
BADANIA STATUTOWE REALIZOWANE W KZIF Z DOTACJI MNISW NA 2015 R. 

lp. nr badania kierownik badania tytuł badania 

1 KZiF/S/01/15 dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna 
zależność 

2 KZiF/S/02/15 dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH Zeszyty Naukowe KZiF 

3 KZiF/S/03/15 dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH Konfiguracja zasobów w modelach otwartych innowacji 

4 KZiF/S/04/15 dr hab. Joanna Cygler prof. SGH Patologie strukturalne sieci międzyorganizacyjnych  

5 KZiF/S/05/15 dr hab. Mirosław Jarosiński prof. SGH Bariery umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw 
posiadających wystarczający potencjał do 
internacjonalizacji 

6 KZiF/S/06/15 prof. dr hab. Tomasz Michalski Sektor ubezpieczeń, a wzrost gospodarczy cz. I 

7 KZiF/S/07/15 dr hab. Zbigniew Grzymała prof. SGH Gospodarka odpadami – rekomendacje do zmian w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

8 KZiF/S/08/15 dr Grzegorz Maśloch Finansowanie inwestycji publicznych na poziomie lokalnym 
i regionalnym 

9 KZiF/S/09/15 dr hab. inż. Piotr Miller Podstawy wykorzystania analizy ryzyka w podejmowaniu 
decyzji produktowej 

10 KZiF/S/10/15 dr hab. Teresa Taranko prof. SGH Postawy konsumentów wobec marek należących do 
producentów oraz marek należących do pośredników 
handlowych 

11 KZiF/S/11/15 dr Elżbieta Malinowska-Misiąg Jawność i przejrzystość finansów publicznych 

12 KZiF/S/12/15 prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-
Drozdowska 

Analiza wielkości i struktury sektorów finansowych w 
wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w 
krajach wysoko rozwiniętych. Konwergencja czy własna 
droga? 

13 KZiF/S/13/15 dr Leszek Mosiejko Pokusa nadużycia zaufania w świetle relacji inwestorskich 
na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce 

14 KZiF/S/14/15 dr Marcin Liberadzki Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów 
wartościowych (hybrids) na Eurorynku     

15 KZiF/S/15/15 prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska Zjawisko białych słoni w transporcie lotniczym – próba 
oceny racjonalności rozbudowy infrastruktury lotniczej 

16 KZiF/S/16/15 prof. dr hab. Janusz Ostaszewski Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki 
jej ewolucji 

17 KZiF/S/17/15 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Zarządzanie ryzykiem transakcji faktoringowych 

18 KZiF/S/18/15 dr Anna Matuszyk Porównanie wybranych metod budowy modeli 
oceniających możliwość wystąpienia zdarzenia 
niewypłacalności przedsiębiorstwa 

19 KZiF/S/19/15 dr Katarzyna Klimczak Praktyki sprawozdawcze spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich wpływ na 
cechy jakościowe sprawozdań finansowych 

20 KZiF/S/20/15 dr hab. Krzysztof Borowski prof. SGH Determinanty rozwoju i motywy inwestowania na rynku 
dzieł sztuki w Polsce 

21 KZiF/S/21/15 dr hab. Jana Pieriegud prof. SGH Innowacje produktowe w transporcie szynowym 

22 KZiF/S/22/15 dr Aleksandra Staniszewska Polityka dywidend na GPW 

23 KZiF/S/23/15 dr Renata Wojciechowska Kompas metodologiczny w ekonomii 

24 KZiF/S/24/15 dr hab. Jerzy Gospodarek Nowa dyrektywa turystyczna – jej cele, metoda regulacji, 
zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz przewidywane 
skutki prawne, organizacyjne i finansowe 

25 KZiF/S/25/15 prof. dr hab. Wojciech Pacho Rola sektora finansowego w rozwoju gospodarczym. Spór o 
finansjalizację gospodarki i jej skutki 

26 KZiF/S/26/15 dr hab. inż. Stefan Doroszewicz prof. SGH Badania dostępności postaw konsumentów wobec 
wybranych składowych charakterystyki wymiarowej 
czekolady gorzkiej 



27 KZiF/S/27/15 dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska prof. 
SGH 

Specyfika wyceny i prezentacji w sprawozdaniu 
finansowym instrumentów kredytowych w instytucjach 
kredytowych 

28 KZiF/S/28/15 prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek Zmiany w zachowaniach małych i średnich przedsiębiorstw 
pod wpływem kryzysu – etap II empiryczny 

29 KZiF/S/29/15 prof. dr hab. Bogdan Mróz Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod 
wpływem kryzysu. Etap II „Gospodarstwa miejskie - 
badania empiryczne” 

30 KZiF/S/30/15 prof. dr hab. Maria Romanowska Reakcja polskich grup kapitałowych na kryzys ekonomiczny 
– II etap 

31 KZiF/S/31/15 dr hab. Marcin Jamroży prof. SGH Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a 
skutki mikro- i makroekonomiczne 

32 KZiF/S/32/15 dr hab. Rafał Tuzimek Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Granice redukcji ryzyka w przedsiębiorstwach i OFE na 
podstawie teorii H, Markowitza 

33 KZiF/S/33/15 dr Emil Bukłaha Skala, zakres i formy controllingu w realizacji projektów – 
badania empiryczne 

34 KZiF/S/34/15 dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa 
interesariuszy (Etap V) 

35 KZiF/S/35/15 dr hab. Jan Komorowski prof. SGH Od behawioryzmu do ekonomii społecznej 

36 KZiF/S/36/15 dr Anna Krejner-Nowecka Kierunki rozwoju zarządzania różnorodnością (diversity 
management) w Polsce. Perspektywa płci. III etap  

 


