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The scientific fields of interests:
strategic management: issues of formulation and implementation of strategies for local and
regional governments, non-profit companies and organizations, foresight studies, environment
analysis; local and regional development: regional policy, regional economy, local and regional
development management, urban regeneration, regional and industry restructuring, cultural
heritage in local development, partnership in strategic management at regional and local level,
international cooperation of local governments, supporting entrepreneurship and institutions of
business environment; innovation and creativity: development of the creative economy, innovation
and creativity in strengthening the competitiveness of business entities, using cultural and scientific
values in the development of cities, metropolises, regions, companies; social economy, social
entrepreneurship.

Deputy director of the Regional Development Center of the WSB Academy

member of the Provincial Urban and Architectural Commission at the Marshal of the Silesian
Voivodeship, secretary of the Commission for Studies on the Future of Upper Silesia at the Polish
Academy of Sciences, expert of the City Committee of the Polish Chamber of Commerce, expert of
the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship for the development of regional revitalization
policy, expert on the development of regional revitalization policy of the Marshal's Office of the
Silesian Voivodeship, expert of the Silesian Voivodeship Marshal's Office for regional health policy,
chairman of the Program Council of the Creative Silesia Foundation, member of the team of experts
on the drafting of the Regional Development Strategy of Silesia, expert of the AIR TRITIA project,
member of the Supervisory Board of Fabryka Pełna Życia in Dąbrowa Górnicza.

The research project and other activities:
DIALOG project (MNISW, 2020)- An innovative model of inter-sector cooperation acceleration for
the development of the Polish capital market; in cooperation with the Warsaw Stock Exchange S.A.,
New Story Sp. z o.o. ,
“University as the creator of the process of local and regional development and management of
knowledge transfer to business as exemplified by the WSB University” - a project submitted and
qualified for implementation as part of "PERFECT - Regional Initiative of Excellence at the WSB
University" project; research team consisting of Prof. Anna Francik, M. Budziński (PhD), M. Lis
(PhD), M. Raczek (PhD) and K. Wrana (PhD).
"Urban and agglomeration development based on the cultural sector and creative industries",
research project of the Ministry of Science and Higher Education 2009.
FORGOM - Technological foresight for the development of the public services sector in the Upper
Silesian Metropolitan Area. 2009-2011, under the OPIE Priority 1.1.1.
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REURIS. REvitalisation of URban RIver Spaces. As part of the Central Europe program, project No.
1CE050P3. 2008-2011.
author, moderator of over 100 local strategies and programs, including the largest cities in the
region: Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Bytom, Rybnik, Ruda Śląska, and Dąbrowa Górnicza
author / co-author, moderator of several local revitalization programs, including Gliwice, Bytom,
Rybnik, Żory, Ruda Śląska, Chorzów,
author, moderator of strategies and plans for the development of enterprises and business
environment institutions (e.g. Fundusz Górnośląski SA),
author, moderator of the strategy of cultural institutions (including the Silesian Opera, Upper
Silesian Museum),
moderator of local partnership processes,
moderator, consultant, expert in work on regional and macro-regional documents:
 the main consultant in the formulation of the "Southern Poland Development Strategy"
(Ministry of Regional Development, Marshal's Office of the Śląskie Voivodship, Marshal's Office
of the Malopolska Voivodship) - 2011/2012;
 update of the Śląskie Voivodeship development strategy,
 formulation of the Regional Operational Program of the Śląskie Voivodship for 2014-2020 methodological consultant, workshop moderator, co-author of the diagnosis;
 "Western Subregion Development Strategy for the years 2014-2020" - Association of
Municipalities and Poviats of the Western Subregion of the Silesian Voivodeship with
headquarters in Rybnik,
 "Strategy for the development of a functional area located along the A1 highway (…),
 "Strategy for the development of the functional area of White Silesia" - 2016.
educational programs:
 - "School open to adults. Modernizing the education system lifelong learning for the needs of
the Silesian labor market ”- development of methodology and moderation of workshops and
synthesis on the situation of lifelong learning institutions (project implemented under the
Human Capital Operational Program); CTC Polska, 2009.
local partnership programs:
 "Partnership for employment"- moderation of strategic workshops, co-development of the
document" Strategy for managing economic change in the Strzelce poviat ", CTC Polska, 2009.
 Employment Offices for employers. Modernization of the cooperation system of public
employment services with employers, CTC Polska 2007.
works related to developing a social consensus (moderating work on local employment
agreements in five poviats of the Opolskie Voivodeship - poviats: Namysłowski, Brest, Kluczbork,
Głubczycki, Nysa; House for Polish-German Cooperation in Gliwice, Gliwice / 2004 /) - team leader.
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