na 19.11.2018) całkowita liczna cytowań 
wynosi 3370, h-indeks – 29, a i10-indeks – 68, zaś dla 
okresu od 2013 roku liczby te wynoszą odpowiednio 
1977, 22 i 50. W bazie Web of Science (19.11.2018) znaj-
duje się 229 cytowań jego prac, a indeks Hirscha wyno-
si 6. W bazie Web of Science (19.11.2018) znajduje się 
57 cytowań jego prac, a indeks Hirscha wynosi 4. 
Bez autocytowań liczba ta wynosi 49. W bazie SCOPUS 
(19.11.2018) znajdują się 94 cytowania jego prac,  
a indeks Hirscha wynosi 7. Bez autocytowań liczba ta 
wynosi 61 (Indeks Hirscha wynosi 4).

Prof. M. Gorynia opublikował także kilkadziesiąt 
artykułów i innych prac w najbardziej uznanych czaso-
pismach polskich (np. „Ekonomista” – 36, „Gospodarka 
Narodowa” – 25, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny” – 14, „Przegląd Organizacji” – 15, „Econo-
mics and Business Review” – 6, „Argumenta Oecono-
mica” – 4).

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i orga-
nizacyjną otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Najważ-
niejsze z nich to:
• Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej 

za pracę habilitacyjną pt. „Teoria i polityka regulacji 
mezosystemów gospodarczych a transformacja 
post-socjalistycznej gospodarki polskiej” –1996.

• Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej 
za książkę pt. „Zachowania przedsiębiorstw w okre-
sie transformacji. Mikroekonomia przejścia” – 1999.

• Nagroda PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka 
Skarbka za książkę pt. „Zachowania przedsię-
biorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia 
przejścia” – 1999.

• Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej 
za książkę K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja nauko-
wa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. „Strategie przed-
siębiorstw w biznesie międzynarodowym” – 2001.

• Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania 
Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową mo-
nografii – pracy zbiorowej pt. „Luka konkurencyjna 
na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Pol-
ski do Unii Europejskiej” – 2004.

• Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za książkę M. Gorynia(redakcja nauko-
wa), M. Bartosik Purgat, B. Jankowska, R. Owcza-
rzak pt. „Strategie firm polskich wobec ekspansji 
inwestorów zagranicznych” – 2006.

• Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego za książkę pt. „Strategie 
zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw” – 2008.

• Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. „Stra-
tegie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw” – 
2009.

• Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyj-
ne – 2009, 2010, 2011.

• Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyj-
ne – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
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Prof. dr hab. Marian Gorynia jako nauczyciel 
młodych pokoleń

Kandydat do tytułu honorowego jest wspaniałym 
nauczycielem akademickim. W swojej karierze 
prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne w for-

mie ćwiczeń, wykładów, seminariów kursowych, kon-
wersatoriów, seminariów magisterskich i seminariów 
doktorskich. Jego wykłady i seminaria cieszą się olbrzy-
mim powodzeniem wśród słuchaczy. Liczby wypromo-
wanych magistrów (bronionych w latach 1997-2015, 
248) i doktorów (w latach 1999-2017, 14) budzą szacu-
nek. Ponadto profesor sporządził olbrzymią liczbę re-
cenzji w postępowaniach o stopnie i tytuły naukowe, 
recenzje prac doktorskich – 47, recenzje rozpraw habili-
tacyjnych i dorobku w postępowaniu o nadanie stopnia 
naukowego doktora habilitowanego – 35, recenzji  
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – 23.

W działalności dydaktycznej kandydata na podkre-
ślenie zasługują następujące fakty:
• znaczna różnorodność prowadzonych wykładów 

dotyczących głównie różnych aspektów funkcjono-
wania przedsiębiorstw w międzynarodowej prze-
strzeni gospodarczej, a także uwarunkowań strate-
gii firmy leżących w obszarze prowadzonej polityki 
gospodarczej,

• prowadzenie części wykładów w językach obcych,
• odbycie licznych staży zagranicznych,
• wygłaszanie wykładów gościnnych w ośrodkach 

zagranicznych.
Profesor M. Gorynia jest autorem lub współautorem 

kilku podręczników. Najważniejsze z nich to:
• K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja naukowa), E. Naj-

lepszy, J. Schroeder pt. „Strategie przedsiębiorstw 

w  biznesie międzynarodowym”, Wydawnictwo AE, 
Poznań 2001.

• M. Gorynia, Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań 
w naukach ekonomicznych – aspekty metodologicz-
ne, w: M. Sławińska (redakcja naukowa) „Podstawy 
metodologiczne prac doktorskich w naukach ekono-
micznych”, Wydawnictwo AE, Poznań 2006.

• M. Gorynia, „Strategie zagranicznej ekspansji 
przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007

• M. Gorynia, E. Łaźniewska (redakcja naukowa), 
„Kompendium wiedzy o konkurencyjności”, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Prof. dr hab. Marian Gorynia jako organizator  
i administrator nauki

Profesor Marian Gorynia jest kluczową postacią 
swojej Alma Mater, pełnił tam i nadal pełni szereg 
bardzo ważnych funkcji. Jest członkiem Senatu, 

przewodniczącym Komisji do Przeprowadzenia Oceny 
Członków Komisji Oceniających, członkiem Komisji 
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. Ponadto 
pełni rolę członka Kapituły „Medalu za Zasługi dla 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz Kon-
wentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W przeszłości również aktywnie uczestniczył w róż-
nych gremiach i pracach Uniwersytetu Ekonomiczne-
go. Najważniejsze z nich to funkcje: prodziekana Wy-
działu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
(1999-2002), przewodniczącego Wydziałowej Komisji 
ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Naukowych uzy-
skanych za granicą (1999-2002), prorektora ds. Nauki 
i  Współpracy z Zagranicą Akademii Ekonomicznej 



w Poznaniu (2002-2008), przewodniczącego Rady Cen-
trum Informatyki (2002-2008), przewodniczącego Rady 
Naukowej Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego, 
przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutu. 
Wreszcie w latach 2008-2016 pełnił funkcję rektora oraz 
przewodniczącego Rady Fundacji Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Rady Fundacji „Kadry dla Wiel-
kopolski” oraz przewodniczącego Rady Programowej 
Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „ERGA OMNES”.

Równie aktywnie uczestniczy w pracach szeregu, 
szacownych gremiów ogólnokrajowych. Do najważniej-
szych z nich można zaliczyć: członkostwo i przewodni-
czenie w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego. Ponadto jest wiceprzewodniczącym 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, zastępcą Prze-
wodniczącego Komisji ds. Ekonomicznych Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz członkiem 
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji 
Akademickich Szkół Polskich.

Prof. dr hab. Marian Gorynia jako wybitna  
osobowość w Wielkopolsce i w Polsce

Profesor Marian Gorynia to postać powszechnie 
znana i szanowana. Ze względu na swoje osiąg-
nięcia naukowe pełnił On szereg funkcji zawodo-

wych, honorowych i społecznych poza Uniwersytetem 
Ekonomicznym, w swoim mieście, regionie, a także 
gremiach ogólnopolskich. Najważniejsze z nich to:
• członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej 

Akademii Nauk (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 
2014-2017),

• radca Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
(1995-1999),

• członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekono-
micznych Polskiej Akademii Nauk (2007-2010, 
2011-2014),

• członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego 
Programy Rozwoju Regionalnego (2004-2008),

• przewodniczący Kapituły „Złotego Hipolita” (2010),
• członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
• członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości (2013-

2015),
• członek kapituły konkursu Rzeczpospolitej i Mini-

sterstwa Gospodarki – Sława Polski, Orły Eksportu, 
Dobra Firma (2013, 2015),

• przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Wiel-
kopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2008-2016),

• przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni 
Ekonomicznych (2012/2013-2015/2016),

• wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Miasta 
Poznania (2012-2016),

• członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezyden-
ta RP (2011-2015),

• członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (2011-2014).
Powyższe fakty świadczą o ogromnym zaufaniu 

i  docenianiu profesjonalizmu i osiągnieć profesora 
w całej Polsce.

Swoje osiągnięcia naukowe przekłada również na 
działalność praktyczną. Jest bardzo aktywny w działal-
ności ekonomicznej o charakterze biznesowym, będąc 
członkiem organizacji profesjonalnych: European In-
ternational Business Academy, International Manage-
ment Development Association, Academy of Internatio-
nal Business, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzy-
stwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz  
European International Busness Academy.
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Za zasługi na rzecz miasta Poznania i regionu  
uzyskał Odznakę Honorową Miasta Poznania oraz Sta-
tuetkę Honorowego Hipolita i Godność „Lidera Pracy 
Organicznej” (2011), Medal Pamiątkowy Wojewody 
Wielkopolskiego Ad Perpetuam Rei Memoriam (2012), 
a także Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego” (2016). W roku 2002 przyznano 
mu Srebrny Krzyż Zasługi, a w roku 2007 otrzymał 
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit”, przyznawany za 
Krzewienie Idei Pracy Organicznej.

Profesor bardzo aktywnie uczestniczy w działalności 
społecznej, co potwierdza Medal XXX-lecia Restytucji 
Orderu św. Stanisława BM za „Działalność Charytatyw-
ną” z 2009 roku. Za wykorzystanie swojej działalności 
naukowej w praktyce i bezpośrednio w procesach go-
spodarczych został nagrodzony medalem „Zasłużony 
dla Eksportu” (2014) oraz Odznaką Honorową „Za Za-
sługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” 
(2015).

Z inicjatywy prof. Mariana Goryni Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu nawiązał i rozwinął stałą 
współpracę ze środowiskiem naukowym Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 
Od wielu lat objawia się to wspólnymi projektami ba-
dawczymi, publikacjami oraz konferencjami. Dzięki tej 
współpracy wyraźnie rośnie pozycja naukowa Wydziału 
z Białegostoku oraz pojawiają się szersze możliwości 
współpracy ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Prof. Marian Gorynia, co trzeba podkreślić, jest oso-
bą darzoną wielkim szacunkiem we wszystkich ośrod-
kach naukowych. Uznawany jest za jeden z najwybit-
niejszych autorytetów ekonomicznych, szczególnie 
w  obszarze badań nad gospodarką międzynarodową 
oraz konkurencyjnością.

Konkluzja

Tego wszystkiego, czego dokonał profesor Marian 
Gorynia w polskiej nauce i nie tylko, przy złym charak-
terze recenzenta można zazdrościć, przy dobrym (ja 
uważam się za takiego) zaś, zachwycać się i podziwiać. 
Wszystkie przytoczone wyżej fakty oraz rozpatrzone 
okoliczności przemawiają jednoznacznie za poparciem 
wniosku o nadanie Profesorowi Marianowi Goryni tytu-
łu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. 
Jego dorobek naukowy jest wybitny i stanowi znaczący 
wkład w rozwój nauk ekonomicznych. To dzięki Profe-
sorowi i jego klarownym wywodom zdecydowanie staje-
my po stronie tych, którzy twierdzą że nauki ekono-
miczne są piękne, a nie ponure.

Aktywny udział Profesora w kształceniu młodej  
kadry naukowej oraz organizacji nauki i doskonaleniu 
dydaktyki w swojej uczelni oraz skali polskich środo-
wisk ekonomicznych każe traktować Go jako jednego 
z najwybitniejszych polskich ekonomistów. 

Jestem dumny, że to mój Wydział wystąpił z inicja-
tywą wyróżnienia prof. dr hab. Mariana Goryni za-
szczytnym tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu 
w Białymstoku i stwierdzam, iż w pełni zasługuje On na 
ten tytuł. Ja zaś jestem szczęśliwy, że mogłem sporzą-
dzić tę recenzję.
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