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Główna dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse  

Subdyscyplina (wg NCN) Ekonomia międzynarodowa 

Katedra/Jednostka 
organizacyjna 

Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, Instytut Gospodarki 
Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w 
zakresie projektu (opis do 
1500 tys. znaków) 

Fuzje i przejęcia to dziś jedna z kluczowych sposobów realizacji strategii 
przedsiębiorstw. W związku ze wzrostem znaczenia ESG i szerzej koncepcji 
zrównoważonych finansów przedsiębiorstwa muszą w coraz większym stopniu 
uwzględniać zagadnienia w tym związane w swoich strategiach przejęć. W 
związku z powyższym celem proponowanej współpracy jest dokonanie oceny 
znaczenia koncepcji zrównoważonych finansów / ESG w procesach fuzji i przejęć 
dokonywanych przez spółki giełdowe w Polsce.  
Proponowane obszary współpracy obejmują takie zagadnienia jak:  

• Znaczenie zrównoważonych finansów/ESG dla rozwoju rynków kapitałowych; 

• Wpływ standardów ESG na fuzje i przejęcia dokonywane przez spółki 
giełdowe; 

• Znaczenie zrównoważonych finansów/ESG dla rozwoju przedsiębiorstw. 

Poszukiwane kompetencje, 

umiejętności, wiedza 
• Finanse, metody ilościowe 

Obszar obecnych 
zainteresowań naukowych 

Wykorzystanie instrumentów i instytucji finansowych z realizacji celów polityki 
rozwoju. 
Łańcuchy wartości i konkurencyjność. 
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. 

POSIADANE KOMPETENCJE 



 

 

Trzy wybrane publikacje 
naukowe (jeśli dostępny, 
proszę o link do źródeł on-
line) 

• Radło, M-J. Tomeczek, A.F. (2022) Factors Influencing Labor Productivity in 
Modern Economies: A Review and Qualitative Text Analysis, WSEAS 
Transactions on Environment and Development, Vol. 18, No. s. 291-314. 

• Mackiewicz, M., Radło, M-J., Szczech-Pietkiewicz, E. (2022) Impact of COVID-
19 Pandemic on Local Finance and Development Strategies. Case of Urban 
and Rural Areas in the Mazovia Region, Lex Localis, Vol. 20., s. 1-22. 

• Radło, M-J., Szczech-Pietkiewicz, E., Szarek-Piaskowska, A., Sagan, M. (2022) 
Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i trendy przyszłości strony, w: 
Chłoń-Domińczak, A., Sobiecki R., Strojny, M., Majewski, B. (2022) Raport 
SGH i Forum Ekonomicznego 2022, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 
261-28. 

• Radło, M-J., Szczech-Pietkiewicz, E., (2022) Przedsiębiorstwa w regionach i 
podregionach województwa mazowieckiego i ich powiązania w łańcuchach 
wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 

• Radło, M-J., Napiórkowski, T.M. (2022) Czynniki wzrostu gospodarczego 
regionów i podregionów województwa mazowieckiego, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa. 

• Szczech-Pietkiewicz, E., Radło, M-J., Tomeczek, A.F. (2022) Powiązania miast 
w województwie mazowieckim. Determinanty i konstrukcja modelu 
funkcjonalnego województwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 

• Radło, M-J. Sagan, M. (2021) Awans krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 
łańcuchach wartości przed pandemią i po jej wygaśnięciu – szanse i wyzwania 
na przyszłość, w: Chłoń-Domińczak, A., Sobiecki, R., Strojny, M., Majewski, B. 
red. (2021) Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa. 

• Radło, M-J., Szczech-Pietkiewicz, E., (2022) Przedsiębiorstwa w regionach i 
podregionach województwa mazowieckiego i ich powiązania w łańcuchach 
wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 

• Radło, M-J. (2020) Macro and Micro- Challenges in Moving up the Global 
Value Chains. The Polish Perspective, w: Napiórkowski, T.M., Radło, M-J. 
Wandel, J. (2020) Process of Moving up the Global Value Chains. A case od 
Polish-German Economic Cooperation, SGH Publishing House, Warsaw. 

Trzy wybrane projekty 
naukowe (jeśli dostępny, 
proszę o link do źródeł on-
line) 

Kierownik projektu Mazovia 2.0 - GOSPOSTRATEG 1/388207/9/NCBR/2018 
„Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie 
jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny 
(akronim: MAZOVIA_20)” (okres realizacji 2019-2022). 
 
Kierownik projektu i członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Znaczenie 
leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej - stan obecny i trendy przyszłości strony”. Grant rektorski – 
międzykolegialny SGH w Warszawie (okres realizacji 2022). 
 
Kierownik projektu i członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Awans krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej w łańcuchach wartości przed i po pandemii: szanse 
i wyzwania na przyszłość”. Grant rektorski – międzykolegialny SGH w Warszawie 
(okres realizacji 2021). 



 

 

Metody wykorzystywane w 
projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

• Metody ilościowe umożliwiające wskazanie relacji pomiędzy złożonymi 
wskaźnikami dla dużych grup krajów w długich szeregach czasowych (np. 
analiza danych panelowych, metoda regresji wielorakiej) 

• Metody jakościowe: wywiady pogłębione z interesariuszami systemu 
finansowego.  

• Analiza danych zastanych. 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

• Wykonawca – możliwy zakres prac: analiza finansowania projektów z 
wykorzystaniem zielonych obligacji, analiza znaczenia emisji zielonych 
obligacji na różnych rynkach itp. 

Inne umiejętności i 
kwalifikacje*: 

umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych  

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, 12.10.2022 
(Miejsce, data) 

Mariusz-Jan Radło 
(Podpis w formacie MS Word) 

 

 

  



 

 

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 

 
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. 



 

 

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. 


