
 

 

 

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 Agnieszka Wójcik-Czerniawska 

Adres e-mail awojci5@sgh.waw.pl 

Numer ORCID* 0000-0002-9612-1952 

Główna dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse  

Subdyscyplina (wg NCN) 
Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse 

publiczne 

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 „Gospodarka 4.0 a 

współczesny rynek finansowy” funkcjonowanie 

w bezgotówkowym świecie finansów, e-

commerce, mechanizmy transakcji walutowych 

poza bankowych: Paypal, Wise, Worldremit, 

miejscu silver generation w dobie 

zdygitalizowanych finansów,  umiejętności 

funkcjonowania społeczności w obszarze fin-

tech a sytuacji silver generation w tym problem 

izolacji społeczno-finansowej  oraz rozwiązań w 

obszarze cyfrowych walut fiducjarnych  

( cyfrowy Yuan, cyfrowy Dolar, cyfrowe Euro). 

2. Model oceny satysfakcji klienta 4.0 w obszarze 

innowacyjnych rozwiązań finansowych 

3. Audyt finansowy i audyt systemu zarządzania w 

obszarze fin-tech – analiza porównawcza. 



 

 

Poszukiwane kompetencje, umiejętności, wiedza 

Poszukuję wiedzy i umiejętności z zakresu: 

1. Tworzenia zaawansowanych narzędzi badawczych. 

2. Analizy statystycznej. 

3. Nowoczesnych rozwiązań finansowych tzw. fin-tech 

4. Audytów finansowych. 

Obszar obecnych zainteresowań naukowych 

Zbadanie m.in tzw. ang. Economy of ageing w obszarze 

finanse technology.  Nowatorstwo tematu opierać się 

będzie o przedstawienie zarówno innowacyjnych 

rozwiązań zdygitalizowanych finansów jak i 

odnalezienie się w tym pokolenia silver generation ( ang. 

Economy of ageing) cyfryzacja, płatności 

bezgotówkowe, e-commerce, gospodarka 4.0 oraz 

zjawisko wykluczenia społecznego i finansowego w 

dobie Covid-19 

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł on-line) 

1.  A.Wójcik-Czerniawska, Ewolucja 

międzynarodowego systemu walutowego. Rola 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego,  

2021; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 

ISBN 978-83-8030-474-1, strony 33-50 

2. A.Wójcik-Czerniawska, Fintech y el Desarrollo 

de Innovaciones Financiera, 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 6395-6401 

3. A.Wójcik-Czerniawska, Bezpieczeństwo w 

dobie wirtualnych finansów - kryptowaluty jako 

instrumenty finansowe, 2021,  Szkoła Główna 

Służby Pożarniczej; ISBN 978-83-961824-4-9, 

strony 203-220 



 

 

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli dostępny, proszę 

o link do źródeł on-line) 

1. Digitalizacja a Finanse- szansa, zagrożenie czy 

koegzystencja 

2. Przesłanki do powstania i rozwoju tak zwanej 

inteligentnej społeczności – „smart society”: 

analiza przypadków, w tym instrumentów 

współpracy między jednostkami samorządu 

terytorialnego a sektorem MŚP 

3. Efektywny ekonomicznie i społecznie system 

wysoce wyspecjalizowanego mechanizmu 

klasyfikacji potrzeb i specyfiki beneficjentów w 

przypadku klęsk humanitarnych 

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) 

……………Agnieszka Wójcik-Czerniawska………… 

(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. 


