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Główna dyscyplina naukowa Ekonomia i finanse  

Subdyscyplina (wg NCN) Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo 

Katedra/Jednostka organizacyjna 

Zakład Statystyki Stosowanej  

Instytut Statystyki i Demografii  

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Propozycja współpracy w zakresie projektu (opis do 

1500 znaków) 

Pragnę podjąć współpracę przy realizacji projektu w 

jednym z poniższych obszarów: 

• Polityk publicznych na rzecz poprawy jakości 

życia i przeciwdziałania wykluczeniu na 

różnych polach; 

• Behawioralnych aspektów konstruowania i 

realizacji narzędzi polityki publicznej, w tym o 

obszarze systemu emerytalnego; 

• Jakości życia ludności i jej determinant. 

 

Poszukiwane kompetencje, umiejętności, wiedza 

 

 

 

 

• umiejętność analizy i syntezy danych 

ilościowych i jakościowych, 

• umiejętność konstrukcji badań sondażowych, 

• umiejętność obróbki danych jednostkowych z 

badań społecznych,  

• znajomość technik modelowania danych 

jednostkowych z badań społecznych, 

• doświadczenie w budowie i szacowaniu modeli 

równań strukturalnych. 

Obszar obecnych zainteresowań naukowych 
• polityki publiczne przeciwdziałające 

wykluczeniu społecznemu  i nierówności w 

różnych aspektach; 



 

 

• projektowanie, monitorowanie i ewaluacja 

rozwiązań polityki publicznej skierowanej do 

różnych grup ludności; 

• jakość życia i czynniki ją determinujące; 

• budowa badań sondażowych; 

• oddziaływanie społeczne i jego pomiar. 

POSIADANE KOMPETENCJE 

Trzy wybrane publikacje naukowe (jeśli dostępny, 

proszę o link do źródeł on-line) 

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2022). Examining the 

Degree of Social Exclusion Risk of the Population Aged 

50 + in the EU Countries Under the Capability 

Approach, Social Indicators Research, 163(3). 

https://doi.org/10.1007/s11205-022-02930-9 

 

Grabowska, I., Antczak, R., Zwierzchowski, J., Panek, 

T. (2021). Individual quality of life and the 

environment–towards a concept of livable areas for 

persons with disabilities in Poland, BMC Public Health 

https://doi.org/10.1186/s12889-021-10797-7 

 
Zwierzchowski, J., Panek, T. (2020). Measurement of 

Subjective Well-being under Capability Approach in 

Poland, Polish Sociological Review, 210(2) 

https://doi.org/10.26412/psr210.02 

 

 

Trzy wybrane projekty naukowe (jeśli dostępny, proszę 

o link do źródeł on-line) 

INSTATCENY (2019-2022) Budowa zintegrowanego 

systemu statystyki cen detalicznych. Projekt badawczy 

prowadzony we współpracy GUS, SGH oraz Instytutu 

Podstaw Informatyki PAN, którego celem było 

opracowanie koncepcji modernizacji procesu mierzenia 

zmian cen detalicznych towarów i usług (pomiaru 

inflacji) przez GUS z uwzględnieniem nowych źródeł 

danych oraz nowatorskich metod ich pozyskiwania. 

 

SHARE (od 2019) Prowadzenie prac koncepcyjnych i 

analitycznych w ramach badania SHARE (The Survey 

of Health, Ageing and Retirement in Europe) dla Polski.  

 

Budowa prototypu Badania Założycielskiego dla 

potrzeb ogólnopolskiego pomiaru konsumpcji 

mediów. (2019) Projekt wdrożeniowy realizowany 

przez SGH dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

 

 

 

Metody wykorzystywane w projekcie: 

• ilościowe (jakie?) 

• jakościowe (jakie?) 

• inne (jakie?) 

Ilościowe: analiza statystyczna i ekonometryczna 

Jakościowe: analiza i krytyka piśmiennictwa, metoda 

analizy i konstrukcji logicznej, analiza monograficzna, 

metoda badania dokumentów, 

Inne: ekspercka ocena lingwisty, automatyczna ocena 

lingwistyczna 

https://doi.org/10.3390/su13137185
https://doi.org/10.1186/s12889-021-10797-7


 

 

Chęć współpracy w roli:  

• kierownika projektu 

• wykonawcy 

wykonawcy 

Inne umiejętności i kwalifikacje*: 

• bardzo dobra znajomość zawodowa języka 

angielskiego i francuskiego, 

• umiejętność planowania i zarządzania 

projektami,  

• kreatywność, zespołowa praca, terminowość. 

 

 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, 14.10.2022 

(Miejsce, data) 

Jan Zwierzchowski 

(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. 


