
PROFIL 
Zajmuję się ekonomiczną analizą prawa i polityk publicznych – zarówno od strony 
teoretycznej (naukowej), praktycznej (wdrożeniowej), jak i publicystycznej (medialnej). 
Najwięcej uwagi poświęcam własności intelektualnej – głównie prawu autorskiemu 
i patentom. Doradzam takie strategie zarządzania zasobami niematerialnymi, które 
wykorzystują modele biznesowe oparte o szerokie warunkowe udostępnianie. Na 
blogu (bartomiejbiga.pl) piszę o ekonomii praktycznej, pomagając czytelnikom 
sprawiać, aby ekonomia działała na ich korzyść. 

WYKSZTAŁCENIE 
EKONOMIA 

2014  doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
 rozprawa „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków” 

PRAWO 
2015 adwokat, Krakowska Izba Adwokacka 
2011 magister prawa, Uniwersytet Jagielloński 

ADMINISTRACJA 
2009 magister administracji, Uniwersytet Jagielloński 

DOŚWIADCZENIE 
NAUKOWO-DYDAKTYCZNE (EKONOMIA) 

od 2017 wykładowca, Uniwersytet SWPS, kierunek Zarządzanie i Przywództwo 
od 2017  wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza, studia podyplomowe  
 IT Business Management 
od 2014  adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  
 Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej 

EKSPERCKIE 

od 2017  projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Dialog” – “Ścieżki  
 dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki   
 i szkolnictwa wyższego” - ekspert ds. ustroju i zarządzania uczelnią 
od 2016 projekt badawczo-wdrożeniowy „Firma-Idea: nowe podejście do wartości  
 w biznesie” - ekspert ds. zarządzania zasobami niematerialnymi 
2016 ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na  
 zlecenie Ministerstwa Rozwoju - członek zespołu eksperckiego 
2015 projekt  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Systemowe wsparcie  
 procesów zarządzania w JST”  - autor raportu 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D R  BA RTŁO M I E J  B I G A



od 2015 think tank Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego -  
 ekspert ds. ekonomicznej analizy prawa 
2015 projekt Narodowego Centrum Nauki „Zastosowanie metody   
 interaktywnego rządzenia w kształtowaniu polityki społecznej państwa” -  
 autor raportu 
2015 zlecenie Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - „Diagnoza  
 potencjału podmiotów kultury w zakresie realizacji Programu Rozwoju  
 Kultury 2020 wraz z mapą drogową wdrażania założeń PRK” -  
 ekspert prawny 
2015 projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - „Instrumenty   
 Szybkiego Reagowania” - ekspert ekonomiczny 
2014-2015  projekt Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej - „Wzmocnienie  
 mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej   
 z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” -  
 ekspert ds. wdrożeń 
2012 zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości - analiza skutków deregulacji  
 zawodów - członek zespołu eksperckiego 

PRAWNICZE 
2011-2015 kancelaria adwokat Małgorzaty Hołań 

INNE UCZELNIANE 

od 2018 kierownik klastra badawczego w Międzynarodowym Centrum Badań  
 nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS 
od 2016 członek Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej  
 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
2009-2011 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
2008-2013 członek Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
2008-2010 członek Sekcji Prawa Podatkowego w kole naukowym Towarzystwo  
 Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
2008-2009 członek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 
ekonomiczna analiza prawa, prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona 
wynalazków i prawo autorskie), efektywność polityk publicznych, funkcjonowanie 
administracji publicznej – szczególnie w kontekście elastyczności działania 
i przewidywalności rozstrzygnięć (uznanie administracyjne), zarządzanie zasobami 
niematerialnymi przedsiębiorstw, działania na rzecz poprawy jakości legislacji, 
ekonomia kultury. 

PASJE 
muzyka art-rockowa, brydż oraz nowe technologie


