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Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz 

Kandydat na prodziekana ds. finansów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna 

  

Pan Krzysztof Adamowicz, urodził się 24 marca 1974 r. w Inowrocławiu. Studia 

wyższe odbył w latach 1994-99 na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej 

w Poznaniu i uzyskał tytuł zawodowy: magister inżynier leśnictwa. W swojej 

karierze zawodowej przechodził wszystkie uczelniane szczeble zawodowe: 

doktorant (2000- 2002), asystent (2002-2004), adiunkt (2004-2013), adiunkt hab. 

(2013-2017),  prof. nadzwyczajny (2017- 2019), prof. Uczelni UPP (2019-2020), profesor (2020 – 

obecnie). 

Kolejnym awansom zawodowym profesora Adamowicza towarzyszył wzrost aktywność 

naukowej.  Opublikował on przeszło 100 oryginalnych prac twórczych w tym pozycje książkowe 

poświęcone zarządzaniu finansami w jednostkach gospodarczych.  

W dorobku publikacyjnym Kandydata zwraca uwagę szereg cennych opracowań, które 

związane są bezpośrednio z zagadnieniami finansowymi, co podkreśla jego kompetencję do 

pełnienia funkcji prodziekana ds. finansów Wydziału. Ważnym osiągnięciem profesora są również 

wyniki prac badawczych zlecanych przez podmioty gospodarcze w zakresie analiz gospodarczo-

finansów. 

Należy podkreślić, że Kandydat należy do ścisłego, nielicznego współcześnie grona 

ekspertów w leśnictwie polskim zajmujących się problematyką ekonomiki leśnictwa, zarządzania 

gospodarką leśną i analizą rynku drzewnego. Swoją wiedzę przekazuje studentom realizując zajęcia 

o tematyce ekonomicznej. Dodatkowo prowadził zajęcia na kursach organizowanych przez 

Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce oraz na studiach podyplomowych. Był ekspertem 

Narodowego Programu Leśnego.  

Należy zwrócić uwagę na bogaty dorobek organizacyjny Kandydata na prodziekana ds. 

finansów wydziału. Na podkreślenie zasługuje Jego ponad standardowa aktywność w tym zakresie, 

a na szczególnie wysoką ocenę zasługuje działalność na forach naukowych i akademickich oraz 

współpraca naukowa i organizacyjna z praktyką leśną. Prof. dr hab. K. Adamowicz, kieruje obecnie 

Katedrą Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego UPP. Kierował lub był głównym wykonawcą 

szeregu grantów, zapewniając zespołom badawczym środki na działalność badawczą i rozwój kadry 

naukowej. W przeszłości Kandydat pełnił kilkukrotnie funcie członka Komisji Rekrutacyjnych na 

macierzystym Wydziale, przez 2 kadencje był Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Brał czynny udział w pracach remontowych UPP, pełniąc funkcje 

pełnomocnika Rektora i Dziekana ds. przetargowych na wykonawstwo prac remontowych, 

nadzorował remont Collegium Cieszkowskich. Pełni funkcje członka Senatu UP oraz członka 

Komisji Senackiej ds. Budżetu i finansów, członka Rady ds. Zakładów Doświadczalnych. Czynnie 

uczestniczył w pracach Komisji Senackiej ds. Restrukturyzacji Uczelni tworząc zasady 

optymalizacji zarządzania finansami UPP. Od roku 2017 jest sekretarzem komisji Rektora UP ds. 

Decentralizacji Uczelni. Jest członkiem wydziałowej Komisji ds. Strategii Rozwoju WL. Obecnie 

pełni funkcję prodziekana ds. finansów Wydziału Leśnego.  

 


