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DANE KONTAKTOWE 
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Imię i nazwisko Izabela Grabowska 
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Numer ORCID* 

Profil ResearchGate* 
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Główna dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse  

Subdyscyplina (wg NCN) Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo 

Katedra/Jednostka organizacyjna 

Zakład Demografii  

Instytut Statystyki i Demografii  

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w zakresie projektu (opis do 

1500 znaków) 

Pragnę podjąć współpracę przy realizacji projektu w 

jednym z poniższych obszarów: 

• Polityk publicznych na rzecz poprawy jakości 

życia i przeciwdziałania wykluczeniu na 

różnych polach; 

• Behawioralnych aspektów konstruowania i 

realizacji narzędzi polityki publicznej, w tym o 

obszarze systemu emerytalnego; 

• Jakości życia różnych grup ludności i jej 

determinantów. 

 

Poszukiwane kompetencje, umiejętności, wiedza 

 

 

 

 

• wiedza z zakresu behawioralnych aspektów 

konstrukcji  narzędzi polityki publicznej, w tym 

obszarze systemu emerytalnego,  

• umiejętność analizy i syntezy danych 

ilościowych i jakościowych, 

• umiejętność konstrukcji badań sondażowych, 

• umiejętność obróbki danych jednostkowych z 

badań społecznych,  

• znajomość technik modelowania danych 

jednostkowych z badań społecznych,  

znajomość metod analizy ekonometrycznej. 



 

 

Obszar obecnych zainteresowań naukowych 

• polityki publiczne przeciwdziałające 

wykluczeniu społecznemu  i nierówności w 

różnych aspektach; 

• projektowanie, monitorowanie i ewaluacja 

rozwiązań polityki publicznej skierowanej do 

różnych grup ludności, w tym osób z 

niepełnosprawnościami; 

• jakość życia i czynniki ją determinujące; 

• ekonomia społeczna; 

• oddziaływanie społeczne i jego pomiar; 

• niepełnosprawność. 

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł on-line) 

Grabowska, I., Wójcik, Sz. (2021), Oddziaływanie 

społeczne przedsiębiorstw społecznych w teorii i 

praktyce, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa 

https://www.wuw.pl/product-pol-15414-Oddzialywanie-

spoleczne-przedsiebiorstw-spolecznych-w-teorii-i-

praktyce-EBOOK.html 

https://doi.org/10.31338/uw.9788323553946 

 

Grabowska, I. (2021). Quality of Life in Poor 

Neighborhoods through the Lenses of the Capability 

Approach—A Case Study of a Deprived Area of Łódź 

City Centre, Sustainability, 13(13). 

https://doi.org/10.3390/su13137185 

 

 

Grabowska, I., Antczak, R., Zwierzchowski, J., Panek, 

T. (2021). Individual quality of life and the 

environment–towards a concept of livable areas for 

persons with disabilities in Poland, BMC Public Health 

https://doi.org/10.1186/s12889-021-10797-7 

 

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli dostępny, proszę 

o link do źródeł on-line) 

VIRAGE (Visualising and measuring the role of 

industrial relations in addressing gender equality)  

projekt badawczy finansowany przez Dyrekcję 

Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i 

Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, trwający 

od maja 2020 r. do października 2022 r. Koordynowany 

przez ośrodek analityczny Centre for European Policy 

Studies (CEPS) z siedzibą w Brukseli. Projekt ma na 

celu pogłębienie wiedzy na temat tego, jak stosunki 

pracy mogą wpływać na zmiany w zakresie równości 

płci na europejskich rynkach pracy. 

https://www.ceps.eu/ceps-projects/virage/ 

 

EUSOCIALCIT (The Future of the European Social 

Citizenship) - międzynarodowy projekt badawczy 

finansowany z programu badań naukowych i innowacji 

„Horyzont 2020” Unii Europejskiej. Projekt ma 

dostarczyć pogłębionych analiz naukowych i 

https://www.wuw.pl/product-pol-15414-Oddzialywanie-spoleczne-przedsiebiorstw-spolecznych-w-teorii-i-praktyce-EBOOK.html
https://www.wuw.pl/product-pol-15414-Oddzialywanie-spoleczne-przedsiebiorstw-spolecznych-w-teorii-i-praktyce-EBOOK.html
https://www.wuw.pl/product-pol-15414-Oddzialywanie-spoleczne-przedsiebiorstw-spolecznych-w-teorii-i-praktyce-EBOOK.html
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553946
https://doi.org/10.3390/su13137185


 

 

alternatywnych scenariuszy dla różnych polityk 

publicznych, które mają na celu wzmocnienie praw 

socjalnych obywateli w UE. Koordynatorem projektu jest 

Uniwersytet w Amsterdamie. 

https://www.eusocialcit.eu/ 

 

Zintegrowana Platforma Analityczna – celem projektu 

jest budowa platformy, która stanie się centralnym 

systemem analizy danych gromadzonych i tworzonych 

przez administrację publiczną oraz danych dostępnych z 

innych źródeł. Koordynatorem projektu jest Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów. 

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zintegrowana-

platforma-analityczna 

 

Metody wykorzystywane w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

Ilościowe: analiza statystyczna i ekonometryczna 

Jakościowe: analiza i krytyka piśmiennictwa, metoda 

analizy i konstrukcji logicznej, analiza monograficzna, 

metoda badania dokumentów, 

Inne: ekspercka ocena lingwisty, automatyczna ocena 

lingwistyczna 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

wykonawcy 

Inne umiejętności i kwalifikacje*: 

• bardzo dobra znajomość zawodowa języka 

angielskiego, 

• umiejętność planowania i zarządzania 

projektami,  

• kreatywność, zespołowa praca, terminowość, 

• elastyczność. 

 

 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) 

Izabela Grabowska 

(Podpis tylko komputerowy) 

 

 

https://www.eusocialcit.eu/


 

 

  



 

 

 

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. 


