
 
 

LAUDACJA – PROF. ZW. DR HAB. MARIAN GRZEGORZ PODSTAWKA 

 

Profesor dr hab. Marian Grzegorz Podstawka przez całe swoje życie zawodowe 

związany był ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie: 

– w czerwcu 1978 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa, 

– w 1984 roku stopień doktora na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, 

– zaś w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 

polityki rolnej, 

– w 2002 roku uzyskał stopień profesora nauk ekonomicznych. 

 

Przez wiele lat pełnił szereg znamienitych funkcji w SGGW. W latach:  

 1993-1999 był Prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, 

 1999-2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, 

 2009-2013 był Kierownikiem Katedry, Polityki Europejskiej Finansów Publicznych 

i Marketingu,  

 zaś od 2013 roku jest Kierownikiem Zakładu Finansów Publicznych i Prawa. 

 

Jednocześnie w ostatnich latach Profesor Marian Podstawka był Kierownikiem 

Studiów Podyplomowych w zakresie: Zarządzania nieruchomościami, Finansów Publicznych 

i Administracji, oraz Kadr, Płac i Podatków. 

Prof. Podstawka jest nie tylko utalentowanym administratorem, ale też pełnym pasji 

pedagogiem. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, między 

innymi takie przedmioty jak: metodologia badań, podstawy nauk o finansach, finanse, finanse 

i rachunkowość, finanse publiczne, ubezpieczenia. Jest Promotorem 19 prac doktorskich 

i około 1500 prac magisterskich i licencjackich.  

Profesor Marian Grzegorz Podstawka jest autorem lub współautorem ponad 200 

artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także 15 publikacji książkowych.  



 
 

Jest liderem i badaczem wielu krajowych i międzynarodowych projektów 

finansowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Unii 

Europejskiej.  

Poza działalnością naukową jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych 

między innymi: Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Komitetu 

Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodowej Organizacja „Appraisal 

and Teritorial Economy Research Center” z siedzibą we Włoszech.  

Poza pracą w jednostkach dydaktycznych Profesor jest aktywnym praktykiem, 

w chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.  

Profesor  Marian Grzegorz Podstawka był i jest ważną osobą w rozwoju Państwowej 

Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W okresie pełnienia funkcji 

zarówno Prodziekana i Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW wpisał się na 

kartach historii naszej Uczelni jako osoba wspomagająca jej rozwój poprzez: 

1. Umożliwienie nauczycielom akademickim SGGW podejmowania pracy w Naszej 

Uczelni. W początkowych latach naszego funkcjonowania specjalność Zarządzanie 

przedsiębiorstwem, a później kierunki zarządzanie, ekonomia i finanse 

i rachunkowość wspierane były przez samodzielnych pracowników nauki jak 

i doktorów pracujących jednocześnie SGGW jak i w PSW. Wśród osób tych należy 

wymienić głównie prof. Mieczysława Adamowicza – twórcę kierunków 

ekonomicznych, rektora PSW w kadencji 2009-2013, prof. Izabelę Sikorską-Wolak, 

prof. Krystynę Krzyżanowską, prof. Aldonę Zawojską, prof. Alinę Daniłowską, prof. 

Joannę Kisielińską, prof. Marię Parlińską, prof. Jarosława Gołębiewskiego, 

dr Marzenę Lemanowicz, dr Elżbietę Kacperską. 

2. Prof. Marian Podstawka umożliwił także grupie naszych pracowników rozwój 

naukowy poprzez włączenie się w prace badawcze wydziału oraz otwieranie 

przewodów doktorskich. W okresie sprawowania przez prof. Podstawkę funkcji 

Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych przewody otworzyły następujące osoby 

dr Ewelina Dresler, prof. Danuta Guzal-Dec, dr Agnieszka Siedlecka, 

dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj.  

3. Profesor Podstawka aktywnie włączał się w organizację konferencji naukowych 

w Państwowej Szkole Wyższej. Był ich inicjatorem, pomysłodawcą a także członkiem 

komitetów naukowych. 



 
 

4. W takcie wielu lat współpracy z PSW Profesor podejmował się realizacji zajęć 

dydaktycznych zarówno na studiach I stopnia jak też i innych formach kształcenia. Do 

dnia dzisiejszego wspomaga nas między innymi w realizacji studiów podyplomowych. 

 

Prof. dr hab. Marian Podstawka i pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. 

Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej nadal wspólnie pracują nad współdziałaniem 

i utrzymaniem wzajemnych kontaktów. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę. 

 

  

 

dr Agnieszka Siedlecka  



 
 

M. G. PODSTAWKA 

 

PROFESOR HONOROWY 

Zostać Profesorem Honorowym to jak być w raju, 

To honor, szczęście niebywałe, 

Tej najlepszej uczelni w swojej kategorii w kraju, 

To wielka dla mnie chwała. 

Serce moje się raduje, 

Że nie sposób wyrazić tego słowami, 

Bo ja wielkiego zaszczytu dostępuję, 

Cieszę się razem z Wami i dziękuję. 

Pamiętam uczelni Waszej powstanie, 

Z którą od początku jestem związany, 

Wysiłki wielu osób złożyły się na nie, 

Będąc z SGGW do Waszego Senatu mianowany. 

Kiedy u Państwa być mi się zdarzy, 

Podziwiam i doceniam rozwój, o którym mi się marzy, 

Myślę o Waszych znakomitych liderach, 

W osobach Panów Rektorów Adamowicza i Bergiera. 

Życzę Państwu powodzenia i sukcesów wielu, 

We mnie macie oddanego przyjaciela, 

Utrzymujcie to w kraju liderowanie, 

Jeszcze raz dziękuję za ten zaszczyt i uznanie. 

 

 


