Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka urodził się 3 września 1953 roku
w Gnieźnie. W 1976 roku z wyróżnieniem ukończył nauki polityczne na
Uniwersytecie Warszawskim - specjalność stosunki międzynarodowe. W tym
samym roku został przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów
doktoranckich uczęszczał na seminarium doktorskie w Instytucie Stosunków
Międzynarodowych UW prowadzone przez prof. dr hab. Józefa Kukułkę.
W dniu 10 lipca 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
UW Paweł Soroka obronił pracę doktorską na temat: „Teorie podejmowania
decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”. Praca ta
została opublikowana w 1987 roku przez Uniwersytet Warszawski.
W latach 1979-1981 był zatrudniony w Radzie Naczelnej Zrzeszenia
Studentów Polskich, jednocześnie w latach 1980-1992 poświęcił się niemal
wyłącznie sprawom kultury, animując ruch kulturalny w środowiskach
robotniczych. Organizował w całym kraju samodzielne, posiadające osobowość
prawną, ogniwa terenowe Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury.
W 1981 roku został zastępcą redaktora naczelnego ogólnopolskiego
dwutygodnika „Twórczość Robotników”, którego był współtwórcą. Od 1990
roku jest redaktorem naczelnym czasopisma społeczno-kulturalnego „Własnym
głosem” kontynuującego działalność pisma „Twórczość Robotników” por.
www.wlasnymglosem.pl; funkcję tę pełni społecznie. W latach 1984-1990 był
członkiem Narodowej Rady Kultury.
W 1992 roku zatrudniony został w Warszawskiej Szkole Zarządzania –
Szkole Wyższej na stanowisku adiunkta. Po 13 latach wrócił zatem do pracy
w środowisku naukowym. W latach 1999-2004 w WSZ-SW Paweł Soroka
piastował stanowisko prodziekana, ponadto od 2004 roku był kierownikiem
studiów podyplomowych. Od 2000 roku do chwili obecnej jest członkiem jej
Senatu, a w dniu 3 listopada 2017 r. został powołany na stanowisko Dziekana.
Jest redaktorem naukowym książek i skryptów wydawanych przez
Oficynę Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, a ponadto
sekretarzem Zeszytów Naukowych WSZ-SW.
Uchwałą Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Paweł Soroka
uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych
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w zakresie nauk o polityce na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego
i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej „Strategia bezpieczeństwa
zewnętrznego Polski. Proces formułowania” (recenzenci: prof. dr hab. Michał
Chorośnicki, prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. dr hab. Stanisław Koziej i prof.
dr hab. Andrzej Antoszewski). W latach 2008 - 2010 był profesorem
nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Od
października 2010 r. Paweł Soroka jest profesorem nadzwyczajnym
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od 1 października 2014 roku
kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Polityki
Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK.
Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka jest członkiem kilku towarzystw
naukowych. W 2001 roku został przyjęty został w poczet członków
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Jest członkiem zarządu
Oddziału Warszawskiego TNOiK. W 2003 roku został powołany w skład
Krajowej Rady Lotnictwa, a w 2012 roku został członkiem Rady Budowy
Okrętów. Od 2005 roku należy do Towarzystwa Wiedzy Obronnej i jest
członkiem Zarządu Głównego TWO. Jestem także członkiem Rady
Programowej wydawanego przez TWO kwartalnika „Wiedza Obronna”. Jest
również członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Ponadto od 1993 roku jest koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (www.plp.info.pl), organizacji opartej na pracy
społecznej, o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykułującej
interesy i wyrażającej problemy strategicznych branż i dziedzin polskiej
gospodarki. Należy także do Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP.
Dorobek naukowy prof. nazw. dr hab. Pawła Soroki
I. Monografie
1. Rozprawa habilitacyjna (opublikowana): P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa
zewnętrznego Polski. Proces formułowania, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam”, Warszawa 2006, str.336, ISBN 83-7232-669-X.
2. P. Soroka, Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie
normatywne, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Oficyna WydawniczoPoligraficzna „Adam”, Warszawa 2005, s. 303.
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3. Rozprawa doktorska (opublikowana): P. Soroka, Teorie podejmowania
decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Instytut
Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 1987, stron 230.
4. S. Dymek, P. Soroka, W kręgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia
i dokonania ruchu społeczno-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców
i animatorów, Seria wydawnicza Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury, wydanie I, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62769-20-9.
5. A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Jak powstawały i jak
upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów
zbudowanych w PRL-u, MUZA S.A., Warszawa 2013, ISBN 978-83-7758-4033.
6. P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom
Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-060-5.
7. A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Od
uprzemysłowienia w PRL do deindustralizacji kraju, Muza S.A., Warszawa
1915. ISBN 978-83-287-0186-1.
8. I. Gębski, M. Ostafijczuk, K. Rafalik, P. Soroka, Dwie ukryte tragedie w
cieniu atomowej apokalipsy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016,
ISBN 978-83-8017-113-8.
II. Artykuły w wydawnictwach zbiorowych i w czasopismach naukowych
Opublikował 56 artykułów naukowych w wydawnictwach zbiorowych
i w czasopismach naukowych.
III. Redakcja wydawnictw naukowych
Paweł Soroka jest redaktorem lub współredaktorem naukowym 30 zbiorowych
wydawnictw naukowych oraz 23 roczników Polskiego Lobby Przemysłowego.
IV. Udział w Konferencjach krajowych i międzynarodowych
Brał czynny udział w 36 międzynarodowych i krajowych konferencjach
naukowych, wygłaszając podczas nich referaty.
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V. Udział w projektach badawczych
1. W badaniu w ramach Międzyresortowej Naukowo-Badawczej Grupy
Tematycznej MR III. 3.7, poświęconym kategoriom nauki o stosunkach
międzynarodowych, przeprowadzonym w 1977 roku. Napisanie opracowania pt.
„Kategorie szkoły neobehawioryzmu amerykańskiego (na przykładzie
Michaela Sullivana i Karla Deutscha)”. Zostało ono zamieszczone
w publikacji pt. Kategorie Nauki o stosunkach międzynarodowych (pod red.
.J. Kukułki i E. Pałygi), Warszawa 1978.
2. Udział w badaniach naukowych w ramach realizacji tematu „Konflikty
przemysłowe”; przeprowadzonych w 1991 roku przez Instytut Gospodarstwa
Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki pod kierunkiem
prof. dr hab. Ireny Kostrowickiej. Wyniki tych badań zostały przedstawione
w „Przeglądzie Społecznym” nr 18 – 19 / 93.
3. Sekretarz zespołu badawczego realizującego w Warszawskiej Szkole
Zarządzania – Szkole Wyższej przedsięwzięcie badawcze „Zmiany
w zachowaniach polskich firm i przedsiębiorstw w warunkach transformacji
ustrojowej”. Podstawą empiryczną przedsięwzięcia były opisy różnych polskich
firm i przedsiębiorstw, które w liczbie 195 zostały sporządzone w latach 19921997 w WSZ-SW w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania
Przedsiębiorstwem oraz Podyplomowych Studiów Marketingu przez słuchaczy
tych studiów.
4. Sekretarz zespołu badawczego realizującego w Warszawskiej Szkole
Zarządzania – Szkole Wyższej przedsięwzięcie badawcze ”Koncepcja
i założenia metodyczno-organizacyjne niezależnej agencji monitorowania
inicjatyw administracyjno - rządowych NAMIAR, związanych z procesem
integracji Polski z Unią Europejską”; badanie zakończono w 1998 roku.
5. Kierowanie w latach 2001-2002 przedsięwzięciem badawczym zleconym
Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej
przez PFRON pt.
”Koncepcja i założenia systemu monitorowania problemów osób
niepełnosprawnych w Polsce – I etap”. Rezultaty badań opublikowano
w książce pt. Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki
badań i system monitorowania), red. naukowa Paweł Soroka, Oficyna
Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2003.
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6. Sekretarz przedsięwzięcia badawczego pt. „Prognozowanie scenariuszowe
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem”,
realizowanego
w
2005
roku
w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej.
7. Udział w projekcie badawczym realizowanym w latach 2009-2010 roku przez
Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą pt. „Społeczna gospodarka
rynkowa w Polsce-uwarunkowania, stan i perspektywy” Badanie zostało
uwieńczone wydaniem monografii zbiorowej pt. Perspektywy społecznej
gospodarki rynkowej w Polsce, red. Naukowa P. Soroka, Oficyna Warszawskiej
Szkoły
Zarządzania-Szkoły
Wyższej,
Warszawa
2009,
ISBN 978-83-60882-16-0.
8. Udział w projekcie rozwojowym Nr OR00014009, którego Liderem
Konsorcjum naukowo-przemysłowego była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa
im. Edwarda Lipińskiego pt. „System monitorowania zasobów medycznych dla
ratownictwa zintegrowanego i systemu powiadamiania ratunkowego podczas
działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie",
realizowanym w okresie od 01.02.2010 r. do 31.032011 r., zleconym przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9. Udział w opracowaniu pt. „Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa
energetycznego” w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Symbol i tytuł projektu: Nr 019/S/12.
Opracowanie to stało się podstawą książki jego autorstwa pt. Bezpieczeństwo
energetyczne: między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA,
Warszawa 2015.
10. Kierowanie zespołem badawczym realizującym pracę badawczą nr 614571
na temat „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach
konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”. Praca badawcza była
realizowana w latach 2015-2016 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach. W jej ramach ukazała się monografia zbiorowa pod redakcja
naukową Pawła Soroki i Anny Zagórskiej pt. Konsolidacja polskiego przemysłu
obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, ISBN 978-837133-665-2, a ponadto w 2016 roku wydany został przez Wydawnictwo UJK
Raport końcowy z pracy badawczej „Konsolidacja polskiego przemysłu
obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”,
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realizowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego ( Kielce 2016),
ISBN 978-83-7133-681-2.
VI. Promotorstwo prac doktorskich
Jest promotorem trzech prac doktorskich obronionych na Wydziale Prawa,
Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach i dwóch otwartych na tym
wydziale przewodów doktorskich.
VII. Publikacje literackie i dziennikarskie
Paweł Soroka jest także autorem opublikowanych 4 tomików poezji i 2 arkuszy
poetyckich, kilkudziesięciu wierszy w kilkunastu antologiach i almanachach
literackich oraz jako dziennikarz – ponad 300 artykułów prasowych.
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Titular Professor Paweł Soroka was born on September 3rd 1953 in Gniezno.
In 1976 he graduated summa cum laude from the political science at University
of Warsaw - international relations speciality. In the same year he was admitted
for doctoral studies in the Department of Journalism and Political Science of
University of Warsaw. During doctoral studies he attended the doctoral seminar
at the Institute of International Relations of the UW led by the prof. dr hab.
Józef Kukułka. On 10 July 1985 in the Department of Journalism and Political
Science of the UW Paweł Soroka defended a doctoral dissertation to the subject:
"Decisions making theory in the American studies about international
relations". This work was published in 1987 through University of Warsaw
In years 1979-1981 he was employed in the Principal Council of the Polish
Students’ Association, simultaneously in years 1980-1992 he sacrificed himself
almost exclusively for matters of the culture, animating a cultural movement in
workers' circles. He organised throughout the country independent, having a
legal personality, field links of Workers' Associations of the Culture Authors. In
1981 he became a deputy of the editor-in-chief of the all-Polish fortnightly
magazine „Twórczość Robotników” ("Works of Workers"), of which he was a
co-originator. From 1990 he is the editor-in-chief of the social-cultural magazine
„Własnym głosem” ("Own voice") continuing activity of „Twórczość
Robotników” ("Works of Workers") - www.wlasnymglosem.pl; he is
performing this function socially. In years 1984-1990 he was a member of the
National Culture Council.
In 1992 he was the employed at the Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła
Wyższa (Warsaw Business School - Higher Education Institution) on the
position of the assistant professor. After 13 years he came back to the work in
the scientific community. In 1999-2004 in the WSZ-SW Paweł Soroka held a
post of the deputy dean, morover from 2004 he was a manager of the postgraduate education. From the year 2000 by now he is a member of its Senate,
and on 3 November 2017 was appointed at the post of the Dean.
He is a science editor of books and course books published by the publishing
house of the Warsaw Business School - Higher Education Institution, moreover
he holds a position of a press secretary of WSZ-SW Scientific Booklets.
With the resolution of Faculty Council of the Journalism and Political Science of
University of Warsaw from 23 April 2008, Paweł Soroka got a university degree
title of the Post-doctoral professor of humanities in theories about the politics
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based on the evaluation of general academic achievements and presented
postdoctoral thesis "Safety strategy outside Poland. Process of formulating "
(reviewers: Prof. Michał Chorośnicki, Prof. Roman Kuźniar, Prof. Stanisław
Koziej and Prof. Andrzej Antoszewski). In years 2008 - 2010 he was a Titular
Professor of School of Economics, Law and Medical Sciences (WSEPiNM) in
Kielce. Since October 2010 Paweł Soroka has been a Titular Professor of The
Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce, and since 1 October 2014 he has
been the head of the National Security Institute of the International Politics and
the UJK Safety.
Titular Professor Paweł Soroka is a member of a few learned societies. In 2001
he was admitted into the portrait gallery members of The Learned Society of the
Organization and Managements. He is a member of the management board of
the Warsaw TNOiK Branch. in 2003 he was appointed to the National Council
of Aviation, and in 2012 became a board member of the Structure of Ships
Council. Since 2005 he has been involved in the Society of the Defensive
Knowledge (TWO) and he is a member of its management board. He is also a
board member Programme Council of quarterly published by TWO "Defensive
Knowledge". He is also a member of the Scientific Council of the Polish
Geopolitical Company. Moreover since 1993 he is a coordinator of the
Eugeniusz Kwiatkowski Polish Industrial Lobby (www.plp.info.pl). This is the
organisation based on community work with opinion-forming and consultative
character articulating businesses and expressing problems of strategic industries
and fields of Polish economy. Professor Soroka belongs also to the Association
of Polish Writers and affiliating Journalists of The Republic of Poland.
Academic achievements of Titular Professor Paweł Soroka.
I. Monographies
1. Postdoctoral thesis (published): P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa
zewnętrznego Polski. Proces formułowania (Safety strategy outside Poland.
Process of formulating), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”,
Warszawa 2006, p. 336, ISBN 83-7232-669-X .
2. P. Soroka, Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie
normatywne (Polistrategy of the outside safety of Poland. Normative spin),
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2005, p. 303.
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3. PhD thesis (published): P. Soroka, Teorie podejmowania decyzji w
amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, (Decisions making
theory in the American studies about international relations), Institute of the UW
International Relations, Warsaw 1987, 230 pages.
4. S. Dymek, P. Soroka, W kręgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia i
dokonania ruchu społeczno-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców i
animatorów ( In the circle of Jakub Wojciechowski. History and achievements
of the social-cultural RSTK movement. Figures of authors and animators), Seria
wydawnicza Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
(book series of Warsaw Workers' affiliating Culture Authors, edition I, Warsaw
2010, ISBN 978-83-62769-20-9.
5. A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Jak powstawały i jak
upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów
zbudowanych w PRL-u (Coming into existence and collapsing of industrial
plants in Poland. Fates after 1989 of plants built in the Polish People's Republic,
MUZA S.A., Warsaw 2013, ISBN 978-83-7758-403-3.
6. P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką (Energy
security. Between the theory and the practice), Dom Wydawniczy ELIPSA,
Warsaw 2015, ISBN 978-83-8017-060-5.
7. A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Od uprzemysłowienia
w PRL do deindustralizacji kraju ( From industrializing into the Polish People's
Republic to disindustrializing of country), Muza S.A., Warsaw 1915. ISBN 97883-287-0186-1.
8. I. Gębski, M. Ostafijczuk, K. Rafalik, P. Soroka, Dwie ukryte tragedie w
cieniu atomowej apokalipsy ( Two hidden tragedies in the shadow of the atomic
Apocalypse), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 2016, ISBN 978-83-8017113-8.7-0186-1.
II. Articles in part-work publications and in scientific journals.
Titular Profesor Paweł Soroka published 56 scientific papers in part-work
publications and in scientific journals.

III. Editing of scientific publications.
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Paweł Soroka is an editor or a scientific coeditor of 30 group scientific
publications and 23 annuals of the Polish Industrial Lobby.
IV. Participation in national and international conferences.
He took an active part in 36 international and national scientific conferences,
giving lectures during them.
V. Participation in research projects.
1. In study within the framework of Międzyresortowa Naukowo-Badawcza
Grupa Tematyczna MR III. 3.7 (Inter-departmental Research Focus Group MR
III. 3.7), devoted to categories of the theory about international relations,
conducted in 1977. Writing the study titled
„Kategorie szkoły
neobehawioryzmu amerykańskiego" (Categories of the school of the American
neobehaviourism (on the example of Michael Sullivan and Karl Deutscha)". It
was placed in the publication titled "Kategorie Nauki o stosunkach
międzynarodowych" (Categories of the Theory about international relations),
(under the ed.. J. Kukułka and E. Pałyga), Warsaw 1978.
2. Participation in researches in the framework of the realization of the subject
"Industrial Conflicts"; conducted in 1991 by the Collegium of Socio-Economics
of the School of tPlanning and Statistics (currently - Warsaw School of
Economics) under direction of Prof. Irena Kostrowicka. The results of those
surveys were presented in „Przegląd Społeczny” (Public Inspection) No. 18 - 19
/ 93.
3. Registrar of the research team carrying out at the Warsaw Business School Higher Education Institution (WSZ-SW) research undertaking "Zmiany w
zachowaniach polskich firm i przedsiębiorstw w warunkach transformacji
ustrojowej” (Changes in behaviours of Polish companies and enterprises in
conditions of the political transformation). An empirical base of the undertaking
were the descriptions of all sorts of Polish companies and enterprises, which in
number of 195 were drafted by the listeners of the WSZ-SW in years 19921997 in the framework of Postgraduate Studies of the Business Administration
and Postgraduate Studies of Marketing.
4. Registrar of the research team carrying out at the Warsaw Business School Higher Education Institution (WSZ-SW) research undertaking ”Koncepcja i
założenia metodyczno-organizacyjne niezależnej agencji monitorowania
inicjatyw administracyjno-rządowych NAMIAR, związanych z procesem
integracji Polski z Unią Europejską” (The Concept and methodologicalorganizational foundations of the independent agency of monitoring
administrative-government initiatives NAMIAR, connected with the integration
process of Poland with the European Union"; the research was completed in
1998.
5. Managing the research undertaking in 2001-2002 commissioned to the
Warsaw Business School - Higher Education Institution (WSZ-SW) through
PFRON titled ”Koncepcja i założenia systemu monitorowania problemów osób
niepełnosprawnych w Polsce – I etap” (The concept and assumptions of the
1
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monitoring system of disabled persons' problems in Poland - 1st phase". The
results of the examinations were published in the book titled "Potrzeby i
problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system
monitorowania)" (The needs and problems of disabled people in Poland
(findings and the monitoring system), scientific editor Paweł Soroka, Oficyna
Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warsaw 2003.
6. Registrar the research „Prognozowanie scenariuszowe w zarządzaniu
przedsiębiorstwem” (Script forecasting in the business administration), carried
out in 2005 at the Warsaw Business School - Higher Education Institution
(WSZ-SW).
7. Participation in a research project carried out in years 2009-2010 by the
Warsaw Business School - Higher Education Institution (WSZ-SW) „Społeczna
gospodarka rynkowa w Polsce-uwarunkowania, stan i perspektywy” (Social
market economy in Poland - conditioning, the state and prospects". The
examination was crowned with giving the collective monograph "Perspektywy
społecznej gospodarki rynkowej w Polsceto the (Prospect of the social market
economy in Poland), scientific editor P. Soroka, Oficyna Warszawskiej Szkoły
Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warsaw 2009, ISBN 978-83-60882-16-0.
8. Participation in development projects No. OR00014009 „System
monitorowania zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i
systemu powiadamiania ratunkowego podczas działań rutynowych oraz na
potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie" (Monitoring system of medical
stores for the integrated rescue and the rescue notification system during routine
action and for the purposes of the crisis management in the state), the Scientificindustrial Consortium Leader of which was Edward Lipiński's School of
Economics, Law and Medical Sciences (WSEPiNM) The development project
was carried out in the period from 01.02.2010 to 31.03.2011. The project itself
was commissioned by Ministry of Science and Higher Education.
9. Participation in study titled „Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa
energetycznego” (Implementation to the energy security theory) in the
framework of examinations stipulated in the Articles of Association of Jan
Kochanowski University in Kielce. The symbol and the title of the project: No.
019 / Sec./ 12. This study became a base of the book of his authorship
"Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką" (Energy security:
between the theory and the practice), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw
2015.
10. Managing the research team carrying the research work No. 614571 titled
„Konsolidacja
polskiego
przemysłu
obronnego
w
warunkach
konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia” (Consolidation of the
Polish defence industry in conditions of the competitive European market
of the weaponry). The research work was carried out in 2015-2016 years at the
Jan Kochanowski University in Kielce. A collective monograph was published
in its frames under scientific editing of Paweł Soroka and Anna Zagórska
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"Konsolidacja
polskiego
przemysłu
obronnego
w
warunkach
konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia" (Consolidation of the
Polish defence industry in conditions of the competitive European market of
the weaponry) Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce
2016, ISBN 978-83-7133-665-2, and moreover in 2016 a final report was issued
by the UJK publishing company from the research work "Konsolidacja
polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego
rynku uzbrojenia" (Consolidation of the Polish defence industry in conditions
of the competitive European market of the weaponry), carried out on Jan
Kochanowski University (Kielce 2016), ISBN 978-83-7133-681-2.
VI. Thesis supervising of doctoral dissertations.
Professor Paweł Soroka is a thesis supervisor of three doctoral dissertations
defended on the faculty of law, administration and managing of the UJK in
Kielce and two PhD studieses opened in this department.
VII. Literary and journalistic publications
Paweł Soroka is also an author of 4 published volumes of the poetry and 2
poetic sheets, several dozen poems in a dozen or so of anthologies and literary
appendices. What is more, as the journalist he wrote over 300 articles.

1. Krzysztof Ludwiniak - Employee stock ownership. Participatory model of
the corporate governance.
2. Prof. Ałła Leszczyńska - Employee participation - multifaceted problem
of the management.
3. Janusz Grażewicz- Employees' participation in the management and
properties of the council enterprise.
4. 4. Zdzisław Słabkowicz- The place of the stock ownership and
partnerships in development of the housing industry for rent, carried out
on the example of TBS .
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