
UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAŃ STATUTOWYCH Z DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO W ROKU 2014 

Lp.  KIEROWNIK BADANIA TYTUŁ BADANIA 
1.  Ryszard Bartkowiak, Piotr 

Wachowiak 

Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju 

 

2.  Agnieszka Cenkier Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego  w Polsce w latach 2009-2013 ze 

szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Perspektywy na 

najbliższe lata 

3.  Anna Dąbrowska  Działania marketingowa firm usługowych (II etap) 

 

4.  Anna Karmańska Model pomiaru ekonomicznej jakości kompetencji zasobów ludzkich w 

przedsiębiorstwie – empiryczna weryfikacja 

5.  Anna Krejner-Nowecka Kierunki rozwoju zarządzania różnorodnością (diversity management) w Polsce. 

Perspektywa płci 

6.  Anna Skowronek – Mielczarek Zmiany w zachowaniach małych i średnich przedsiębiorstw pod wpływem kryzysu – 

etap I studialny 

7.  Anna Matuszyk Ryzyka konkurujące w analizie przetrwania 

8.  Ewa Kosycarz Wybrane usługi finansowe a zarządzanie długiem publicznym 

9.  Elżbieta Marciszewska Analiza benchmarkingowa zróżnicowania stawek dostępu do infrastruktury lotniczej   

10.  Katarzyna Kreczmańska-Gigol  Mierniki płynności strukturalnej i płynności potencjalnej 

 

11.  Michał Wrzesiński Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 

12.  Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Ratowanie instytucji finansowych w Unii Europejskiej w latach 2007 - 2013 - koszty, 

skuteczność i konsekwencje 

13.  Janina Ickiewicz Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro i 

makroekonomiczne 

14.  Jan Kaja Polityka gospodarcza i zachowanie polityków w czasach rządów powyborczej koalicji 

15.  Jerzy Nowakowski Bezpieczeństwo portfela kredytowego banków a stabilność sektora bankowego 

16.  Janusz Ostaszewski Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację finansową w sektorze instytucji 

rządowych i samorządowych 

17.  Jan Komorowski Od behawioryzmu do ekonomii społecznej 
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18.  Jana Pieriegud  Zmiany w systemie transportowym Polski – 10 lat po akcesji do UE 

 

19.  Katarzyna Klimczak Historia i perspektywy rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości  - etap II 

20.  Kamil Liberadzki Oszacowanie korzyści ekonomiczno-społecznych wynikających z przejezdności 

odcinka "C" autostrady A2 w okresie 3 miesięcy 

21.  Piotr Albiński Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii 

Europejskiej 

22.  Piotr Płoszajski Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce (IV etap badań) 

23.  Rafał Tuzimek Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa 

24.  Sylwester Gregorczyk Model biznesowy polskich przedsiębiorstw 

      25. Maria Romanowska Reakcja polskich grup kapitałowych na kryzys ekonomiczny 

 

     26. Michał Trocki Planowanie przebiegu projektów w warunkach ryzyka i niepewności – przegląd 

koncepcji i modeli 

    27. Grzegorz Maśloch Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych w Polsce i w krajach Unii 

Europejskiej (wybrane branże) 

       28. Ireneusz Dąbrowski Sprzężenia zwrotne w systemie ekonomicznym na przykładzie popytowych korzyści 

skali  

29.   Tomasz Michalski Metody wielowymiarowej statystycznej analizy porównawczej w badaniach sektora 

ubezpieczeń – rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej 

30. Leszek Mosiejko Asymetria informacji w relacjach inwestorskich na polskim rynku kapitałowym 

31. Teresa Słaby Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu  

 

32. Teresa Taranko Uwarunkowania prawne działań marketingowych w zakresie produktu, dystrybucji i 

cen 

33. Wojciech Gonet Ustawowe i umowne prawo pierwokupu nieruchomości 

34. Wojciech Pacho Od stagnacji do wzrostu gospodarczego 

       35. Zbigniew Grzymała Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin – ocena w 

układzie regionalnym 
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