
 

 

 

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  doktor habilitowany 

Imię i nazwisko Agnieszka Wojtczuk-Turek 

Adres e-mail awojtc@sgh.waw.pl 

Research ID* 

Numer ORCID*  

Profil ResearchGate*  

https://orcid.org/0000-0002-5384-4181 

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

Wojtczuk-Turek 

Główna dyscyplina naukowa Nauki o zarządzaniu i jakości 

Subdyscyplina (wg NCN) Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace 

Katedra/Jednostka organizacyjna 

Instytut Kapitału Ludzkiego, Zakład Zachowań 

Organizacyjnych, Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie  

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w zakresie projektu (opis do 

1500 znaków) 

Opracowanie merytorycznej i metodycznej koncepcji 

badania ilościowego oraz jakościowego. 

Zaprojektowanie modelu badawczego i opis 

konstruktów teoretycznych na podstawie 

przeprowadzonej analizy desk research. Przygotowanie 

narzędzi do pomiaru badanych zmiennych  wraz z 

określeniem parametrów ich rzetelności. Analiza 

wyników badań, uwzględniająca postulowane w modelu 

empirycznym zależności. Analiza będzie uwzględniać 

wykorzystanie zaawansowanych metod wnioskowania 

statystycznego. 

 

Poszukiwane kompetencje, umiejętności, wiedza 

 

 

 

 

Projektowanie koncepcji merytorycznej i metodycznej 

badania, walidacja narzędzi badawczych, wiedza z 

zakresu czynników produktywności kadry kierowniczej, 

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Wojtczuk-Turek
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Wojtczuk-Turek


 

 

a także podmiotowych i organizacyjnych uwarunkowań 

dobrostanu w pracy.  

Obszar obecnych zainteresowań naukowych 

Przekształcanie pracy, równoważenie wymagań i 

zasobów w pracy oraz ich rozwijanie, zrównoważony 

rozwój menedżerów,  zarządzanie granicami pracy w 

celu osiągania work-life balance, technologiczne 

wsparcie procesów pracy.   

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł on-line) 

• Wojtczuk-Turek, A., Turek, D., Mitręga, M. (2022). 

Pandemics related-demands upon managers and job 

crafting in the production sector in Poland. 

Production Planning & Control, 

http://dx.doi.org/10.1080/09537287.2022.2066016.  

• Krys K., Park, J., Kocimska-Zych, A., Kosiarczyk, 

A., Selim, H.A., Wojtczuk-Turek, A., Haas, B.W. et 

al. (2021). Personal Life Satisfaction as a Measure 

of Societal Happiness is an Individualistic 

Presumption: Evidence from Fifty Countries. 

Journal of Happiness Studies, 22, 2197–2214. 

https://doi.org/10.1007/s10902-020-00311-y  

• A. Wojtczuk-Turek (2022) (red.). Zarządzanie 

kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego 

rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN  

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli dostępny, proszę 

o link do źródeł on-line) 

1. Kierownik projektu: Zarządzanie kapitałem ludzkim 

w warunkach zrównoważonego rozwoju. Projekt 

realizowany w ramach badań statutowych SGH 

(realizacja 2019-2021). 

2. Kierownik projektu: „Poza granice pracy…” – kiedy 

i dlaczego modyfikowanie przez pracowników granic 

pracy determinuje ich postawy i zachowania 

organizacyjne, finansowanego z grantu Narodowego 

Centrum Nauki (konkurs OPUS) nr 

2017/25/B/HS4/01395 (realizacja: 2018-2021). 

http://dx.doi.org/10.1080/09537287.2022.2066016
https://doi.org/10.1007/s10902-020-00311-y


 

 

3. Kierownik projektu: Rola zarządzania zasobami 

ludzkimi w kreowaniu produktywności kapitału 

ludzkiego w oparciu o dopasowanie człowiek-

organizacja w firmach sektora KIBS (Knowledge-

Intensive Business Services Sector), finansowanego z 

grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS) 

nr 2013/11/B/HS4/02127 (realizacja: 2014-2016) 

Metody wykorzystywane w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

Ilościowe: CAWI / CATI 

Jakościowe: IDI 

Analiza desk research 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

Wykonawca  

Inne umiejętności i kwalifikacje*:  

 

 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, 25.10.2021 r. 

(Miejsce, data) 

Agnieszka Wojtczuk-Turek 

(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. 


