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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.

Katalog usług oferowanych
przez zespół

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.
6. Ekspertyzy w zakresie jakości zarządzania zasobami ludzkimi i systemów
motywacji pracy w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach.
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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 (monitoring
polityki społecznej Katowic 2010-12, Bielsko-Biała 2013); konsultant
strategii rozwoju miast (Jastrzębie-Zdrój, Świętochłowice).
http://www.is.wns.us.edu.pl/instytut/wykladowcy/676-adam-bartoszek
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".
http://www.is.wns.us.edu.pl/instytut/wykladowcy/906-rafa-muster

Krótki opis doświadczenia
każdego członka zespołu

Robert Pyka - w 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 dotyczących
transformacji woj. śląskiego z regionu przemysłowego w region uczący się.
W ostatnich latach skoncentrował swoje badania przede wszystkim na
funkcjonowaniu obszarów metropolitalnych w Polsce, we Francji oraz w
Kanadzie.
http://www.is.wns.us.edu.pl/instytut/wykladowcy/986-robert-pyka
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.
http://www.is.wns.us.edu.pl/instytut/wykladowcy/1076-lukasztrembaczowski
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
http://www.polityka-spoleczna.us.edu.pl/kierownikzakl.html
Marcin Baron - specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju gospodarki
regionalnej. Przemysł, nowe technologie, scenariusze zmian w gospodarce,
innowacyjność, przedsiębiorczość – to najważniejsze obszary jego
zainteresowań. Autor licznych prac naukowych oraz podręczników o tej
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tematyce, uczestnik dużych krajowych i międzynarodowych projektów
badawczych. Doradza samorządowcom, jest doświadczonym moderatorem
prac nad programami rozwoju gospodarczego dużych polskich miast oraz
regionów, w tym współautorem regionalnej strategii innowacji
województwa śląskiego. Jako konsultant uczestniczy w procesach
restrukturyzacji firm i wspiera inwestycje w spółki technologiczne. Jest
członkiem International Society for Professional Innovation Management i
Regional Studies Association oraz polskim przedstawicielem w europejskiej
sieci na rzecz otwartej innowacji OI-Net.
https://www.ue.katowice.pl/pracownicy/wydzial-ekonomii/katedra-badanstrategicznych-i-regionalnych/marcin-baron.html
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