
 

 

 

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 Tomasz M. Napiórkowski 

Adres e-mail tnapio@sgh.waw.pl 

Research ID* 

Numer ORCID* 

Profil ResearchGate* 

Numer ORCID: 0000-0001-6028-0567 

Profil ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-

Napiorkowski-2 

Główna dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse  

Subdyscyplina (wg NCN) 

Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, 

wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w 

globalnej gospodarce, ekonomia pracy) 

Katedra/Jednostka organizacyjna 

Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, 

Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki 

Światowej 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w zakresie projektu (opis do 

1500 znaków) 

Interesują mnie projekty, w którym będę mógł dokonać 

analizy zjawisk wpływających na zachowania 

przedsiębiorstw i rynków kapitałowych.  

W swojej działalności naukowej zajmuję się 

konkurencyjnością, innowacyjnością, bezpośrednimi 

inwestycjami zagranicznymi oraz wzrostem 

gospodarczym. 

Ze swojej strony oferuję wiedzę i umiejętności zdobyte i 

przetestowane zarówno w świecie akademickim, jak i na 

rynku konsultingowym. Specjalizuję się w metodach 

statystycznych do analizy wyników ankiet oraz w 

budowaniu modeli ekonometrycznych. Posiadam 

również doświadczenie w tworzeniu kwestionariuszy i  



 

 

nadzorowaniu procesu zbierania danych pierwotnych 

metodami CATI i CAWI.  

Poszukiwane kompetencje, umiejętności, wiedza 

 

 

 

 

Do współpracy poszukuję osób posiadających 

doświadczenie w analizie działań podejmowanych przez 

przedsiębiorstwa, znaczenia tych działań dla rozwoju 

firm i rynków kapitałowych. 

Obszar obecnych zainteresowań naukowych 

Obecnie w swojej działalności naukowej kładę nacisk na 

analizę konkurencyjności w różnych branżach (np. 

energetyce) oraz na praktyczne wykorzystanie metod 

ilościowych.  

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł on-line) 

1. Napiórkowski, T.M. (2022) Praktyczna analiza 

danych za pomocą metod ilościowych, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa, 

https://sklep.sgh.waw.pl/pl/products/praktyczna-

analiza-danych-za-pomoca-metod-ilosciowych-

3606.html?query_id=1  

2. Nyga-Łukaszewska, H., Napiórkowski, T.M. (2022) 

Does Energy Demand Security Affect International 

Competitiveness? Case of Selected Energy-

Exporting OECD Countries. Energies, 15(6), 

https://doi.org/10.3390/en15061991  

3. Napiórkowski, T.M., Radło, M-J. (2022) Czynniki 

wzrostu gospodarczego regionów i podregionów 

województwa mazowieckiego, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa. 

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli dostępny, proszę 

o link do źródeł on-line) 

1. Wykonawca (2019-2021) „Zrównoważony rozwój 

województwa mazowieckiego w nowym układzie 

jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, 

regionalny i subregionalny”. Projekt w ramach I 

konkursu na projekty otwarte w ramach 

Strategicznego programu badań naukowych i prac 

rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój 

Polski w warunkach globalizujących się rynków” 

https://sklep.sgh.waw.pl/pl/products/praktyczna-analiza-danych-za-pomoca-metod-ilosciowych-3606.html?query_id=1
https://sklep.sgh.waw.pl/pl/products/praktyczna-analiza-danych-za-pomoca-metod-ilosciowych-3606.html?query_id=1
https://sklep.sgh.waw.pl/pl/products/praktyczna-analiza-danych-za-pomoca-metod-ilosciowych-3606.html?query_id=1
https://doi.org/10.3390/en15061991


 

 

GOSPOSTRATEG. Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan 

Radło, prof. SGH., 

https://www.sgh.waw.pl/projekty-i-granty-

naukowe/zrownowazony-rozwoj-wojewodztwa-

mazowieckiego-w-nowym-ukladzie-jednostek-

nuts2-i-nuts3-poziom  

2. Wykonawca (2015-2018) Investigating the Impact 

of the Innovation Union (I3U), Horizon 2020 project 

H2020-INSO-2014, Grant Agreement: 645884, 

https://cordis.europa.eu/project/id/645884  

3. Wykonawca (2022) Jakość instytucji, 

bezpieczeństwo energetyczne a konkurencyjność 

międzynarodowa eksporterów energii – na 

przykładzie Norwegii i Rosji. Badania statutowe, 

Grant dziekański, Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie. Kierownik: dr Honorata Nyga-

Łukaszewska. 

Metody wykorzystywane w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

• Metody ilościowe:  

o podstawowa analiza statystyczna (statystyki 

opisowe, częstości, rozkład),  

o testy t (jednej próby, prób niezależnych i 

prób zależnych + nieparametryczne 

odpowiedniki),  

o jednoczynnikowa analiza wariancji 

(ANOVA + nieparametryczny 

odpowiednik) w tym post hoc,  

o analiza kowariancji (ANCOVA),  

o analiza korelacji, 

o modelowanie ekonometryczne (szeregi 

czasowe, dane przekrojowe, dane 

panelowe), modele LOGIT-owe, 

o analiza trendu,  

o forecasting (ARIMA, trend). 

• Inne:  

https://www.sgh.waw.pl/projekty-i-granty-naukowe/zrownowazony-rozwoj-wojewodztwa-mazowieckiego-w-nowym-ukladzie-jednostek-nuts2-i-nuts3-poziom
https://www.sgh.waw.pl/projekty-i-granty-naukowe/zrownowazony-rozwoj-wojewodztwa-mazowieckiego-w-nowym-ukladzie-jednostek-nuts2-i-nuts3-poziom
https://www.sgh.waw.pl/projekty-i-granty-naukowe/zrownowazony-rozwoj-wojewodztwa-mazowieckiego-w-nowym-ukladzie-jednostek-nuts2-i-nuts3-poziom
https://www.sgh.waw.pl/projekty-i-granty-naukowe/zrownowazony-rozwoj-wojewodztwa-mazowieckiego-w-nowym-ukladzie-jednostek-nuts2-i-nuts3-poziom
https://cordis.europa.eu/project/id/645884


 

 

o Biegła obsługa programów statystycznych 

Stata, SPSS, gretl oraz znajomość programu 

EViews   

o Budowanie kwestionariuszy 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

Wykonawcy 

Inne umiejętności i kwalifikacje*: Biegła (like native) znajomość języka angielskiego 

 

✓ 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 października 2022 

(Miejsce, data) 

Tomasz M. Napiórkowski 

(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. 


