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1. Nazwa uczelni lub instytucji  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

2. Zainteresowania badawcze (maksymalnie 5 pozycji) 

 Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 

 System zamówień publicznych 

 Koszty transakcyjne 

 Prawne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem małym i średnim oraz relacje 

między przedsiębiorstwem małym i średnim, a jego instytucjonalnym 

otoczeniem administracyjnym i finansowym; 

 Procedury prawno-administracyjne warunkujące konkurencyjność małych i 

średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, jednolitego rynku 

europejskiego oraz na arenie międzynarodowej w warunkach globalizacji i 

gospodarki elektronicznej. 

 

3. Najważniejsze publikacje (maksymalnie 10)  

 Tytuł publikacji Nazwa Czasopisma/ 

Monografii/ 

Portalu 

Numer 

czasopisma 

Rodzaj Liczba 

punktów 

MNiSW 

1 „Partnerstwo 

publiczno-prywatne 

kluczem do stabilnego 

wzrostu, przykład 

Malezji” 

Kwartalnik Nauk o 

Przedsiębiorstwie 

3/2014- str. 99-

104  

Przyjęta do druku 

publikacja naukowa 

w recenzowanym 

czasopiśmie 

naukowym o 

zasięgu co najmniej 

krajowym 

określonym przez 

ministra 

właściwego do 

spraw nauki  

w wykazie 

czasopism 

punktowanych 

8 pkt 



2 „Koszty transakcyjne, a 

rozwój partnerstwa 

publiczno-prywatnego 

w Polsce” 

Zeszyty Naukowe Studia i 

Prace Kolegium 

Zarządzania i Finansów 

SGH w Warszawie 

Zeszyt Naukowy 

nr 141, str. 49-

62, 2015 r. 

Przyjęta do druku 

publikacja naukowa 

w recenzowanym 

czasopiśmie 

naukowym o 

zasięgu co najmniej 

krajowym 

określonym przez 

ministra 

właściwego do 

spraw nauki  

w wykazie 

czasopism 

punktowanych 

7 pkt 

3 „Koszty transakcyjne w 

branży budowlanej 

związane z 

zamówieniami 

publicznymi, a 

konkurencyjność 

małych i średnich 

przedsiębiorstw” 

„Rozwój we 

współczesnym świecie. 

Uwarunkowania, 

wyzwania, 

perspektywy”, pod 

Redakcją  naukową  

Joachim Osiński, 

Magdalena Nawrot, 

Marta Ostrowska, Marta 

Pachocka. Oficyna 

Wydawnicza SGH w 

Warszawie 

Monografia W druku 5 pkt 

4 „Pozycja 

konkurencyjna 

przedsiębiorstw 

sektora MSP na rynku 

robót budowlanych, a 

system zamówień 

publicznych” 

 

Publikacja 

pokonferencyjna 

Konferencji naukowej 

,,Aktualne Problemy 

Zamówień i Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego w 

Polsce’’. Wydział Prawa, 

Uniwersytet Śląski w 

Katowicach 13-14 

czerwca 2016 r. 

Publikacja 

pokonferencyjn

a 

W trakcie 

przygotowania 

 



5 „Jaka jest skuteczna 

metoda realizacji 

inwestycji publicznych” 

 

Rzeczpospolita 17.09.2014 r., 

D8, Prawo 

gospodarcze 

Publikacja na 

podstawie 

przeprowadzonych 

badań 

popularyzująca 

partnerstwo 

publiczno-prywatne 

Nie dotyczy 

6 “Transaction Costs of 

Public Procurement in 

Poland – Economic 

Analysis of Public 

Procurement Law in 

Poland” 

 

The 30th Annual 

Conference of the 

European Association of 

Law and Economics 

(EALE)- www.eale.org 

była dostępna 

pod adresem 

www.eale.org w 

dniach 26-

28.09.2013 r. 

Publikacja naukowa 

(abstrakt), która 

była dostępna pod 

adresem 

www.eale.org w 

dniach 26-

28.09.2013 r. i na 

podstawie której 

powstał poster 

Nie dotyczy 

7 „Szykuje się rewolucja 

w zamówieniach 

publicznych” 

Portal wnp.pl http://www.wn

p.pl/drukuj/246

486_1.html, 

17.03.2015 r. 

Publikacja na temat 

zmian w ustawie 

Prawo zamówień 

publicznych 

Nie dotyczy 

8  „Partnerstwo 

publiczno-prywatne: 

nowelizacja ustawy 

spotęguje inwestycje?” 

Portalsamorzadowy.pl http://www.por

talsamorzadowy

.pl/drukuj/6798

6.html, 

23.02.2015 r. 

Publikacja na temat 

zmian w ustawie o 

partnerstwie 

publiczno-

prywatnym 

Nie dotyczy 

 

4. Osiągnięcia zawodowe: (nagrody, uczestnictwo w prestiżowych projektach, itp. - 

maksymalnie 5)  

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH/ GRANTÓW 

Lp. Nr grantu Temat Rodzaj badań Wykorzystane 

metody 

badawcze 

Status 

1 KNOP/BMN/04/2014  

 

Badanie z zakresu 

polskiego i europejskiego 

„Koszty 

transakcyjne w 

branży 

budowlanej w 

Badania 

naukowe i 

prace 

rozwojowe 

CATI, analiza 

instytucjonalna, 

preeksperyment 

Zakończone i 

rozliczone 

http://www.eale.org/
http://www.eale.org/
http://www.wnp.pl/drukuj/246486_1.html
http://www.wnp.pl/drukuj/246486_1.html
http://www.wnp.pl/drukuj/246486_1.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/drukuj/67986.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/drukuj/67986.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/drukuj/67986.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/drukuj/67986.html


prawa administracyjnego i 

gospodarczego, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

ekonomicznej analiza 

prawa i ekonomii 

instytucjonalnej. 

latach 2006-

2012 związane 

z 

zamówieniami 

publicznymi” 

młodych 

naukowców 

SGH w 

Warszawie 

2 KNOP/BMN15/05/15 

 

Badanie z zakresu 

polskiego i europejskiego 

prawa administracyjnego i 

gospodarczego, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

ekonomicznej analiza 

prawa i ekonomii 

instytucjonalnej. 

„Wpływ 

kosztów 

transakcyjnych 

na rozwój 

partnerstwa 

publiczno-

prywatnego w 

Polsce”. 

 

Badania 

naukowe i 

prace 

rozwojowe 

młodych 

naukowców 

SGH w 

Warszawie 

Analiza studium 

przypadku, 

CATI, IDI, 

badanie 

ankietowe, 

panel 

ekspertów 

Zakończone i 

rozliczone 

3 Nie dotyczy  SONATA 11, 

NCN 

 W trakcie 

aplikacji 

 

5.   Adres e-mail: malgorzata.godlewska@hotmail.com 

 

6. Link do strony macierzystej instytucji:  

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KPAiFP/katedra/sklad/Strony/default.aspx 
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