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nowa  
HabilitaCja

Dr Hab. inż. krzysztof witkowski

45 lat  we i i t   /   sukCesy  naszyCH praCowników

22 maja 2012 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne  
dr inż. Krzysztofa Witkowskiego. Podstawą przewodu była 
rozprawa habilitacyjna pt.: Processes of reverse logis-
tics and recycling of plastics in the automotive industry. 
Temat wykładu habilitacyjnego brzmiał: Creating added 
value as the essence of reverse logistics in industrial en-
terprises. Procedura habilitacyjna została przeprowad-
zona przez Faculty of Material Science and Technology, 
Slovak University of Technology in Bratislava. Rada Nauko-
wa Wydziału powołała trzech zewnętrznych recenzentów: 
Prof. Lech Bukowski (Dziekan Wydziału Zarządzania AGH 
w Krakowie), Prof. Radim Lenort (Technical University of 
Ostrava, Czechy), Prof. Peter Joehnk (Helmholtz Zentrum 
Dresden Rossendorf, Niemcy). 

Dr inż. Krzysztof Witkowski uzyskał habilitację  
z zakresu inżynierii przemysłowej, która jest odpowiedni-
kiem powołanej 23 kwietnia 2010 r. przez Polską Centralną 
Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych nowej dyscypli-
ny naukowej inżynieria produkcji. Ze względu na bardzo 
krótki okres istnienia nowej dyscypliny naukowej, polskie 
uczelnie nie posiadają do tej pory możliwości przeprowa-
dzenia procedury habilitacyjnej. Jak dotąd, jedynie pięć 
polskich uniwersytetów posiada uprawnienia doktoryzo-
wania w zakresie tej dyscypliny naukowej.

Krzysztof Witkowski od początku swojej kariery zawo-
dowej związany jest z Zieloną Górą. W 1995 r. ukończył 
studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze na 
kierunku zarządzanie i marketing. Jest przedstawicielem 
pierwszego rocznika tego kierunku w Zielonej Górze. Już 
na ostatnim roku studiów pracował jako asystent-staży-
sta. W 1995 r. podjął pracę w Wyższej Szkole inżynierskiej 
w Zielonej Górze, później Politechnice Zielonogórskiej, 
obecnie Uniwersytecie Zielonogórskim. 

Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski obecnie pracu-
je na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Con-
trollingu i Informatyki Ekonomicznej. W kwietniu 2001 r. 
na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu obronił pracę doktorską pt.: Procesy prywatyzacyjne  
w aspekcie zarządzania logistycznego na przykładzie za-
kładów przemysłu meblarskiego. Promotorem pracy był 
prof. dr hab. Stefan Abt. 

Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski jest jednym z głównych 
wykonawców grantu badawczego finansowanego przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: Model refe-
rencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców. 
Projekt realizowany jest w Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. Ponadto dr hab. inż. Krzysztof Witkowski 
otrzymał własny grant badawczy, finansowany przez Na-
rodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu badawczego: Rola 

uzyskanie akredytacji z wyróżnieniem dla kierunku in-
formatyka (zdj. 3). 

Wydział jutro!
Rozwój wydziału należy rozpatrywać w kilku aspektach: 

kadrowym, bazy laboratoryjnej, projektów badawczych, 
edukacyjnym i wreszcie lokalowym.  
Na wydziale bardzo dynamicznie nauczyciele podnoszą 
swoje kwalifikacje. W ostatnich 5. latach średnio rocznie 
pracownicy uzyskali 1 stopień doktora habilitowanego, 7 
stopni doktora. W najbliższych trzech latach realnym jest 
uzyskanie 3. tytułów profesora, 5. stopni doktora habili-
towanego i 12. stopni doktora. 
W najbliższej przyszłości zamierzenia naukowe Wydziału 
będą koncentrowały się wokół dotychczasowych głównych 
kierunków badań. Planuje się, że prace te będą realizowa-
ne w ramach międzynarodowych projektów badawczych  
i projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Na-
uki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ostatnim 
roku złożono 7 wniosków. Rozwijane będą projekty ba-
dawcze w zakresie innowacyjnych technologii. 
W ramach współpracy z jednostkami gospodarczymi 
regionu planuje się zintensyfikowanie prac nad apliko-
waniem wraz z przedsiębiorstwami i władzami samo-
rządowymi do programów operacyjnych LRPO w ramach 
działań gospodarka innowacyjna oraz EFS. Ponadto roz-
wijane będą prace przy współpracy z placówkami me-
dycznymi regionu, nad rozwijaniem Centrum Teleme-
dycyny Ziemi Lubuskiej. 
Ważnym kierunkiem rozwijania współpracy z jednostkami 
gospodarczymi regionu jest udział Wydziału w budowa-
niu klastrów branżowych integrujących potencjał małej 
i średniej przedsiębiorczości z potencjałem naukowym 
uczelni.  
W ostatnich latach zrealizowano kilka projektów aparatu-
rowych na kwotę około 7 mln zł. Plany najbliższe to kolej-
ne wnioski na kwotę około 10 mln zł.
W zakresie edukacyjnym planujemy unowocześnienie 
kierunków kształcenia zgodnie z wytycznymi Krajowych 
Ram Kwalifikacji. W najbliższych dwóch latach planuje-
my uruchomić studia o profilu praktycznym. 
W zakresie lokalowym plan na najbliższe lata (okres 2. 
lat) to powrót do budynku Wydziału po kapitalnym re-
moncie, który jest aktualnie realizowany (zdj. 4).

 ZDJ. 4. BUDYNEK WYDZIAŁU PO REMONCIE 
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logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u pro-
ducentów tworzyw sztucznych. Projekt realizowany jest  
w latach 2011–2013. 

W 2010 r. doktor Witkowski brał udział w projekcie fi-
nansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
pt.: Prototyp Platformy Usług e-Biznesowych. Umowa 
ZPB/8/67012/IT2/10. Projekt był realizowany w wyniku 
porozumienia pomiędzy firmą Max Elektronik S.A. a Uni-
wersytetem Zielonogórskim.

Wyniki prac badawczych, w których uczestniczył były 
prezentowane na krajowych i międzynarodowych konfe-
rencjach oraz publikowane w czasopismach, monografiach 
i pracach naukowych. W Systemie Komputerowej Ewiden-

cji Publikacji Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego 
zarejestrowanych jest ponad 100 różnych publikacji Jego 
autorstwa, a punktacja w indeksowanych czasopismach 
jaką uzyskał dr hab. inż. Krzysztof Witkowski to 101 punk-
tów za ostatnie 4 lata. Ten wynik plasuje Go w czołówce 
najbardziej aktywnych publikacyjnie pracowników Wy-
działu Ekonomii i Zarządzania.

W roku 2008 dr hab. inż. Krzysztof Witkowski został wy-
brany przez społeczność akademicką na funkcje Prodzie-
kana ds. studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
UZ na kadencję 2008–2012. W 2012 r. został ponownie wy-
brany na stanowisko Prodziekana, tym razem ds. jakości 
kształcenia. Dr inż. Krzysztof Witkowski aktywnie uczest-
niczył w programach wymiany pracowników naukowych  
i studentów. Zrealizował 5 wyjazdów Erasmus – Teaching 
Staff Mobility (Niemcy, Słowacja, Turcja). W ramach po-
wierzonych mu obowiązków uczestniczył w pracach wy-
działowego zespołu przygotowującego ofertę zajęć w ję-
zyku angielskim dla studentów z zagranicy.

Pan Doktor Witkowski prowadzi również wykłady z za-
kresu inżynierii przemysłowej w Slovak University of 
Technology in Bratislava, Faculty of Material Science and 
Technology. Ponadto, został również powołany do komi-
sji odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminów dy-
plomowych prac na poziomie bachelor i master w Slovak 
University of Technology in Bratislava, Faculty of Material 
Science and Technology na okres od 29 października 2011 
do 31 grudnia 2014.

Dr hab. inż Krzysztof Witkowski w 2011 r. otrzymał Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej – najwyższe państwowe 
odznaczenie za osiągnięcia dydaktyczne nadawane przez 
Ministra Edukacji Narodowej.

Pełni wiele funkcji naukowych, organizacyjnych i eks-
perckich poza Uczelnią. Jest autorem ekspertyz dla 
przedsiębiorstw i instytucji publicznych Zielonej Góry. Od  
2007 r. zasiada w Radzie Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o., gdzie 
od 2010 r pełni funkcję Przewodniczącego. Od 2008 r. czło-
nek Komisji Astronautyki i Badań Kosmicznych PAN. Członek 
Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzy-
stwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, a także Deutsche Gesellschaft für Online-
-Forschung (Niemieckie Towarzystwo Badań Operacyjnych).

Doktor Witkowski jest członkiem komitetów naukowych 
i organizacyjnych konferencji, m.in.: Komitetu Naukowe-
go Międzynarodowej Konferencji Naukowej “TECHNICZNE, 
EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
PAŃSTW EUROPEJSKICH, od 2001 do 2011 – Wyższa Szkoła 
Biznesu Gorzów Wlkp.; Komitetu Naukowego Międzynaro-
dowej Konferencji: „INNOVATIONS IN COMPUTER MANA-
GEMENT SYSTEMS” – Uniwersytet Zielonogórski, IX 2011; 
Komitetu Naukowego IX International Logistics & Supply 
Chain Congress, 2011, Izmir, Turkey; Komitetu Organiza-
cyjnego Konferencji Naukowej „STRATEGIE I LOGISTYKA  
W SEKTORZE USŁUG, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocła-
wiu, 16-18 X 2011 r.

Członek Redakcji Naukowej Czasopisma Naukowego 
„Fórum Manažéra” oraz internetowego czasopisma ”MA-
TERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY” wydawanych przez 
Slovak University of Technology in Bratislava.

Krzysztof Witkowski ma żonę Ewę i troje dzieci: 15-let-
niego Mateusza, 10-letnia Olę i 9-letniego Łukaszka. Inte-
resuje się muzyką, lubi grać w kosza, najlepiej wypoczywa 
w domu z rodziną.


