
Badania statutowe  
realizowane w Kolegium Zarz ądzania i Finansów w 2013 roku  

 
 

Lp. 
Temat zadanie badawcze go 

 
Kierownik badania /numer 
badania 

 
1.  Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał 

ludzki, globalizacja i regulacja w skali 
światowej 

dr hab. prof. SGH Ryszard  
Bartkowiak 
KZIF/S/01/13 

2. Podatkowe i niepodatkowe obciąŜenia 
przedsiębiorstw a skutki mikro- i 
makroekonomiczne  

prof. dr hab. Janina Ickiewicz 
KZIF/S/02/13 

3. Finansowe aspekty funkcjonowania  
przedsiębiorstwa  

prof. dr hab. Krzysztof Marecki 
KZIF/S/03/13 

4. Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku 
kapitałowym  

dr hab. prof. SGH Michał 
Wrzesiński 
KZIF/S/04/13 

5. Ekonomia ewolucyjna. Główny nurt 
badań. Najnowsze problemy badawcze  

dr hab. prof. SGH Adam 
Glapiński 
KZIF/S/05/13 

6. Polityka gospodarcza i zachowanie 
polityków w czasach rządów 
powyborczej koalicji   

prof. dr hab. Jan Kaja 
KZIF/S/06/13 

7. Dynamika w warunkach nierównowagi, 
część II  

dr hab. prof. SGH Wojciech 
Pacho 
KZIF/S/07/13 

8. Społeczna odpowiedzialność biznesu  
w nowej gospodarce. Etap III 

dr hab. prof. SGH Piotr 
Płoszajski 
KZIF/S/08/13 

9. Rozwiązania systemowe w zakresie 
ubezpieczeń katastroficznych 
propozycje cz. III   

prof. dr hab. Tomasz Michalski 
KZIF/S/09/13 

10. Metody wielowymiarowej statystycznej 
analizy porównawczej w badaniach 
sektora ubezpieczeń – zastosowania   

prof. dr hab. Tomasz Michalski 
KZIF/S/10/13 

11. Badania dostępności postaw 
konsumentów wobec inherentnych 
właściwości opakowań  

dr hab. prof. SGH Stefan 
Doroszewicz 
KZIF/S/11/13 

12. Analiza krótkoterminowej zdolności  
w ciągłych procesach wytwarzania   

dr Piotr Miller 
KZIF/S/12/13 

13. Zasobowe uwarunkowania wzrostu 
 i rozwoju przedsiębiorstw – III etap – 
synteza badań   
 

dr hab. prof. SGH Anna 
Skowronek-Mielczarek 
KZIF/S/13/13 

14. Model biznesowy polskich 
przedsiębiorstw   

dr Sylwester Gregorczyk 
KZIF/S/14/13 

15. Dylematy rozwoju polskich 
przedsiębiorstw. Działalność na rynku 
międzynarodowym - alternatywa 
wczesnej internacjonalizacji   

dr Mirosław Jarosiński 
KZIF/S/15/13 



16. Zasobowe uwarunkowania wyborów  
strategicznych przedsiębiorstw.  
Problem pozyskiwania i wykorzystania 
zasobów przez przedsiębiorstwa  

dr hab. prof. SGH Agnieszka 
Sopińska 
KZIF/S/16/13 

17. Jakość portfela inwestycyjnego  
a stabilność sektora bankowego   

prof. dr hab. Jerzy 
Nowakowski 
KZIF/S/17/13 

18. Ocena efektów finansowych i 
środowiskowych wdraŜania ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach  

dr hab. prof. SGH Zbigniew 
Grzymała 
KZIF/S/18/13 

19. Prawno-ekonomiczne i organizacyjne 
uwarunkowania finansowania 
działalności bieŜącej i inwestycyjnej 
gmin w Polsce  

dr Grzegorz Maśloch 
KZIF/S/19/13 

20. Wybrane usługi finansowe a 
zarządzanie długiem publicznym   

dr Ewa Kosycarz 
KZIF/S/20/13 

21. Model wyceny przeterminowanych 
wierzytelności   

dr Katarzyna Kreczmańska-
Gigol 
KZIF/S/21/13 

22. Determinanty rozwoju rynku usług  
leasingowych w Polsce  

dr Piotr Russel 
KZIF/S/22/13 

23. Dylematy polityki makroekonomicznej  
w warunkach kryzysu zadłuŜeniowego 
w Unii Europejskiej    

dr hab. prof. SGH Piotr  
Albiński 
KZIF/S/23/13 

24. Wpływ polskich przedsiębiorstw na 
społeczno-ekonomiczny rozwój kraju 

dr Marek Chrzanowski 
KZIF/S/24/13 

25. Działania marketingowe w firmach 
usługowych  

dr hab. prof. SGH Anna 
Dąbrowska 
KZIF/S/25/13 

26. Przemysły kreatywne w rozwoju 
gospodarczym miasta stołecznego 
Warszawy (ujęcie regionalne)  

dr Rafał Kasprzak 
KZIF/S/26/13 

27. Piractwo jako forma szarej strefy – 
przyczyny, uwarunkowania, formy 
występowania 

dr hab. prof. SGH Bogdan 
Mróz 
KZIF/S/27/13 

28. Restrukturyzacja finansów samorządu  
terytorialnego w wybranych krajach 

dr Wojciech Gonet 
KZIF/S/28/13 

29. Wpływ ochrony praw konsumenta w 
Unii Europejskiej na status prawny 
pasaŜera w Polsce 

dr Jerzy Gospodarek 
KZIF/S/29/13  
 

30. Historia i perspektywy rozwoju 
teoretycznej myśli rachunkowości 

dr Katarzyna Klimczak 
KZIF/S/30/13 

31. Rynkowe uwarunkowania zmian  
w instrumentalnej strukturze 
marketingu 

dr hab. prof. SGH Ireneusz 
Rutkowski 
KZIF/S/31/13 

 32. Uwarunkowania prawne badań 
marketingowych i komunikacji 
marketingowej 

dr hab. prof. SGH Teresa 
Taranko 
KZIF/S/32/13 



33. O korzyściach, kosztach i cenie 
samokontroli 

dr Łukasz Woźny 
KZIF/S/33/13 

34. Regulatorzy rynków transportowych  
– podejście normatywne i pozytywne 

dr Jana Pieriegud 
KZIF/S/34/13 

35. Systemy gwarancyjne w sektorze 
finansowym i ich znaczenie dla 
stabilności finansowej 

prof. dr hab. Małgorzata 
Iwanicz-Drozdowska 
KZIF/S/35/13 

 36. MoŜliwości zastosowania modeli 
scoringowych przy wykrywaniu 
wyłudzeń kredytowych 

dr Anna Matuszyk 
KZIF/S/36 /13 

 37. Metoda DEA na tle innych metod 
oceny efektywności instytucji 
finansowych  

dr Agnieszka Nowak 
KZIF/S/37/13 

 38. Skala, zakres i formy controllingu w 
realizacji projektów   

dr Emil Bukłaha 
KZIF/S/38/13 

 39. Zarządzanie ryzykiem projektu w 
jednostkach sektora finansów 
publicznych 

dr Bartosz Grucza 
KZIF/S/39/13 

 40. Kierunki rozwoju zarządzania 
róŜnorodnością (diversity 
management) w Polsce.  
Perspektywa płci. 

dr Anna Krejner-Nowecka 
KZIF/S/40/13 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


