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Renata GABRYSZAK – doktor nauk humanistycznych. Od 2009 roku prezes 
Zarządu w Instytucie Zdrowia SOFRA. Pracownik naukowy Wydziału Huma-
nistycznego Politechniki Koszalińskiej. Główne obszary zainteresowań badaw-
czych koncentrują się na uwarunkowaniach rozwoju MŚP w Polsce, interakcji 
sektora MŚP z rynkiem pracy, problemach polityki społecznej, ochrony i profi-
laktyki zdrowia w Polsce. Uczestniczyła w projekcie badawczym pt. „Instytu-
cjonalne uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw społecznych w Polsce”. 
Autorka artykułów, monografii i prac pod redakcją z zakresu ekonomiki małych 
i średnich form przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, oraz ekonomicznych 
aspektów zdrowia publicznego. E-mail: gabryszak@op.pl
Renata GABRYSZAK – Doctor of Humanities. From 2009, the President of 
the Management Board at the SOFRA Institute of Health. Research worker at the 
Faculty of Humanities at the Koszalin University of Technology. Her main areas 
of research interest focus on the conditions for the development of SMEs in Po-
land, the interaction of the SME sector with the labor market, problems of social 
policy, health promotion and disease prevention in Poland. She has participated 
in a research project entitled “Institutional conditions for the effectiveness of so-
cial enterprises in Poland”. Author of articles, monographs and editor of studies 
in the field of economics of small and medium-sized businesses, social economy 
and economic aspects of public health. E-mail: gabryszak@op.pl

Bogdan KOSZEL – profesor, historyk i politolog. Kierownik Zakładu Badań 
Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor Naczelny „Rocznika In-
tegracji Europejskiej” i współpracownik WeltTrends w Institut fűr Internationale 
Politik in Potsdam. E-mail: bogdan.koszel@amu.edu.pl 
Bogdan KOSZEL – Full Professor. Historian and political scientist. Head of the 
Department of German Studies at the Faculty of Political Science and Journalism 
of Adam Mickiewicz University in Poznań. Editor-in-chief of the “Rocznik Inte-
gracji Europejskiej” (Yearbook of European Integration). Senior research fellow 
at WeltTrends. Institut fűr Internationale Politik in Potsdam. 
E-mail: bogdan.koszel@amu.edu.pl

Arkadiusz NYZIO – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, asy-
stent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Student prawa 
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na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Redaktor naczelny czasopisma „Poliar-
chia”. E-mail: arkadiusz.nyzio@gmail.com
Arkadiusz NYZIO – PhD, Assistant Professor at the Department of National 
Security at the Institute of Political Science and International Relations of the 
Jagiellonian University. Law student at the Faculty of Law and Administration of 
the Jagiellonian University. Editor-in-chief of “Poliarchia”. 
E-mail address: arkadiusz.nyzio@gmail.com.

Grzegorz PIWNICKI – profesor zwyczajny UG, historyk i politolog jest kie-
rownikiem Zakładu Europeistyki i Nauki o Polityce w Instytucie Politologii na 
Wydziale Nauk Społecznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na pro-
blematyce europeistycznej, polskiej kulturze politycznej w przeszłości i teraź-
niejszości, historii Polaków na Kaukazie w XIX wieku, a także dziejach Polskiej 
Marynarki Wojennej. W dorobku ma ponad 200 publikacji naukowych w tym 
8 książek. Jest członkiem PTNP. E-mail: polgp@ug.edu.pl
Grzegorz PIWNICKI – Full Professor at the University of Gdańsk, historian 
and political scientist, head of the Section for European Studies and Political Sci-
ence in the Institute of Political Science, Faculty of Social Sciences. His research 
interests encompass European issues, Polish political culture in the past and at 
present, the history of Poles in the Caucasus in the 19th century and the history 
of the Polish navy. He has published over 200 academic titles, including eight 
books. He is a member of the Polish Association of Political Science (PTNP). 
E-mail: polgp@ug.edu.pl

Marek POGONOWSKI – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie 
nauki o bezpieczeństwie, doktor nauk prawnych, profesor Politechniki Kosza-
lińskiej. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uni-
wersytetu Warszawskiego. Praktyk w zakresie postępowania administracyjnego 
oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji naukowych w dziedzinie 
prawa i bezpieczeństwa socjalnego. Uczestnik krajowych i zagranicznych konfe-
rencji i seminariów naukowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego 
Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. 
E-mail: marek-pogonowski@wp.pl
Marek POGONOWSKI – Postdoctoral degree in social studies in the field of 
security science, doctor of law, professor at the Koszalin University of Technol-
ogy. He graduated from Adam Mickiewicz University in Poznań and the Univer-
sity of Warsaw. Practitioner in the field of administrative proceedings and social 
security law. Author of academic publications in the field of law and social secu-
rity. The President of the Supreme Audit Commission of the Polish Social Insur-
ance Association. E-mail: marek-pogonowski@wp.pl.

Anna SAKSON-BOULET – doktor nauk społecznych w zakresie nauki o poli-
tyce, adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problemów 
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globalnych, w tym przede wszystkim głodu i niedożywienia, polityki ochrony 
środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym i między-
narodowym. E-mail: anna.sakson@amu.edu.pl
Anna SAKSON-BOULET – PhD in political science, Assistant Professor at the 
Department of Strategic Studies, Faculty of Political Science and Journalism, 
Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research focuses on global issues, 
especially famine and malnutrition, political ecology and environmental security 
at the local, national and international levels. E-mail: anna.sakson@amu.edu.pl

Krzysztof TOMASZEWSKI – dr hab., adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Stypendysta: Uniwer-
sytetu w Brukseli, Instytutu Europejskiego w Genewie, Instytutu Studiów Poli-
tycznych w Bordeaux. Ekspert w zakresie: polityki energetycznej, bezpieczeń-
stwa energetycznego oraz studiów europejskich. 
E-mail: k.tomaszewski3@uw.edu.pl
Krzysztof TOMASZEWSKI – Associate Professor at the Faculty of Political 
Science and International Studies, University of Warsaw. Scholarship holder: 
University of Brussels, European Institute in Geneva, Institute of Political Stud-
ies in Bordeaux. Expert in the areas of energy policy, energy security and Euro-
pean studies. E-mail: k.tomaszewski3@uw.edu.pl

Marek TYRAŁA – doktor nauk społecznych w zakresie politologii. Autor kil-
kunastu artykułów w recenzowanych czasopismach, książkach, współredaktor 
1 książki oraz współautor 1 książki. Uczestnik, w roli referenta konferencji ogól-
nopolskich oraz międzynarodowych. Zainteresowania badawcze autora oscylują 
wokół szeroko rozumianej problematyki teorii polityki, demokracji, populizmu. 
E-mail: Rancid1@poczta.onet.pl
Marek TYRAŁA – doctor of social sciences in the field of political science. 
Author of several articles in peer-reviewed journals, books, and a coeditor of one 
book. Speaker at national and international conferences. His research interests 
embrace an range of issues of theory of politics, democracy, and populism. 
E-mail: Rancid1@poczta.onet.pl

Stanisław WÓJCIK – prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Teorii Polityki i Stu-
diów Wschodnich w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji KUL Jana 
Pawła II. E-mail: wojcikst@kul.lublin.pl
Stanisław WÓJCIK – Full Professor, Head of the Department of the Theory of 
Politics and Eastern Studies at the Institute of Political Science and Administra-
tion, The John Paul II Catholic University of Lublin. 
E-mail: wojcikst@kul.lublin.pl

Krzysztof ŻĘGOTA – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o poli-
tyce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. E-mail: krzysztof.zegota@uwm.edu.pl
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Krzysztof ŻEGOTA – doctor of humanities in the field of political science, As-
sistant Professor at the Institute of Political Science at the University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn. E-mail: krzysztof.zegota@uwm.edu.pl


