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Załącznik do raportu bieżącego nr 49/2015 z 21 października 2015 r. 

 

Tomasz Gołębiowski  

 

1. Data i miejsce urodzenia: 12.09.1948, Warszawa 

2. Obywatelstwo: polskie 

3. Miejsce stałego zatrudnienia:   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa 

stanowisko: profesor zwyczajny 

4. Uzyskane tytuły, stopnie naukowe i zawodowe: 

 magister ekonomii    1971 - Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 
                             Wydział Handlu Zagranicznego 
 

 doktor nauk ekonomicznych   1977 - Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 
                                                                                               Wydział Handlu Zagranicznego 
 
• doktor habilitowany nauk ekonomicznych 1985 - Szkoła Główna Planowania i   Statystyki   
                                                                                               Wydział Handlu Zagranicznego 
 
• profesor nauk ekonomicznych   2007 - Szkoła Główna Handlowa 

                                                                                            Kolegium Gospodarki Światowej 

5. Obszary badań naukowych (i działalności dydaktycznej): 

zarządzanie strategiczne, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, marketing na rynku 

instytucjonalnym, zarządzanie innowacjami. 

6. Doświadczenie zawodowe: 

 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego, obecnie SGH, Kolegium 
Gospodarki Światowej (od 09.1971) 
oraz równolegle: 

 pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (10.1996-02.2009); 

 prezes zarządu firmy konsultingowej Prawno-Ekonomiczny Zespół Konsultingowy “Profit” sp.  
z o.o. (1993-1997); 

 visiting professor w University of Wisconsin, Madison, USA (rok akad. 1990-1991); 

 stypendysta Fundacji Fulbrighta w The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, 
USA (rok akad. 1989-1990). 

7. Doświadczenie w zakresie doradztwa prywatyzacyjnego, restrukturyzacji, audytu przedsiębiorstw 

oraz doradztwa strategicznego: 

 współautorstwo ok. 50 analiz przedprywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych (audyty 
marketingowe oraz dotyczące sfery organizacji i zarządzania); doradztwo/projektowanie strategii 
rozwoju i strategii marketingowych. 

Udział w opracowaniu dokumentacji przedprywatyzacyjnych dla Textilimpex sp. z o.o., Baltona S.A., 

Kolmex sp. z o.o., Ruch S.A., CIE Impexmetal S.A., oraz w przygotowaniu koncepcji restrukturyzacji  

i strategii rozwoju tych przedsiębiorstw. 

Uczestnictwo w przedprywatyzacyjnych analizach sektorowych przemysłu tekstylnego (projekt 

„Łódzka Wełna”) i obrabiarkowego (prowadzonych przez międzynarodowe zespoły doradców), 
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zrealizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz analiz sektorowych bazy uzdrowiskowej 

w Polsce i przemysłu spirytusowego - na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa. 

Analizy, audyty i strategie marketingowe m.in. dla THZ Skórimpex sp. z o.o., Zamojskich Fabryk Mebli 

S.A., Lentex S.A., ZPP Pasmanta S.A., Bakoma S.A., Oce Polska. 

8. Członkostwo w radach nadzorczych 

 członek RN Warszawskich Zakładów Papierniczych Konstancin-Jeziorna S.A. (1998-1999); 

 członek RN Runotex S.A. w Kaliszu (1998-1999). 

 

Tomasz Gołębiowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA 

S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako 

członek jej organu. Tomasz Gołębiowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

  


