
 

 

 

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 MAGDALENA GIEDROYĆ 

Adres e-mail MGIEDR@SGH.WAW.PL 

Research ID* 

Numer ORCID* 

Profil ResearchGate* 

ORCID 0000-0002-8736-1970 
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Katedra/Jednostka organizacyjna 
INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI, KOLEGIUM 

ZARZĄDZANIA I FINANSÓW 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w zakresie projektu (opis do 

1500 znaków) 

Przedmiotem propozycji współpracy jest crowdfunding 

udziałowy - stosunkowo młode zjawisko finansowania 

rozwoju działalności gospodarczej. Pomimo rosnącego 

zainteresowania tą formą finansowania działalności dalej 

jest to zagadnienie niedostatecznie przebadane. 

Działania badawcze koncentrować będą się na 

determinantach i perspektywach rozwoju crowdfundingu 

w Polsce, ocenie jego efektywności. Punktem wyjścia w 

badaniu będzie analiza ofert crowdfundingowych w 

zakresie ujawnień i istotności prezentowanych danych i 

ich wpływ na podejmowanie decyzji przez inwestora. 

Celem końcowym badania będzie  opracowanie zbioru 

rekomendacji (narzędzi): 

a)  dla potencjalnego inwestora indywidualnego 

zainteresowanego inwestycją w formie 

crowdfundingu i/lub  



 

 

b) dla obecnych i potencjalnych platform 

crowdfundingowych. 

Poszukiwane kompetencje, umiejętności, wiedza 

 

 

 

 

Projektowanie koncepcji merytorycznej i metodycznej 

badania 

Analiza i synteza danych ilościowych i jakościowych 

Wiedza z zakresu finansowania działalności 

gospodarczej w tym zasad funkcjonowania 

crowdfundingu w Polsce 

Obszar obecnych zainteresowań naukowych 
Użyteczność informacji sprawozdawczych dla 

szerokiego kręgu użytkowników 

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł on-line) 

1. Ocena użyteczności informacji 

sprawozdawczych jednostek sektora 

budżetowego w Polsce, [w:] Rachunkowość w 

nurcie ekonomiczno-finansowo-zarządczym, 

red. Anna Karmańska, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8030-363-

8  

2. The predictive power of comprehensive income 

in Polish companies listed on the Warsaw Stock 

Exchange, Współautor z Małgorzata Wrzosek, 

Katarzyna Bareja, ZTR, Warszawa, 2019,  ISSN 

1641-4381; 113-136 

3. Uznawanie kosztów badań i rozwoju w 

rachunkowości, PRACE NAUKOWE 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE 

WROCŁAWIU, Wrocław 2018, ISSN 1899-

3192; 156-169 

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli dostępny, proszę 

o link do źródeł on-line) 

1. Wpływ prawa podatkowego na system 

rachunkowości jednostek sfery budżetowej, 

kierownik badania; Badanie statutowe, 

Lider: KZIF-Kolegium Zarządzania i 

Finansów; Instytucja finansująca: Minister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rok 2020 



 

 

2. Aktywa niematerialne zidentyfikowane w 

transakcjach fuzji i przejęć a przyszłe dokonania 

połączonych podmiotów; Badanie statutowe, 

członek zespołu, kierownik badania dr 

Katarzyna Bareja, Lider: KZIF-Kolegium 

Zarządzania i Finansów; Instytucja 

finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, rok 2020 

3. Utrata wartości aktywów niefinansowych w 

rachunkowości na przykładzie nabytej wartości 

firmy powstałej w fuzjach i przejęciach 

dokonywanych przez polskie spółki giełdowe 

Badanie statutowe, członek zespołu, kierownik 

badania dr Katarzyna Bareja, Lider: KZIF-

Kolegium Zarządzania i Finansów; Instytucja 

finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, rok 2019 

 

Metody wykorzystywane w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

Metoda deskryptywna 

Analiza statystyczna/modelowanie 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

Kierownik lub wykonawca 

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, 14.10.2022 

(Miejsce, data) 

Magdalena Giedroyć 

(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 

 
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. 



 

 

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

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. 


