
Lp. Numer badania Kierownik badania Tytuł badania

1 KZiF/S/01/19 dr hab. Ryszard Bartkowiak prof. SGH Rezerwa Dziekana KZiF

2 KZiF/S/02/19 dr hab. Krzysztof Borowski, prof. SGH Analiza współczynnika Hursta na rynku finansowym

3 KZiF/S/03/19 dr Katarzyna Bareja
Aktywa niematerialne zidentyfikowane w transakcjach fuzji i 

przejęć a przyszłe dokonania połączonych przedsięwzięć

4 KZiF/S/04/19 dr Emil Bukłaha
Skala, zakres i formy controllingu w realizacji projektów – 

badania empiryczne

5 KZiF/S/05/19 dr hab. Marek Chrzanowski, prof. SGH
Rozwój sektora fintech w kontekście teorii kosztów 

transakcyjnych

6 KZiF/S/06/19 dr Marzenna Cichosz
Zarządzanie transformacją cyfrową w wybranych obszarach 

gospodarki

7 KZiF/S/07/19 prof. dr hab. Anna Dąbrowska

Potrzeby usługowe osób starszych (60+) w warunkach zmian 

demograficznych w Polsce. Etap 2: Zachowania osób starszych 

(60+) na rynku e-usług

8 KZiF/S/08/19 dr Patryk Dziurski
Ciemna strona innowacji – eksploracja negatywnych stron 

innowacyjności  

9 KZiF/S/09/19 dr hab. Paweł Felis, prof. SGH Gospodarka finansowa gmin w Polsce. Etap 2

10 KZiF/S/10/19 dr Magdalena Giedroyć
Wpływ prawa podatkowego na system rachunkowości 

jednostek sfery budżetowej

11 KZiF/S/11/19 dr Tomasz Gigol Nieetyczne zachowania w imieniu organizacji

12 KZiF/S/12/19 dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH
Budowanie inteligentnego społeczeństwa (smart society): 

rozwój społeczno-gospodarczy

13 KZiF/S/13/19 dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
Determinanty rachunku kosztów działalności usługowej i 

instytucji non profit

14 KZiF/S/14/19 dr Adam Hoszman
Ewolucja rynku lotniczego - wyzwania w zakresie finansowania 

i zarządzania jego rozwojem - część 4

15 KZiF/S/15/19 prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Edukacja finansowa w dobie innowacji

16 KZiF/S/16/19 dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH

Identyfikacja i propozycje rozwiązania problemów 

ewidencyjno-sprawozdawczych przy ustalaniu zysków zakładu 

podatkowego

17 KZiF/S/17/19 dr Jarosław Janecki
Publikacja danych makroekonomicznych a reakcja wyceny 

aktywów finansowych w Polsce

18 KZiF/S/18/19 dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH
Dotowane ubezpieczenia upraw jako realizacja partnerstwa 

publiczno-prywatnego

19 KZiF/S/19/19 dr Mateusz Juchniewicz
Opracowanie modelu dojrzałości w zakresie społecznej 

odpowiedzialności działalności projektowej

20 KZiF/S/20/19 dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH Modele biznesowe w sektorze kreatywnym

21 KZiF/S/21/19 dr Katarzyna Kobiela-Pionnier
Mierniki tworzenia wartości w sprawozdaniach 

zintegrowanych polskich przedsiębiorstw

22 KZiF/S/22/19 dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH

Zdolność banków w Polsce do udzielania kredytów 

zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej o stałej stopie 

procentowej w kontekście ryzyka stopy procentowej w księdze 

bankowej

23 KZiF/S/23/19 dr Adrian Lubowiecki-Vikuk
Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki 

medycznej – ujęcie marketingowe

24 KZiF/S/24/19 prof. dr hab. Krzysztof Marecki
Metody obrony przed wrogim przejęciem spółek z grupy 

kapitałowej

25 KZiF/S/25/19 dr hab. Marcin Menkes, prof. SGH

Wpływ rozwoju technologii na ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania funkcjonowania państw. Rozpoznanie 

problemu

26 KZiF/S/26/19 prof. dr hab. Tomasz Michalski Rynek finansowy w dobie ewolucji cywilizacyjnej. Etap 2

27 KZiF/S/27/19 dr Małgorzata Mierzejewska

Sposoby uszczelniania systemu podatkowego: wpływ zmiany 

sposobu kalkulacji podatku dochodowego na współczynniki 

zadłużenia jednostek gospodarczych

28 KZiF/S/28/19 dr hab. Wioletta Mierzejewska
Specyfika działania i zarządzania rodzinnymi grupami 

kapitałowymi

29 KZiF/S/29/19 dr Mateusz Mokrogulski
Stabilność sektora bankowego na Ukrainie a regulacje 

makroostrożnościowe w Unii Europejskiej



30 KZiF/S/30/19 dr Leszek Mosiejko
Wpływ relacji inwestorskich na poziom asymetrii informacji na 

rynku kapitałowym w Polsce

31 KZiF/S/31/19 dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w czasach IV 

Rewolucji Przemysłowej. Etap IX. Raportowanie niefinansowe 

w Polsce

32 KZiF/S/32/19 dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. SGH
Wpływ sektora Fintech na poziom konkurencji w sektorze 

bankowym UE

33 KZiF/S/33/19 dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH
E-mobilność a przyszłościowy rozwój systemów 

transportowych. Etap 3

34 KZiF/S/34/19 dr Maria Roszkowska-Menkes Selective Disclosure in Non-financial Reporting

35 KZiF/S/35/19 prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek
Zmiany w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w 

warunkach gospodarki cyfrowej

36 KZiF/S/36/19 dr Paweł Smaga Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym

37 KZiF/S/37/19 dr Celina Sołek-Borowska
Strategie kariery kobiet na stanowiskach kierowniczych w 

branży IT i branży HR

38 KZiF/S/38/19 dr Ewa Sońta-Drączkowska
Wykorzystanie zarządzania zmianą w programach adaptacji 

praktyk zwinnych przez duże organizacje

39 KZiF/S/39/19 dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH
Ryzyko działalności innowacyjnej wyzwaniem sektora 

ubezpieczeń. Część 2

40 KZiF/S/40/19 dr Ilona Tomaszewska Nowa mobilność - wyzwanie dla sektora ubezpieczeń

41 KZiF/S/41/19 dr Piotr Wiśniewski
Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych w Polsce – 

racjonalizm, konstrukcja i skutki ekonomiczno-finansowe

42 KZiF/S/42/19 dr Michał Wolański
Ocena spójności interwencji publicznej w zakresie 

zrównoważonej mobilności miejskiej

43 KZiF/S/43/19 dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH Zwinne zarządzanie projektami w dużych organizacjach

44 KZiF/S/44/19 mgr Adrian Kamela Analiza zadłużenia przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

45 KZiF/S/45/19 mgr Magdalena Janiszewska
Identyfikacja czynników wpływających na postawy 

przedsiębiorców wobec unikania opodatkowania 

46 KZiF/S/46/19 mgr Robert Pawlak
Badanie praktyk stosowania doświadczeń projektowych jako 

element zarządzania wiedzą projektową

47 KZiF/S/47/19 mgr Maciej Szulc
Modele rad nadzorczych realizowane przez spółdzielnie 

mieszkaniowe

48 KZiF/S/48/19 dr Katarzyna Klimczak

Zastosowanie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 

na potrzeby raportowania finansowego – amerykański i 

europejski model rozwiązań dla regulowanych rynków 

kapitałowych

49 KZiF/S/49/19 dr Albert Tomaszewski Strategiczne kierunki transformacji cyfrowej przedsiębiorstw 

50 KZiF/S/50/19 dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH
Wpływ wybranych MSSF na sprawozdania finansowe spółek i 

ich badanie


