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Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był pracowni-
kiem naukowo-badawczym i wykładowcą w Instytucie 
Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku kariery 
naukowej rozpoczętej w 1988 roku jego zainteresowa-
nia badawcze ukierunkowane były przede wszystkim 
na:  zarządzanie procesami innowacyjnymi, transferem 
i komercjalizacją technologii; przedsiębiorczość, tworze-
nie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy; insty-

tucjonalne formy wspomagania procesów rozwojowych; politykę technolo-
giczną i regionalne systemy innowacji; tendencje strukturalne w gospodarce 
światowej, ewolucję systemów gospodarczych; funkcjonowanie rynków pracy 
oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego.

W 1994 roku obronił pracę doktorską pt. Parki technologiczne a rozwój 
regionalny i wspieranie procesów innowacyjnych na przykładzie gospodarki 
niemieckiej. Liczne badania, prowadzone prace eksperckie i opracowane 
publikacje (był autorem lub współautorem ponad 200 publikacji i ekspertyz) 
zaowocowały pracą habilitacyjną budowa powiązań nauki z biznesem 
w gospodarce opartej na wiedzy. rola i miejsce uniwersytetu w procesach 
innowacyjnych. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w kwietniu 2012 
roku. Wieloletni nauczyciel akademicki, cieszący się sympatią i poważaniem 
zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich, uczynny i otwarty na 
ludzi opiekun i kolega.

Poza uczelnią aktywny w działaniach organizacji pozarządowych 
zarówno na poziomie lokalnym – wieloletni członek i prezes zarządu 
Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, jak i ogólnokrajo-
wym – członek założyciel i aktywny działacz, przez dwie kadencje sprawował 
funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce. Dla obu organizacji był osobą nadającą kie-
runek działania i rozwoju, był inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych, 
niestrudzonym orędownikiem aktywności społecznej i współpracy pomiędzy 
sferą nauki, administracji, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Piastował 
również funkcje publiczne, będąc w latach 2002–2006 wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy Puszcza Mariańska, przewodniczącym Komisji Edukacji 
i Porządku Publicznego oraz członkiem Komisji Statutowej i Budżetowej.
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Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był pomysłodawcą, twórcą metodologii badań 
stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce oraz wieloletnim redak-
torem raportu ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Jest on wyda-
wany cyklicznie co dwa lata, oparty na rozległych badaniach kondycji i rozwoju 
ośrodków, stanowi od kilkunastu lat podstawowe źródło wiedzy o stanie infra-
struktury wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Zbudowana w oparciu o ten 
raport baza informacyjno-adresowa służy zarówno przedsiębiorcom, admini-
stracji publicznej, jak i samym ośrodkom. Był też inicjatorem opracowania słow-
nika pojęć innowacje i transfer technologii, pierwszego tego typu opracowania 
ukierunkowanego na uporządkowanie określeń używanych w obszarze innowa-
cji i rozwoju przedsiębiorczości, doprecyzowanie i zdefiniowanie znaczenia pojęć 
oraz zjawisk w sposób pozwalający jednoznacznie je rozumieć.

W działaniach aplikacyjnych miał ponad 20 lat doświadczeń w kierowa-
niu projektami badawczymi oraz aplikacyjnymi w dziedzinie inkubacji przed-
siębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego 
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także w ich realizacji. Kierował 
zarówno projektami badawczymi, jak i realizacją projektów wdrażających 
opracowane wcześniej koncepcje. Swoje zaangażowanie w rozwój infrastruk-
tury wsparcia rozpoczął w latach 1996–1998, biorąc udział w pracach zespołu 
ekspertów Ohio State University współdziałającego z polskim Ministerstwem 
Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu TOR#10. Był ekspertem 
w zakresie planowania, organizacji i zarządzania inkubatorami przedsiębior-
czości, budowy lokalnego partnerstwa pomiędzy samorządami lokalnymi, 
MŚP i instytucjami otoczenia rynku pracy. Wraz z zespołem konsultantów 
przygotowywał procedury wsparcia rozwoju projektów zakwalifikowanych do 
programu. W latach 2010–2012 kierował zespołem ekspertów realizujących 
zadania w ramach Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
„Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”, koordynując działania badaw-
cze, współuczestnicząc w przygotowaniu kilkudziesięciu publikacji, służąc 
radą i swoim szerokim doświadczeniem zarówno zespołowi ekspertów, jak 
i samym beneficjentom inicjatywy – ośrodkom innowacji i przedsiębiorczo-
ści. Był współtwórcą wielu instytucji wsparcia biznesu w Polsce (m.in. parków 
naukowo-technologicznych w Kielcach, Puławach i Suwałkach) oraz Europie 
Centralnej. Szeroko współpracował z wieloma instytucjami europejskimi – 
rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.


