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0000-0001-7830-7457 
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Główna dyscyplina 

naukowa 
Nauki o zarządzaniu i jakości 

Subdyscyplina (wg NCN) 
Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, 

logistyka 

Katedra/Jednostka 

organizacyjna 
Katedra Logistyki SGH 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w 

zakresie projektu (opis do 

1500 znaków) 

- Badanie odporności biznesu na zmienne uwarunkowania zewnętrzne ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, 

- łańcuchy dostaw obiegu zamkniętego, 

- gospodarka obiegu zamkniętego, 

- strategie i modele biznesu łańcuchów dostaw 

Poszukiwane 

kompetencje, 

umiejętności, wiedza 

- technologie cyfrowe w zarządzaniu  

- zarządzanie łańcuchami dostaw 

- gospodarka obiegu zamkniętego 

Obszar obecnych 

zainteresowań 

naukowych 

- zarządzanie łańcuchami dostaw 

- gospodarka obiegu zamkniętego 

- technologie cyfrowe w zarządzaniu 

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje 

naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł 

on-line) 

1. K. Nowicka, Circular Economy Values Perspective on Digital Supply Chains 

Business Models w: Economics of Sustainable Transformation, red. A. Pluta-

Zaremba, A. Szelągowska, Routledge, 2021 

2. D.M. Herold, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, S. Kummer, COVID-19 and the 

pursuit of supply chain resilience: Reactions and ‘lessons learned’ from logistics 

service providers (LSPs), Supply Chain Management: an International Journal, 

2021, DOI 10.1108/SCM-09-2020-0439 

3. K. Nowicka, M. Szymczak, Łańcuchy dostaw i logistyka w obliczu czwartej 

rewolucji przemysłowej, Gospodarka, rynek i państwo wobec rewolucji 

technologicznej, red. K. Marchewka-Bartkowiak, M. Korolewska, Studia Biura 

Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, III kwartał 2020 

Trzy wybrane projekty 

naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł 

on-line) 

1. Advanced business analytics in supply chains and logistics management, projekt 

realizowany we współpracy z Loyola University Chicago Quinlan School of 

Business z wydziałem Information Systems and Supply Chain Management w 

ramach programu NAWA Partnerstwa Strategiczne: Projekt Akademickie 

partnerstwo na rzecz metod i zastosowań zaawansowanej analizy danych (MiZAD), 

w latach 2022-2024 (https://mizad.sgh.waw.pl/en) 

https://www.routledge.com/The-Economics-of-Sustainable-Transformation/Szelagowska-Pluta-Zaremba/p/book/9781032114439
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-09-2020-0439/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-09-2020-0439/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-09-2020-0439/full/html
http://studiabas.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/pubBAS.xsp?documentId=C1FB83C517EEADC6C1258622002C7E06&lang=PL
http://studiabas.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/pubBAS.xsp?documentId=C1FB83C517EEADC6C1258622002C7E06&lang=PL
https://mizad.sgh.waw.pl/en


 

 

2. Przedsiębiorstwo w gospodarce o obiegu zamkniętym: ujęcie organizacyjne, 

instytucjonalne i technologiczne, badanie finansowane z subwencji badawczej 

MEiN dla SGH na lata 2022-24, kierowniczka badań 

3. Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) 

Project, Interreg Central Europe, Programme Priority 4. Cooperating on transport 

to better connect Central Europe, 2016-19, kierowniczka badania SGH 

(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ChemMultimodal.html) 

Metody wykorzystywane 

w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

CATI, CAWI, analizy przypadków 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

 

Inne umiejętności i 

kwalifikacje*: 

https://ssl-

kolegia.sgh.waw.pl/pl/knop/struktura/kl/katedra/sklad/strony/katarzyna_nowicka.aspx  

✓ 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, 29.09.2022r. 

(Miejsce, data) 

Katarzyna Nowicka 

(Podpis tylko komputerowy) 
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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 

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. 

 
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. 


