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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 Wiel-
kopolskiego Ad Perpetuam Rei Memoriam (2012), a także 
Odznakę Honorową ,,Za Zasługi dla Województwa Wiel-
kopolskiego” (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 dzia-
łalność społeczną, co potwierdza Medal XXX-lecia 
Restytucji Orderu św. Stanisława BM za działalność chary-
tatywną (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 Gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej” (2015).

Z inicjatywy Profesora Mariana Goryni Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu nawiązał współpracę ze środo-
wiskiem naukowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu w Białymstoku, czego efektem jest zaangażo-
wanie Profesora w rozwój kadry naukowej, w tym w szcze-
gólności w postępowania awansowe pracowników 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 Profesorowi 
Marianowi Goryni w uznaniu niekwestionowanego 
wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług dla 
rozwoju naukowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu 27 lutego 2019 
roku Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę 
o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi 
Marianowi Goryni.



Profesor Marian Gorynia − polski ekonomista, jeden 
z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie badań nad 
gospodarką międzynarodową oraz konkurencyjnością.

Profesor Marian Gorynia ukończył studia ekono-
miczne na kierunku ekonomika i organizacja handlu 
zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu. Już od czasów studenckich wyróżniał się szcze-
gólnie aktywną i dynamiczną działalnością naukową,  
w związku z czym otrzymał wiele różnych odznaczeń 
i medali, w tym między innymi Summa Cum Laude 
dla wybitnych absolwentów Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu i Złotą Odznakę im. Mikołaja Kopernika 
Primus Inter Pares.

W latach 1980-1983 odbył studia doktoranckie w Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu. W roku 1985 obronił dokto-
rat (tytuł dysertacji ,,Czynnik organizacji w zarządzaniu 
działalnością eksportową producenta”). W 1995 roku 
uzyskał stopień doktora habilitowanego (praca habilitacyjna 
pod tytułem ,,Teoria i polityka regulacji mezosystemów 
gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospo-
darki polskiej”). Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicz-
nych otrzymał w 2000 roku. Od roku 2003 jest profesorem 
zwyczajnym Uniwersytetu 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 wydawnictwach. 
Dorobek naukowy Profesora koncentruje się w dużej 
mierze na uwarunkowaniach i efektach funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw w różnych systemach gospodar-
czych. Szeroko zakrojony i konsekwentnie realizowany 
przez Uczonego program badawczy wyróżnia się orygi-
nalnością, a podejmowane tematy osadzone są w ramach 
nowatorskich nurtów badawczych, prowadzonych  
w renomowanych ośrodkach naukowych w kraju i za 
granicą. W ostatnim okresie Profesor poświęca coraz więcej 
uwagi kwestiom metodologicznym ekonomii i jej relacji 
z innymi naukami, a także poszukiwaniom aksjologicznych 
podstaw ekonomii.

Profesor Marian Gorynia aktywnie uczestniczył  
w kształtowaniu życia akademickiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego, pełniąc między innymi funkcje: Prodzie-
kana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu (1999-2002), Prorektora ds. Nauki i Współ-

pracy z Zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
(2002-2008), Przewodniczącego Rady Naukowej Angloję-
zycznego Seminarium Doktorskiego. W latach 2008-2016 
pełnił funkcję Rektora oraz Przewodniczącego Rady Funda-
cji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Znaczący 
wkład Profesora w działalność naukową i organizacyjną na 
rzecz macierzystej uczelni potwierdza Medal ,,Za Zasługi 
dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” (2017).

Profesor Marian Gorynia jest członkiem komitetów 
redakcyjnych i rad programowych wielu znakomitych czaso-
pism naukowych, m.in.: ,,Journal of Transnational Manage-
ment”, ,,International Journal of Institutional Governance”, 
,,Ekonomista”, ,,Gospodarka Narodowa” oraz ,,Studia 
Ekonomiczne”. Ze względu na swoje osiągnięcia naukowe, 
Profesor pełnił lub pełni szereg funkcji zawodowych  
i społecznych poza Uniwersytetem Ekonomicznym. Do 
najważniejszych z nich można zaliczyć: członkostwo  
w Komitecie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 
(od 2003), członkostwo w Centralnej Komisji do Spraw  
Stopni i Tytułów w kadencji 2010-2011 oraz 2017-2020 
(od 2017 pełni funkcję wiceprzewodniczącego), przewod-
niczenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych 
(2012-2016), członkostwo w Radzie Naukowej Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005), a także funkcję 
przewodniczącego tejże Rady (od 2015).  

Profesor Gorynia swoje osiągnięcia naukowe przekłada 
także na sferę praktyki gospodarczej i biznesowej, czego 
dowodem jest uczestnictwo w wielu organizacjach, zarówno 
polskich jak i międzynarodowych, wśród których można 
wymienić między innymi: European International Busi-
ness Academy − Board Member jako przedstawiciel Polski 
(2007-2015), Academy of International Business, Interna-
tional Management Development Association czy Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne.

Należy podkreślić, że Profesor Marian Gorynia jest 
osobą darzoną wielkim szacunkiem w środowisku akade-
mickim. Wielokrotnie był honorowany nagrodami indy-
widualnymi i zespołowymi Ministra Edukacji Narodowej 
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 


