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*pola nieobowiązkowe 

DANE KONTAKTOWE 

Tytuł/stopień naukowy Prof. dr hab 

Imię i nazwisko Krzysztof Marecki 

Adres e-mail kmarec@sgh.waw.pl 

Numer ORCID* 0000-0003-3058-1523 

Główna dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse  

Subdyscyplina (wg NCN) Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość 

Katedra/Jednostka organizacyjna 
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu 

Terytorialnego/ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w zakresie projektu (opis do 

1500 znaków) 

1. Projekt dotyczący „Bankowość, finanse 

przedsiębiorstw w dobie start-upów tj, 

innowacyjnych rozwiązań finansowych opartych 

o nowoczesne technologie informatyczne na 

przykładzie innowacyjnych rozwiązań 

finansowych na świecie tj, system płatności 

octopus, mpesa, orange money, allipay  ”  

2. Model oceny satysfakcji klienta 4.0 w obszarze 

innowacyjnych rozwiązań bankowych 

3. Audyt finansowy i audyt systemu zarządzania w 

obszarze finansów przedsiębiorstwa – analiza 

porównawcza. 

Poszukiwane kompetencje, umiejętności, wiedza 

Poszukuję wiedzy i umiejętności z zakresu: 

1. Tworzenia zaawansowanych narzędzi badawczych. 

2. Analizy statystycznej. 

3. Nowoczesnych rozwiązań finansowych w obszarze 

współczesnej bankowości i rachunkowości 

zarządzczej 

4. Audytów finansowych. 



 

 

Obszar obecnych zainteresowań naukowych 

Zbadanie efektywności, dostępności i bezpieczeństwa 

najnowszych rozwiązań finansowych/ bankowych w tym 

parabanków ( shadow banking) oraz mechanizmów Defi 

wśród społeczeństwa. Funkcjonowanie i zrozumienie  

innowacyjnych finansów wykorzystujących najnowsze 

osiągnięcia  informatyczne w tym obszarze.  

 

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł on-line) 

1. K. Marecki, Small and medium-sized enterprises 

in developing countries and the coronavirus 

pandemic, Innovation Management and 

Sustainable Economic Development in the Era 

of Global Pandemic : Proceedings of the 38th 

International Business Information Management 

Association Conference (IBIMA), 2021; ISSN 

2767-9640; strony 6299-6308; 

2. K. Marecki, A. Wójcik-Czerniawska, Defi 

(Decentralized Finance) Will Lead To A 

Revolution In The World of Financial Services, 

Journal of International Scientific Publications : 

Economy & Business, 2021; ISSN 1314-7242; 

strony 284-290; 

3. K. Marecki,  Cybersecurity Issues Affecting 

Online Banking and Online Transactions, 39th 

IBIMA Conference on 30-31 May 2022 

Granada, Spain. Conference proceedings , 

ISBN: 978-0-9998551-8-8, ; ISSN: 2767-9640, 

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli dostępny, proszę 

o link do źródeł on-line) 

1. Bezpieczeństwo portfela kredytowego 

banków a stabilność sektora bankowego 

2. Instytucjonalno-społeczne uwarunkowania 

rozwoju rynku finansowego w Polsce - 

ochrona konsumenta (klienta bankowego) 

3. Metody obrony przed wrogim przejęciem 

spółek 



 

 

Metody wykorzystywane w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

Badania ilościowe, jakościowe 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

Kierownik projektu 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, 12.07.2022 

(Miejsce, data) 

………Krzysztof Marecki………………… 

(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. 


