
Małgorzata Legiędź-Gałuszka ukończyła studia socjologiczne na Wydziale Ekonomiczno-

Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracując w Katedrze Nauk Społecznych  Akademii 

Medycznej i Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego 

realizowała  projekt badawczy dotyczący polskiej myśli społeczno - politycznej. Efektem tej 

aktywności był doktorat pt. „Myśl polityczno-społeczna Stefana Czarnowskiego” oraz 

monografia opublikowana w znanej serii „Myśli i Ludzie”. Jej autorstwa jest hasło dotyczące 

tego wybitnego uczonego w Encyklopedii Socjologii.  Brała również udział w resortowych i 

ministerialnych tematach badawczych  poświęconych problemom ewolucji struktur i 

mechanizmów politycznych Polski lat osiemdziesiątych, rozwoju samorządności lokalnej,  

wspomagania normatywnego komunikacji zwłaszcza w  medycynie i opiece zdrowotnej. Z 

tego zakresu opublikowała kilkanaście artykułów oraz rozdziałów w monografiach.  

 Praktyczne doświadczenie w badaniach  opinii publicznej i komunikacji społecznej 

zaprocentowało w dalszej karierze zawodowej. Efekty realizacji grantu dotyczącego 

usprawnienia komunikacji  i restrukturyzacji Międzynarodowych Targów Łódzkich były na 

tyle interesujące, że otrzymała propozycję pracy w tej firmie. Jako etatowy pracownik Spółki 

od 1992 roku przeszła kolejne szczeble kariery zawodowej. Pracowała w zespole informacji, 

z czasem podejmując zadania rzecznika prasowego firmy. Następnie kierowała Zespołem 

Marketingu, po czym awansowała na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego i członka 

Zarządu Międzynarodowych Targów Łódzkich. Dwa lata później wygrała konkurs na Prezesa 

Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki. Pod jej zarządem MTŁ osiągnęły znaczący sukces 

gospodarczy, przekładający się wysokie miejsce w rankingach branży targowej. Doskonałymi 

projektami biznesowymi, znanymi w Europie były m. in. targi: Intertelecom,  Interfashion, 

Pet Fair czy Film Video Foto    Wyrazem uznania dla tych osiągnięć był wybór  Małgorzaty 

Legiędź-Gałuszki do Zarządu Polskiej Korporacji Targowej i powierzenie jej funkcji 

wiceprezesa. Funkcję tę  pełniła przez dwie kadencje, a następnie, po powołaniu Polskiej Izby 

Przemysłu Targowego kontynuowała działalność jako członek Rady Izby. Wyrazem 

szczególnego uznania było przyznanie jej tytułu Honorowego Członka PIPT, odznaczanie 

medalami branżowymi, a w 2013 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi.    

 W 2003 r. powróciła do pracy naukowo - dydaktycznej i dołączyła do grona 

pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. W dydaktyce 

zajmowała się zwłaszcza problematyką mediów, komunikacji społecznej, reklamy i Public 

Relations. W latach 2008 – 2012 kierowała Zakładem Stosunków Międzynarodowych. 

Doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i znakomite relacje z pracownikami i 

studentami niewątpliwie wpłynęły na wybór w 2011 r. dr M. Legiędź-Gałuszki na funkcję 

Prorektora ds. Rozwoju. Na tym stanowisku  kierowała Działem Rozwoju i Promocji, Biurem 

Karier oraz nowo powołanym Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia 

Zawodowego. W 2013 roku została wybrana na stanowisko Prorektora ds. Nauczania i 

Studentów.  Uczelnia przechodziła w tym czasie okres dostosowania programów kształcenia 

do wymogów Procesu Bolońskiego, Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i zmian w Ustawie o 

Szkolnictwie Wyższym. Wkład pracy w przemiany merytoryczne i organizacyjne Uczelni 

został doceniony przez społeczność akademicką i wybranych elektorów, czego wyrazem było 

powierzenie dr Małgorzacie Legiędź-Gałuszce funkcji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019.                  

 


