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Katalog usług oferowanych 

przez zespół 

 

1. Badania problemów  rozwoju infrastruktury komunalnej  i 

środowiskowych  uwarunkowań oraz społeczno-kulturowych kosztów 

realizowania  inwestycji lokalnych lub regionalnych. 

2. Studia postaw  wobec przedsiębiorczości  i przekrojowe badania opinii 

społecznej w zakresie aktywności gospodarczej mieszkańców  oraz 

warunków  zatrudnienia w wybranych segmentach rynku pracy  i 

gospodarki lokalnej. 

3. Studia i analizy dla potrzeb instytucji samorządowych i polityki rozwoju 

lokalnego oraz ekspertyzy dla planowania strategii rozwoju miast i gmin 

województwa śląskiego. 

4. Diagnozy uwarunkowań i szans rozwoju przedsiębiorczości na lokalnych          

i regionalnym rynku pracy, w powiązaniu z sektorem ekonomii społecznej 

oraz aktywnością stowarzyszeń i fundacji III sektora. 

5. Badania deficytów kwalifikowanej siły roboczej na wybranych rynkach 

pracy  oraz diagnozowanie problemów aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i poszukujących stabilnego zatrudnienia. 
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6. Ekspertyzy w zakresie jakości zarządzania zasobami ludzkimi i systemów 

motywacji pracy w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach.    

 

Krótki opis doświadczenia 

każdego członka zespołu 

 

 

Adam Bartoszek - specjalista badań opinii publicznej i analiz organizacji 

oraz zarządzania jakością pracy. Członek interdyscyplinarnych zespołów  

badania kosztów społeczno-kulturowych inwestycji (Zbiornik 

przeciwpowodziowy Racibórz Dolny)  i diagnozowania problemów 

społecznych  (autor  badań opinii mieszkańców  i monitoringu polityki 

społecznej miasta Katowice 2010-12, Bielsko-Biała 2013); konsultant 

strategii rozwoju miast (Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice). Bada procesy i 

mechanizmy zarządzania  publicznego (m.in. Park Śląski).  Przewodniczący 

Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

https://us.edu.pl/wydzial/wns/wspolpraca/bank-ekspertow/biznes/  

Marian Mitręga - specjalista w zakresie badań problemów  polityki lokalnej 

ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia społecznych konsekwencji 

procesów restrukturyzacji  lokalnych rynków pracy (w tym następstw 

przeobrażeń zatrudnienia w górnictwie) oraz  ekonomii społecznej i 

współpracy jednostek samorządowych z organizacjami sektora NGO   

https://us.edu.pl/instytut/inp/mitrega-marian/ 

https://us.edu.pl/wydzial/wns/wspolpraca/bank-ekspertow/media/  

Rafał Muster -  ekspert i analityk problemów rynku pracy (Ruda Śląska, 

Tychy),  konsultant Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Katowicach i  Urzędu 

Marszałkowskiego; badacz problemów  i specjalista metodologii 

diagnozowania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na lokalnych 

rynkach pracy; autor licznych studiów  publikowanych w ogólnopolskich 

czasopismach "Humanizacja Pracy", "Studia Socjologiczne". Koordynator 

merytoryczny licznych projektów badawczych – także współfinansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – związanych z analizami 

procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Autor 

ośmiu opublikowanych raportów z badań rynku pracy oraz ponad stu 

artykułów z problematyki rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 

Uczestnik licznych konferencji – o zasięgu ogólnopolskim, jak i 

międzynarodowym. Cyklicznie współpracujący z publicznymi służbami 

zatrudnienia oraz samorządem wojewódzkim. 

https://us.edu.pl/wydzial/wns/wspolpraca/bank-ekspertow/biznes/  

Robert Pyka -  w swoich  badaniach koncentruje się głównie na 

problematyce związanej z kondycją i przyszłością państwa oraz ewolucji jego 

struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz 

demokracji i współrządzenia (governance). Brał udział w badaniach 

https://us.edu.pl/wydzial/wns/wspolpraca/bank-ekspertow/biznes/
https://us.edu.pl/instytut/inp/mitrega-marian/
https://us.edu.pl/wydzial/wns/wspolpraca/bank-ekspertow/media/
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dotyczących transformacji woj. śląskiego z regionu przemysłowego w region 

uczący się. Swoje badania koncentruje przede wszystkim na funkcjonowaniu 

obszarów metropolitalnych w Polsce, we Francji oraz w Kanadzie. 

Współorganizator cyklicznych konferencji miast partnerskich Katowic. 

Konsultant w zakresie zarządzania rozwojem społecznym miast i metropolii. 

Organizator Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych,  

członek Rady Ekspertów Metropolii GZM, Prodziekan ds. Nauki Wydziału 

Nauk Społecznych UŚ.  

https://us.edu.pl/wydzial/wns/wspolpraca/bank-ekspertow/biznes/  

Małgorzata Suchacka – zrealizowała grant naukowy w latach 2010-2012, i 

kilku projektów badawczych jako ekspertka i badaczka procesów rozwoju 

regionalnego oraz wpływu technologii na życie społeczne. Jest autorką 

ponad stu publikacji z zakresu zarzadzania na poziomie regionalnym, 

organizacji gospodarczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi i 

komunikacji. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach – krajowych i 

zagranicznych poświęconych problematyce zarządzania wiedza i procesom 

rozwoju regionalnego. Współpracuje z wieloma instytutami badawczymi, 

przedsiębiorstwami oraz samorządem wojewódzkim. Odbywała staże 

naukowo-dydaktyczne w ramach programu LLP/ERASMUS i Erasmus+ w 

University of Palacky w Ołomuńcu, University of Charles w Pradze i 

Comenius University w Bratysławie. Ma również doświadczenie w 

zarządzaniu zespołami ludzkim i  administracją, pełniąc funkcje prodziekana 

na  Wydziale Nauk Społecznych.  

https://us.edu.pl/wydzial/wns/wspolpraca/bank-ekspertow/biznes/  

Urszula Swadźba – profesor tytularny socjologii, badaczka śląskiego etosu 

pracy,  rodziny i religii oraz wartości pracy i zachowań konsumenckich. 

Zrealizowała międzynarodowe badania porównawcze dotyczące 

świadomości ekonomicznej młodego pokolenia z Czech, Słowacji, Polski i 

Węgier. Autorka ponad 200 artykułów i książek poświęconych tej 

problematyce. Współpracuje z uczelniami zagranicznymi Czech, Słowacji i 

Węgier. Ma liczne doświadczenia ze współpracy w interdyscyplinarnych 

zespołach badawczych. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć naukowych 

z partnerami z innych ośrodków akademickich i konferencji o randze 

międzynarodowej a także wymiany akademickiej w ramach programu 

ERASMUS+.  

https://us.edu.pl/wydzial/wns/nauka-p-z/ 

Łukasz Trembaczowski  - specjalista badań przedsiębiorczości, badacz 

ryzyka w działalności biznesowej; analityk uwarunkowań sukcesu 

przedsiębiorstw na współczesnym rynku; badacz sukcesji w biznesie i 

przekazywania wzorców przedsiębiorczości  w środowiskach społecznych. 
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