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*pola nieobowiązkowe 

DANE KONTAKTOWE 

Tytuł/stopień naukowy dr 

Imię i nazwisko Małgorzata Skrzek-Lubasińska 

Adres e-mail mskrze@sgh.waw.pl 

Research ID* 

Numer ORCID* 

Profil ResearchGate* 

Orcid: 0000-0003-0162-1311 

Researchgate.net: 

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Skrzek-Lubasinska 

Główna dyscyplina naukowa 

- ekonomia i finanse 

- nauki o zarządzaniu i jakości 

Subdyscyplina (wg NCN) Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna 

Katedra/Jednostka organizacyjna  

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w zakresie 

projektu (opis do 1500 znaków) 

Interesuje mnie projekt, w który wpisywałby się temat własnej działalności 

gospodarczej (samozatrudnienia). Może być on realizowany z różnych 

perspektyw: 

- instytucjonalnej 

- behawioralnej 

- branżowej (np. samozatrudnienie w określonej sekcji PKD, czy to 

energetyce, czy kulturze) 

Szczególnie zainteresowana jestem projektami dotyczącymi zmianami na 

rynku pracy (new work arrangements) związanymi z platformizacją 

gospodarki: chętnie nawiążę współpracę w zakresie badań nad gig 

economy czy sharing economy. 

 

 

 

Poszukiwane kompetencje, 

umiejętności, wiedza 

 

 

 

 

- Ekonomia zrównoważonego rozwoju 

- Ekonomia ekologiczna z punktu widzenia rynku pracy 

- Umiejętność zaawansowanej analizy danych statystycznych 

Obszar obecnych zainteresowań 

naukowych 

Możliwa współpraca w zakresie następujących tematów badawczych: 

- rynek pracy,  



 

 

- samozatrudnienie 

- przedsiębiorczość, prowadzenie działalności gospodarczej 

- gig economy, sharing economy 

- ekonomia instytucjonalna 

- ekonomia behawioralna 

 

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe 

(jeśli dostępny, proszę o link do 

źródeł on-line) 

Skrzek-Lubasińska, M., & Szaban, J.M. (2019), “Nomenclature and 

harmonised criteria for the selfemployment categorisation. An approach 

pursuant to a systematic review of the literature”, European Management 

Journal, 37(3), 376-386 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263237318301361 

 

Szaban Jolanta & Skrzek-Lubasińska Małgorzata, (2018). Self-

Employment and Entrepreneurship: A Theoretical Approach,  Journal of 

Management and Business Administration. Central Europe, Sciendo, vol. 

26(2), pages 89-120, June. 

https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Szaban_Skrzek_2_2018.pdf 

 

Malik, R., Visvizi, A., & Skrzek-Lubasińska, M. (2021). The gig 

economy: Current issues, the debate, and the new avenues of research. 

Sustainability, 13, 5023. https://doi.org/10.3390/su1309 5023 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/5023 

 

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli 

dostępny, proszę o link do źródeł on-

line) 

➢ 2015-2020 Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji. 

Przeobrażanie modelu w rzeczywistość oraz Konkurencyjność 

przedsiębiorstw – wpływ rynku oraz instytucji formalnych i 

nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji Badania SGH w 

Warszawie, współautor metod i narzędzi badawczych, współautor 

publikacji  

➢ 2013-2015 „Czas na zmianę - e-platforma jako narzędzie 

pozwalające na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty 

edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy” Wyższa Szkoła 

Zarządzania Personelem, MillwardBrown (współpomysłodawca i 

inicjator projektu i badań, współautor raportu desk research, 

współautor narzędzi badawczych, współautor raportu końcowego)  

2014-2015 „M-House European Union – Lifelong Learning Programme – 

Akademia Leona Koźminskiego (członek Quality Board) 

Metody wykorzystywane w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

Posiadam następujące doświadczenie badawcze: 

- analiza danych statystycznych 

- analiza danych z badań jakościowych 

- realizacja eksperymentów ekonomicznych 

- przygotowywanie systematycznego przeglądu literatury 

- metody analizy i krytycznej oceny literatury 

- inne metody niezbędne dla realizacji poszczególnych zadań 

badawczych 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

Mogę zarówno kierować projektem, jak i uczestniczyć w projekcie 

jako wykonawca. 

Inne umiejętności i kwalifikacje*: Jw. 

 

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) 

Małgorzata Skrzek-Lubasińska 

(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. 


