
 

 

 

Biogram naukowca w ramach projektu na Międzyuczelniane Zespoły Badawcze  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

*pola nieobowiązkowe 

DANE KONTAKTOWE 

Tytuł/stopień naukowy dr 

Imię i nazwisko Katarzyna Bentkowska 

Adres e-mail kbent@sgh.waw.pl 

Research ID* 

Numer ORCID* 

Profil ResearchGate* 

https://researchid.co/bentkowska 

0000-0002-2063-2529 

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Bentkowska 

Główna dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse  

Subdyscyplina (wg NCN) Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna 

Katedra/Jednostka organizacyjna 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Instytut Rynków i 

Konkurencji SGH 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w zakresie projektu (opis 

do 1500 znaków) 

• Chętnie nawiążę współpracę przy badaniu dostosowań do 

zmian klimatycznych, transformacji w kierunku gospodarki 

obiegu zamkniętego.  

• Chciałabym przy tym wykorzystać podejście ekonomii 

instytucjonalnej.  

• Interesuje mnie szczególnie poznanie determinantów 

instytucjonalnych zrównoważonej gospodarki oraz 

wykorzystanie podejścia policentrycznego do radzenia 

sobie ze zmianami klimatycznymi. 

• Interesują mnie też badania w różnych obszarach 

analizujące rolę instytucji nieformalnych oraz związki 

między instytucjami formalnymi i nieformalnymi. 

Poszukiwane kompetencje, umiejętności, wiedza 

 

 

 

 

• Ekonomia ekologiczna - wiedza o zmianach klimatycznych 

i dostosowaniach do nich, wiedza o gospodarce obiegu 

zamkniętego  



 

 

• Wiedza z zakresu ekonomii instytucjonalnej - kwestie 

społeczne, dobra wspólne 

• Umiejętność zaawansowanej analizy danych 

statystycznych 

Obszar obecnych zainteresowań naukowych 

• Ekonomia instytucjonalna – instytucje formalne i 

nieformalne, spójność instytucji, rola zaufania w działaniu 

podmiotów,  podejście policentryczne do rozwiązywania 

globalnych wyzwań 

• Gospodarka obiegu zamkniętego i dostosowania do zmian 

klimatu 

• Ekonomia behawioralna 

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe (jeśli 

dostępny, proszę o link do źródeł on-line) 

1. Bentkowska, K. (2020) Ekonomia instytucjonalna. Zarys 

teorii i jej wymiar praktyczny, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 

2. Bentkowska, K. (2021). Response to governmental 

COVID-19 restrictions: The role of informal institutions. 

Journal of Institutional Economics, 17(5), 729-745. 

doi:10.1017/S174413742100028X 

(https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-

institutional-economics/article/response-to-governmental-

covid19-restrictions-the-role-of-informal-

institutions/0012BE8CC2CC1BDCABBB2FAC5904B575) 

3. Bentkowska, K. (2020). Ocena zmian jakości instytucji w 

Polsce. W: H. Pondel, S. Kuźmar (red.), Instytucje w teorii 

i praktyce. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, s. 152-

170. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł on-line) 

1. (2022-2024) Przedsiębiorstwo w gospodarce o obiegu 

zamkniętym: ujęcie organizacyjne, instytucjonalne i 

technologiczne 

Badania SGH w Warszawie  

Projekt „Regulacje na szczeblu unijnym i krajowym. 

Rola instytucji formalnych i nieformalnych w 

gospodarce obiegu zamkniętego”. 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/response-to-governmental-covid19-restrictions-the-role-of-informal-institutions/0012BE8CC2CC1BDCABBB2FAC5904B575
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/response-to-governmental-covid19-restrictions-the-role-of-informal-institutions/0012BE8CC2CC1BDCABBB2FAC5904B575
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/response-to-governmental-covid19-restrictions-the-role-of-informal-institutions/0012BE8CC2CC1BDCABBB2FAC5904B575
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/response-to-governmental-covid19-restrictions-the-role-of-informal-institutions/0012BE8CC2CC1BDCABBB2FAC5904B575


 

 

2. (2019-2021) Własność a dostępność w optyce 

zrównoważonego rozwoju. 

Badania SGH w Warszawie  

Projekt „Zmiany instytucji formalnych i nieformalnych 

w funkcjonowaniu gospodarki współdzielenia”. 

3. (2021) Projekt „Zdrowa perspektywa” SGH i Grupy 

Luxmed mający na celu zebranie wiedzy i doświadczeń z 

różnych środowisk i obszarów życia i gospodarczego 

społecznego po wybuchu pandemii COVID oraz 

przygotowanie raportu eksperckiego stanowiącego 

kompendium wiedzy praktycznej i zbiór rekomendacji. 

Metody wykorzystywane w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

- przygotowywanie przeglądu literatury 

- metody analizy i krytycznej oceny literatury  

- analiza danych ilościowych (może być prowadzona z 

wykorzystaniem SPSS) 

- analiza danych jakościowych 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

Mogę nawiązać współpracę w obu rolach: 

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

Inne umiejętności i kwalifikacje*:  

 

x Zgadzam się na publikację moich danych podanych w powyższym formularzu na stronach internetowych Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w związku ze zgłoszeniem chęci 

udziału w konkursie na badania naukowe realizowane przez te uczelnie. 

 

Warszawa, 10.10.2022 

(Miejsce, data) 

Katarzyna Bentkowska 

(Podpis tylko komputerowy) 

 

 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Współadministratorzy 

Współadministratorami danych osobowych są: 1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. 

Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH, oraz 2) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z siedzibą 

przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław, zwany dalej UEW. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się: 1) w przypadku 

SGH – poprzez e-mail: iod@sgh.waw.pl; 2) w przypadku UEW - poprzez e-mail iod@ue.wroc.pl 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w wyniku którego mogą być przyznane środki 

finansowe na badania naukowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO1 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z ustawą z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce2.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji Pani/Pana biogramu na stronach internetowych Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dobrowolność podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  

5. Odbiorcy danych 

 W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania 

poufności przetwarzanych danych. 

Dane osobowe mogą być opublikowane na stronach internetowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

6. Czas przetwarzania danych 

Dane osobowe członków międzyuczelnianych zespołów badawczych będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia 

oceny wniosków, badań naukowych, a następnie wieczyście w celu archiwalnym. W zakresie przetwarzania danych 

osobowych w celu publikacji na stronach internetowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.). 
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1666 ze zm. 



 

 

Ekonomicznego we Wrocławiu, dane osobowe będą przetwarzane do momentu publikacji wyników (31.01.2020) lub 

do momentu wycofania zgody na przetwarzanie. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, może ją Pani/Pan wycofać w dowolnym 

momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

8. Prawo wniesienia skargi 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 


