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WYKSZTAŁCENIE 

10/2009 –  Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, studia 

doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Obszar badawczy: 

integracja uchodźców 

10/2008 – 01/2012 Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 

Warszawskiej, administracja. Temat pracy: Europejski Model 

Społeczny jako wyraz zaangażowania Unii Europejskiej w cele 

społeczne 

01/2008 – 06/2008 Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

10/2006 – 07/2007 Uni zu Köln (Niemcy), prawo (stypendium Socrates-Erasmus) 

10/2005 – 02/2006 Prawniczy język niemiecki 

10/2002 – 12/2007 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawo. 

Temat pracy: Opłacalność procesu budowlanego w inwestycji 

deweloperskiej na przykładzie inwestycji mieszkaniowej 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

04/2014 – 12/2014 Praca na stanowisku asystenta naukowego w Instytucie 

Gospodarstwa Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) 

05/2013 – 03/2014 Praca na stanowisku asystenta naukowego w Instytucie 

Gospodarstwa Społecznego SGH (Warszawa) 

08/2012 – 04/2013 Praca na stanowisku starszego referenta – badacza w Biurze ds. 

Funduszy Europejskich SGH (Warszawa) 

Od 03/2010– Okresowo trener z zakresu prawa i umiejętności miękkich 

04/2009 – 01/2010 Praca na stanowisku Koordynatora Biura Fundacji Komandor 

(Warszawa) 



01/2008 – 02/2009 Praca na stanowisku asystentki Zarządu oraz obsługa 

administracyjno-prawno-księgowa Fundacji Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) 

01/2008 – 01/2009 Praca na stanowisku Dyrektora Biura Prawnego i Sekretariatu 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) 

05/2006 – 07/2006 Praca na stanowisku administracyjnym w Dziale Nauczania 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) 

10/2005 – 02/2006 Praca na stanowisku administracyjno-prawnym w Xylab Sp. z o.o. 

(Kraków) 

2004 – 2006 Współpraca z agencjami artystycznymi przy organizacji konferencji, 

kongresów oraz spotkań służbowych (Kraków) 

2003 – 2007 Organizator obozów letnich dla studentów w zakresie promocji, 

komunikacji i administracji (Kraków) 

Od 2003–  Okresowo trener edukacji pozaformalnej i edukacji formalnej 

 

DOŚWIADCZENIE BADAWCZE 

09/2014 – 10/2014 Badacz w projekcie naukowym: Władze lokalne jako organizator 

i koordynator działań pomocowych skierowanych do osób starszych. 

Prowadzenie pogłębionych częściowo strukturyzowanych 

wywiadów indywidualnych. 

05/2014– Kierownik badania, grant Badania Młodych Naukowców, temat: 

Wsparcie spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim na tle 

Polski. Prowadzenie pogłębionych wywiadów jakościowych, 

wywiadów telefonicznych oraz analiza aktów prawnych, 

dokumentów urzędowych i danych statystycznych. 

04/2013 – 01/2014 Kierownik badania, grant Badania Młodych Naukowców, temat: 

Reintegracja społeczna i zawodowa w województwie mazowieckim. 

Prowadzenie wywiadów telefonicznych oraz analiza aktów 

prawnych, dokumentów urzędowych i danych statystycznych. 

09/2012 – 03/2013 Badacz w projekcie realizowanym z 7. Programu Ramowego pt. 

Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and 

relevance of education for young people in European knowledge 

societies in comparative perspective (GOETE) w ramach Instytutu 

Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 

SGH. Przeprowadzenie analizy statystycznej. 

08/2012– Badacz w projekcie naukowym: Kalkulator Kosztów Zaniechania — 

wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie 

polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania 

działań aktywizująco-wspierających w ramach Instytutu 

Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 

SGH. Prowadzenie badań w obszarze integracji uchodźców, pomocy 

społecznej (analiza aktów prawnych, dokumentów urzędowych 

i danych statystycznych). 



04/2012 – 01/2013 Kierownik badania, grant Badania Młodych Naukowców, temat: Pięć 

lat spółdzielni socjalnych w Polsce pod rządami ustawy z dn. 

27.04.2006 r. Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, 

dokumentów urzędowych i danych statystycznych. 

02–03/2012 Badacz w projekcie naukowy.: Opinie oraz komentarze prasy polskiej i 

niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu 

ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej 

prezydencji w ramach Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przeprowadzenie kwerendy 

prasy niemieckojęzycznej. 

10/2011 Udział w projekcie realizowanym z 7. Programu Ramowego pt. 

European Integration Process in the New Regional and Global Settings 

(EUINTEGRATIO) w ramach Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 

SGH. Organizacja konferencji i przygotowanie materiałów 

naukowych pt.: The possibility of the first and the second demographic 

dividend across European Union member states. 

 

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE 

03/2014 – 06/2014 Prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych pt.: Elementy 

prawa gospodarczego 

10/2010 – 06/2012 Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (wolontariat) 

02–09/2010  Prowadzenie ćwiczeń z Makroekonomii II  

Od 03/2010–  Trener z zakresu prawa i umiejętności miękkich 

Od 2003–  Trener z zakresie edukacji pozaformalnej i edukacji formalnej 

 

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

• problematyka uchodźców i pomocy im przysługującej 

• polityka integracyjna i polityka migracyjna 

• ekonomia, gospodarka i przedsiębiorczość społeczna 

• lokalna polityka społeczna, w tym pomoc społeczna 

• zmiany struktury demograficznej społeczeństw, w tym szczególnie: koncepcja 

dywidendy demograficznej 

 

PUBLIKACJE 

2014 

• M. Cuconato, K. Majdzińnska, A. Walther, A. Warth, Students’ Decision Making Strategies 

atTransitions in Education, [w:] Governance of Educational Trajectories in Europe: 

Pathways, Policy and Practice, red. A. Walther, M. Parreira do Amaral, M. Cuconato, 

R. Dale, w przygotowaniu 



• J. Felczak, K. Majdzińska, J. Szczepkowski, Integracja cudzoziemców objętych ochroną 

międzynarodową, więźniów i osób uzależnionych, Polityka Społeczna, w przygotowaniu 

• M. Styrc, K. Majdzińska, M. Maciejasz, J. Gać, Charakterystyka Kalkulatora Społecznego, 

Polityka Społeczna, w przygotowaniu 

• K. Majdzińska, S. Timoszuk, Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy 

społecznej, Problemy Polityki Społecznej, w przygotowaniu 

• K. Majdzińska, Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny – opracowanie w ramach 

projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” (Warszawa) 

• K. Majdzińska, E. Gałecka-Burdziak, M. Styrc, Wybrane aspekty metodologii zastosowanej 

podczas prac nad Kalkulatorem Społecznym – opracowanie w ramach projektu 

„Kalkulator Kosztów Zaniechania” (Warszawa) 

• K. Majdzińska, Aid and Support for the Social Economy in Poland - The Case of Social 

Cooperatives, Working Paper CIRIEC N° 2014/11, ISSN 2070-8289 (Liège, Belgia) 

2013 

• K. Majdzińska, S. Timoszuk, Kalkulacja kosztów zaniechania jako element procesu 

planowania jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 794 seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 108, Szczecin, ISSN: 1640-

6818 (Szczecin) 

• K. Majdzińska et.al., Ruptures, destinations and choice: patterns of educational trajectories 

between structure and agency, [w:] Education and the life course. Thematic report, red. 

M. Cuconato, A. Walther – raport w ramach projektu „Governance of Educational 

Trajectories in Europe. Access, coping and relevance of education for young people in 

European knowledge societies in comparative perspective (GOETE)” 

(http://goete.eu/download/cat_view/69-working-papers?start=5)  

• K. Majdzińska, Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – raport cząstkowy w ramach 

projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” (Warszawa) 

2012 

• K. Majdzińska, Role of the social cooperatives in overcoming problems of the unemployed in 

Poland – publikacja konferencyjna European Association for Evolutionary Political 

Economy (Kraków) 

• M. Brzezińska, K. Majdzińska, Opinie oraz komentarze prasy niemieckiej na temat roli 

Polskii Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii 

Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, [w:] Opinie oraz komentarze prasy polskiej 

i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego 

i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, red. R. Zenderowski, 

ISBN: 978-83-928022-3-5 (Warszawa) 

2011 

• K. Majdzińska, Europejski Model Społeczny a rynek pracy, [w:] Praca, społeczeństwo, 

gospodarka. Między polityką a rynkiem, red. J. Osiński, ISBN: 978-83-7378-657-8 

(Warszawa) 



• K. Majdzińska, Dywidenda demograficzna – przykład Polski, [w:] Współczesne problemy 

demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, 

ISBN: 978-83-7378-656-1 (Warszawa) 

2010  

• K. Majdzińska, Wykluczenie prawne jako fakt społeczny, [w:] Ubóstwo i wykluczenie 

społeczne. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. A. Grzędzińska, 

K. Majdzińska, A. Sulowska, ISBN: 978-83-928724-4-3 (Warszawa) 

 

UDZIAŁ W WYBRANYCH SEMINARIACH, KONFERENCJACH 

15–16/05/2014 Konferencja międzynarodowa MCPS (Mazowieckie Centrum Polityki 

Społeczne) pt. Inwestycje w polityce społecznej, nakłady i koszty 

zaniechań, doświadczenia polskie i międzynarodowe (Warszawa). 

Prezentacja razem z Prof. dr hab. Piotrem Błędowskim i Sylwią 

Timoszuk: Kalkulator Społeczny – narzędzie umożliwiające 

oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających 

15/04/2014 Komisja Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej. Wygłoszony 
referat: Reintegracja społeczna i zawodowa w województwie 

mazowieckim – diagnoza działań(skrót z badań) 

24–26/10/2013 Konferencja CIRIEC (International Centre of Research and 

Information on the Public, Social  and Cooperative Economy) pt. 

Social economy on the move… at the crossroads of structural change 

and regulation (Antwerpia). Wygłoszony referat: Aid and suport for 

the social economy in Poland. The case of social cooperatives 

25–26/10/2012 IV Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 

SGH (Warszawa). Wygłoszony referat: Zmiany struktury 

demograficznej oraz systemów emerytalnych a druga dywidenda 

demograficzna 

18–21/10/2012 Konferencja European Association for Evolutionary Political 

Economy pt. Economic Policy in  Times of Crisis (Kraków). 

Wygłoszony referat: Role of the social cooperatives in overcoming 

problems of the unemployed in Poland 

21/05/2012 Seminarium naukowe pt. Opinie oraz komentarze prasy polskiej 

i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu 

ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej 

prezydencji (Warszawa). Wygłoszony referat: Opinie oraz 

komentarze prasy niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec 

w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii 

Europejskiej w okresie polskiej prezydencji 

30/03/2012 Konferencja „Polska-Niemcy-Kryzys” (Warszawa). Wygłoszony 
referat: Kryzys finansowy i polityczny w Unii Europejskiej – rola Polski 

i Niemiec w dyskursie prasowym 

22–23/03/2012 II Kongres Demograficzny 2012 pt. Polska w Europie – przyszłość 

demograficzna (Warszawa). Uczestnik oraz pomoc przy organizacji 



27–28/10/2011 III Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 

SGH (Warszawa). Wygłoszony referat: Europejski Model Społeczny 

a rynek pracy 

19–20/10/2011 Konferencja pt.: European Integration Process in the New Regional 

and Global Settings (Warszawa). Współorganizator oraz udział 

w projekcie badawczym pod tym samym tytułem. Przygotowanie 
materiałów naukowych pt.: The possibility of the first and the second 

demographic dividend across European Union member states 

13–16/05/2011 Polsko-niemieckie seminarium w Europejskiej Akademii w Berlinie. 

Wygłoszony referat: Koszt ekonomiczny rozszerzenia Unii 

Europejskiej 

14/04/2011 Konferencja „Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań 

współczesnej nauki” (Warszawa). Wygłoszony referat: 
Interdyscyplinarność czy problemy metodologiczne? 

14–15/10/2010 II Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 

SGH (Warszawa). Wygłoszony referat: Wykluczenie prawne jako 

fakt społeczny 

25–27/11/2009 Seminarium prawnicze polsko-niemiecko-ukraińskie (Kraków). 

Wygłoszony referat: Gwarancja niezawisłości sędziowskiej w Polsce 

21–22/01/2006  Seminarium prawnicze polsko-niemieckie (Kraków, Oświęcim). 

Wygłoszony referat: Stan wojenny w Polsce (1981-1983) 

 

UDZIAŁ W INNYCH WYBRANYCH WYDARZENIACH 

23/03 – 05/04/2014 Warsztaty Metodologiczne – Prowadzenie badań jakościowych 

w praktyce (Warszawa) 

11 – 12/2013 Program szkoleniowy pt. BRing. Nauki społeczne dla gospodarki 

obejmujący moduły: 

I moduł: Jak znaleźć pomysł na współpracę z gospodarką? 

II moduł: Jak zarządzać innowacyjnym projektem? 

III moduł: Gdzie znaleźć finansowanie dla swojego pomysłu i jak 

uchronić swoją własność intelektualną? 

IV moduł: Jak skutecznie wypromować swój pomysł na rynku? 

08/2013 Szkolenie pt. Rozliczanie i sprawozdawczość w projektach badawczo-

rozwojowych 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Obsługa komputera (pakiet MS Office) 

Certyfikat PRINCE2® Foundation 

Prawo jazdy kategorii B, aktywne 



Pierwsza pomoc 

 

JĘZYKI OBCE 

Język niemiecki bardzo dobry (poziom B2/C1) 

Język angielski bardzo dobry (poziom B2/C1) 

 

ZAINTERESOWANIA OGÓLNE I HOBBY 

Kuchnia; języki i kultury obce; podróże; taniec; muzyka; ogród. 

 

CECHY 

• komunikatywność, kreatywność, pracowitość, wytrzymałość na stres 

• chęć poznawania nowych rzeczy i zdobywania nowych doświadczeń 

• zdolność dopasowywania się do nowych zadań i napotkanych sytuacji 

• umiejętność pracy pod presją, umiejętność pracy w zespole 

• umiejętność zarządzania projektami i grupami ludzi 

 

 


