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związana z Uniwersytetem Ekonomicznym od 1990 roku. Najpierw jako asystent w Zakładzie 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych, następnie po kilku latach pracy w innych 
uczelniach jako adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej i obecnie jako adiunkt w Katedrze 
Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń.  Związana z praktyką gospodarczą pracując kolejno w Grupie 
Azoty, Urzędzie miasta Tarnowa, prywatnej spółce. Realizowała kilka projektów naukowych, m.in. 
Dialog, POWER, Regionalna Inicjatywa Doskonałości, UTW dla społeczności. Uczestniczyła jako autor 
i współautor w przygotowaniu ekspertyz dla praktyki gospodarczej.   

I. Zainteresowania naukowe (od 1990 roku): 
 

- rozwój przedsiębiorstw, 
- rozwój regionalny, 
- przedsiębiorczość,  
- marketing,  
- inteligentny rozwój - smart city,  
- nadzór właścicielski,  
- sprawozdawczość finansowa, 
- ekonomia społeczna - przedsiębiorczość społeczna. 
 

II. Stopnie i tytuły: 

2004 – doktor nauk ekonomicznych,  Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Finansów   
1989 – magister ekonomii,  Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomiki Produkcji 
1990 – kwalifikacje pedagogiczne – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, czterosemestralne 
Studium Pedagogiczne 

III. Działalność organizacyjna - projekty badawcze (wybrane): 

• członek zespołu naukowego w projekcie: Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej 
rewolucji przemysłowej w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w konkursie 
ogłoszonym przez MNiSW (2019-2022), 

• członek zespołu naukowego w projekcie: Model innowacyjnego instrumentu finansowego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy - od koncepcji do wdrożenia w ramach 
programu DIALOG w konkursie ogłoszonym przez MNiSW (2019-2020),  

• członek zespołu naukowego w badaniach statutowych UEK: Postawy studentów wobec 
perspektywy zabezpieczenia starości (2018-2019), 

• kierownik projektu; Staże zawodowe dla studentów kierunku Audyt Finansowy w ramach osi 
priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym w konkursie ogłoszonym przez NCBR (2017-2018), 

• kierownik naukowy projektu; Ekonomia społeczna w innowacyjnych programach kształcenia 
w ramach programu DIALOG w konkursie ogłoszonym przez MNiSW (2017), 

• członek zespołu naukowego w projekcie; Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego w 
Polsce w ramach programu DIALOG w konkursie ogłoszonym przez MNiSW (2017), 

• koordynator projektu; UTW dla społeczności finansowanego przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności w ramach działania Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji 
(Towarzystwo Inicjatyw Twórczych) (2017), 



• członek zespołu naukowego Instytutu Allerhanda w Krakowie przygotowującego Ustawę 2.0 
w konkursie ogłoszonym przez MNiSW, na założenia Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – 
2016 rok (http://www.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/instytut-allerhanda.html) (2016-
2017), 

• koordynator zespołu opracowującego ekspertyzę; Zintegrowany model operacyjny 
inteligentnego miasta – rekomendacje dla implementacji w małopolskich miastach średniej 
wielkości, dla Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, (2015-2016) 

•  autorka opracowania: Strategia wprowadzania innowacyjnego uniwersalnego robota 
przemysłowego na rynek, w trakcie realizacji 6 miesięcznego stażu w projekcie Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego: „Wiedza, praktyka, współpraca –  klucz do sukcesu w biznesie 
(2014). 

IV. Współpraca i doświadczenie zagraniczne: 

• Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki - realizacja badań naukowych  w trakcie 8 
miesięcznego urlopu naukowego (2018/2019) 

• Narodowy Uniwersytet - Politechnika Lwowska - trzymiesięczny staż naukowy (2018/2019) 
• ISAL Instituto Superior de Administracao e Linguas, Program Erasmus (2013) 
• Yasar University w Izmirze,  Program Erasmus (2011) 

IV. Dorobek naukowy jest aktualizowany w bazie Dorobek UEK:  

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazy_ae/dorobek_multi1/index.cgi?pole= 

Monografie: 

1. J. Stanienda, Ekonomia społeczna. Wiedza - umiejętności - kompetencje,  Wyd. Bernardinum,  
Pelplin 2019. 

2. J. Stanienda, A. Gądek, M. Płonka,  Ekonomia społeczna. Nauka - praktyka - edukacja, Wyd. 
Biblos, Tarnów 2017. 

3. J. Stanienda, Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Wyd. 
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2006.  

 

Wybrane publikacje w czasopismach naukowych w latach 2010-2019: 

• Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości społecznej w warunkach 
czwartej rewolucji przemysłowej - Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2019, 

• Lokalne społeczeństwo obywatelskie a procesy globalizacji [w:] Globalizacja a procesy 
społeczne, pod red. S. Sorys, H. Jurjewicz, D. Slivka, Wyd. Kraków 2016 (współautor), 

• Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych na przykładzie 
przedsiębiorców z Tarnowa [w:] Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie 
wyższym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy, pod red. A. Gądek, Wyd. PWSZ, 
Tarnów 2016, 

• Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa obronnego, rozdział [w:] Ekologizacja gospodarki, 
pod red. M. Kożuch, Wyd. UE, Kraków 2015 (współautor), 

• Innowacyjność przedsiębiorstw w klastrach, rozdział [w:] Ekologizacja gospodarki, pod 
red. M. Kożuch, Wyd. UE, Kraków 2015 (współautor), 

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazy_ae/dorobek_multi1/index.cgi?pole=


• Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej na przykładzie 
miasta Tarnowa, rozdział [w:] Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym, pod red. 
T. Kudłacz, A. Hołuj, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2015, 

• Finansowanie działań innowacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z 
sektora usług nowoczesnych [w]: Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, pod red. E. 
Skrzypek,  Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2014 (współautor), 

• Klastry jako narzędzie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw [w]: Innowacje i ryzyko w 
nowej gospodarce, pod red. E. Skrzypek,  Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą 
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2014 (współautor) 

• Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw - 2014, nr 1 (24), 

• The meaning of the civil society in the formation of the region’s development - Zeszyty 
Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2013, nr 2 (23), 

• Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu  rozwoju regionu – Zeszyt 
Naukowy MWSE w Tarnowie 2013, tom 2, 

• Strategia koopetycji w klastrach, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 2012, 

• Functioning and development of polish medicine cluster, w: Developmental challenges of 
contemporary economies, pod red. R. Borowiecki, Wyd. UE, Kraków 2011, 

• Klastry w systemie innowacji regionu, Zeszyty Naukowe MWSE, Tarnów 2011,  

• Rozwój Stery Aktywności Gospodarczej w Tarnowie, Zeszyty Naukowe MWSE, Tarnów 
2011, 

• Innowacje procesowe w branży tworzyw sztucznych w: Zarządzanie rozwojem 
przedsiębiorstw i instytucji, pod red. S. Miklaszewski i B. Mikuła, Wyd. UE, Kraków 2010, 

• Cluster’s potential,  Zeszyty Naukowe MWSE, nr 2 (16), Tarnów 2010. 

 

V. Wybrane konferencje/referaty: 

1. Konferencja międzynarodowa nt. Problems of financial sector development in the region, in 
the area of credit and insurance market. Experiences of Poland, Ukraine and Belarus,  Lwów 
2018, referat pt. „Kapitał społeczny jako aktywa relacyjne  
w sprawozdawczości finansowej”, 

2. Międzynarodowe seminarium nt. Attitudes of students towards the Old Age Security, Lwów 
2018, 

3. Konferencja międzynarodowa, nt. Financial Ombudsman-Polish experience from the 
Ukrainian perspective, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Institute of Continuing 
Education and Business in Kiev (2018) 

4. Seminarium międzynarodowe, nt. Conditions and trends of enterprises development in the 
regionan based on the resultas of their own scientific research, Instytut Badań Regionalnych 
im. M.I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NAN) 2019, referat pt. 
„Uwarunkowania i tendencje rozwoju przedsiębiorstw w regionie”, 

5. Konferencja międzynarodowa, nt. Philosophical and sociological aspects of activity in the 
economy, business and education, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (2019), 
referat pt. „Kapitał społeczny w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej”, 

6. Konferencja międzynarodowa, nt. Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna - innowacje - 
środowisko, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2019), referat pt. „Uwarunkowania 
rozwoju przedsiębiorczości społecznej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej”. 

 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.0689a3dc-76a3-32df-8d36-dd84ebb38b7a
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.0689a3dc-76a3-32df-8d36-dd84ebb38b7a


VI. Praca w organizacjach (towarzystwach) naukowych: 

• członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa od 1990 roku, 

• członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego od 2012 roku, 

• wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie od 2008 roku, 

• ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od 2018 roku. 
 

VII. Odznaczenia i nagrody: 

• Medal brązowy za długoletnią służbę (2011). 
 


