
 
 

 

Dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW 

Przebieg kariery naukowej 

 Czerwiec 2020  - nominacja na stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Październik 2013 - nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

Podmiot nadający stopień: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.  

Osiągnięcie stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego: 
„Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna”, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.  

 Lipiec 1999 - obrona rozprawy doktorskiej „Teoria integracji gospodarczej a handel 
wewnątrzgałęziowy. Konsekwencje dla wymiany towarowej Polski z UE”; promotor: prof. dr 

hab. J. J. Michałek. 

 Grudzień 1994 - rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW 
w katedrze Makroekonomii i Handlu Zagranicznego. 

 1994-1996 - studia podyplomowe, MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. 

 Październik 1994 - obrona i uzyskanie tytułu magistra, temat pracy magisterskiej: „Ocena 
skutków handlowych wprowadzenia Układu Europejskiego między Polską a Unią 
Europejską”. 

Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych 

 od czerwca 2020 – nominacja na stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego. 

 od 2016 - Dyrektor Zarządzająca DELab UW, interdyscyplinarnego ośrodka Digital Economy 
Lab, Uniwersytet Warszawski. 

 od stycznia 2000 - adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 

Katedra Makroekonomii i Handlu Zagranicznego. 

Pracę naukową rozpoczęłam w 1993 roku, zaraz po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdy zostałam zatrudniona w Zespole 
Ekonomicznym Biura Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów (ZE BIE URM). Zespół, do 
którego dołączyłam, zajmował się w tym okresie opracowaniem Białej Księgi, przygotowującej 
Polskę do wejścia do Unii Europejskiej. W ramach tych prac opublikowałam swoje pierwsze 
autorskie opracowanie: Zmiany w handlu wynikające z układu europejskiego w odniesieniu do 
poszczególnych grup towarowych: model badawczy (seria „Biała Księga”, Polska – Unia Europejska: 

opracowania i analizy. Gospodarka, 47, Real Press, 1993). Doświadczenie pracy w 
interdyscyplinarnym zespole oraz prowadzenie badań na styku teorii i wyzwań praktycznych 
uświadomiły mi, że właśnie w pracy naukowej widzę dla siebie przyszłość. W grudniu 1994 roku 

rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 



 
 

Zdecydowałam się pozostać w obrębie problematyki makroekonomicznej, zajmując się w 
szczególności zagadnieniami integracji gospodarczej i globalizacją gospodarki. W lipcu 1999 roku 
obroniłam rozprawę doktorską pt. Teoria integracji gospodarczej a handel wewnątrzgałęziowy. 
Konsekwencje dla wymiany towarowej Polski z UE, napisaną pod naukową opieką prof. dr. hab. J. J. 

Michałka. Lata 1999 – 2014, które można uznać za pierwszy etap w mojej karierze naukowej, 
poświęciłam na działalność czysto naukową, kładącą podwaliny pod moją naukową samodzielność, 
zwieńczoną w roku 2012 uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego za rozprawę pt. Regionalizm 
handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna (2012, WUW). W kolejnych latach 

kontynuowałam badania na temat regionalizmu, a dodatkowo – w związku z uruchomieniem 
utworzonego na UW programu badawczego Digital Economy Lab (DELab) – zainteresowałam się 
procesami transformacji cyfrowej gospodarki. Zaowocowało to z jednej strony poszerzeniem moich 
zainteresowań badawczych o problematykę zmian zachodzących w gospodarce w efekcie 
transformacji cyfrowej, z drugiej zaś wejściem w obszar badań interdyscyplinarnych oraz 
aplikacyjnych. Doświadczenie to, poprzez intensywną współpracę z badaczami z innych dyscyplin 
naukowych oraz rozszerzenie obszaru mojego zaangażowania w różne obszary wokół nauki, silnie 

wpłynęło na mój rozwój naukowy.  

W efekcie, moja aktywność wyraźnie dzieli się na trzy pola. Pierwsze z nich to działalność czysto 

naukowa, która wyraża się osiągnięciami publikacyjnymi oraz udziałem w krajowych i 
międzynarodowych projektach badawczych, osadzonych w standardach mojej podstawowej 

dyscypliny. To najważniejsza część mojej działalności, nie tylko z uwagi na nacisk kładziony w 
ostatnim okresie na wskaźniki bibliometryczne oraz te związane z pozyskiwaniem w trybie 
konkursowym grantów, ale również z uwagi na to, że dyscypliny naukowe rozwijają się poprzez 
czystą teorię i standardy metodologiczne: pozostawanie w głównym nurcie rozwoju własnej, 
macierzystej dyscypliny jest podstawowym warunkiem odpowiedzialnej aktywności naukowej, 

również w sferze badań aplikacyjnych i popularyzacji wiedzy. W autoreferacie przedstawiam 

dokumentację pozwalającą ocenić, czy moje czysto naukowe osiągnięcia publikacyjne i badawcze są 
na poziomie odpowiadającym kryteriom wymaganym od kandydatów do tytułu profesora. 

Drugi obszar wiąże się ze wspomnianą już działalnością na rzecz budowania DELab – 

interdyscyplinarnego środowiska badaczy z różnych dyscyplin nauk społecznych, skupionego wokół 

badania szeroko rozumianej transformacji cyfrowej. W ramach tego obszaru powstały zarówno 
prace czysto naukowe, jak i opracowania o charakterze praktycznych poradników i rekomendacji. 
Zrealizowaliśmy 3 projekty międzynarodowe (H2020) oraz prawie 50 projektów aplikacyjnych na 

zlecenie partnerów zewnętrznych. W dalszej części autoreferatu przedstawiam informacje na temat 

tych projektów, pozwalające ocenić wartość opracowań stworzonych przez kierowany przeze mnie 

zespół. 

Natomiast trzecim obszarem mojej naukowej działalności jest uczestnictwo w pracach zespołów i 
instytucji badawczych o zasięgu międzynarodowym, które wywarły i wywierają realny wpływ na 
otoczenie społeczno-gospodarcze. Chciałabym przedstawić swoje osiągnięcia również i w tym 
wymiarze, w przekonaniu, że są one wartościowe także w aspekcie naukowym.  



 
 

Opis najważniejszych osiągnięć naukowych 

Opisując najważniejsze osiągnięcia naukowe, chciałabym przedstawić główne pola moich 
zainteresowań badawczych, które – choć pozostają wciąż w obrębie makroekonomii – obejmują 
kolejno rożne aspekty procesów współpracy oraz integracji gospodarczej i globalizacji gospodarki, w 
ostatnim okresie koncentrując się na kwestiach cyfryzacji jako czynnika rewolucjonizującego 
gospodarkę w skali całego świata. Omówienie zainteresowań badawczych każdorazowo 
uzupełnione zostanie wskazaniem kluczowych publikacji. Zestawienie całości mojego dorobku 
publikacyjnego zawiera Wykaz opublikowanych prac naukowych. Natomiast od roku 2012, czyli w 

ciągu 7 lat od uzyskania stopnia doktor habilitowanej opublikowałam książki, monografie i 
recenzowane artykuły naukowe, składające się łącznie na 1073 punktów (według list MNiSW); 
należy przy tym pamiętać o zmianach w punktacji, sprawiających, że liczba punktów przed i po roku 
2019 jest trudno porównywalna). Analiza bibliometryczna mojego dorobku zamieszczona jest wraz z 
wykazem. W tym miejscu chcę jedynie przytoczyć główne wskaźniki. W czasie całej mojej 
działalności naukowej opublikowałam 132 prace za łączną liczbę punktów MNiSW 1340, w tym: 9 

monografii, 65 rozdziałów w monografiach, 7 artykułów z IF i 51 artykułów bez IF. Po uzyskaniu 
stopnia doktor habilitowanej opublikowałam 62 prace, w tym 3 monografie, 33 rozdziały w 
monografiach, 5 artykułów z IF i 21 bez IF (łącznie 995 punktów MNiSW). 

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 

W ostatnich latach moja działalność naukowa skupiała się przede wszystkim na problematyce 
rozwoju innowacyjnych badań nad gospodarką cyfrową, prowadzonych w ramach Digital Economy 
Lab (DELab UW), którym kieruję od 2014 roku.  

Praca w badaniach i projektach wdrożeniowych stała się dla mnie okazją do zdobycia pogłębionej 
wiedzy na temat procesów zachodzących w gospodarce w wyniku transformacji cyfrowej. W efekcie, 

w marcu 2020 ukazała się napisana we współautorstwie z socjolożką  dr hab., prof. UW Renatą 
Włoch monografia na temat transformacji cyfrowej:  

 Śledziewska K., Włoch R., 2020, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają 
świat. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wkład: 50% na wszystkich etapach przygotowania książki, od koncepcji przez przeprowadzenie 
badań po przygotowanie tekstu. 

Nasza publikacja otrzymała nie tylko pozytywne recenzje w środowisku naukowym, ale zyskała 
również uznanie praktyków biznesu, czego dowodem jest uzyskanie III miejsca w konkursie 
zorganizowanym pod patronatem Narodowego Banku Polskiego "Economicus dla najlepszych 

książek ekonomiczno-biznesowych" w kategorii książek szerzących wiedzę ekonomiczną1. 

                                                             
1 https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/economicus2020/final.html 



 
 

Wspomniana książka Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat tworzy ramy 

rozumienia procesów społecznych i gospodarczych w dobie postępującej transformacji cyfrowej. Do 
pracy nad nią zaprosiłam doświadczoną socjolożkę, która – dzięki swoim kompetencjom i 
społecznemu widzeniu świata – uzupełnia moją wiedzę i rozumienie procesów gospodarczych o 
ujęcie społeczne. Z naszych badań wynika, że niezwykle ważna w kontekście analizy rewolucji 4.0, 
jest próba podejścia wielowymiarowego, uwzględniającego rozmaite perspektywy analityczne i 
doświadczenia wszystkich uczestników tego procesu. Dlatego w książce poddałyśmy analizie:  

 technologiczny kontekst zachodzących zmian – w tym aspekcie ważne było przede 
wszystkim wskazanie kluczowych technologii, które umożliwiły rozwój cyfryzacji (komputer, 
internet i smartfon) oraz technologii, które warunkują transformację cyfrową (chmura, 
Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, robotyzacja i blockchain); 

 definicję pojęcia i specyfikę gospodarki cyfrowej – wskazałyśmy na rosnącą rolę sektora ICT i 
sektora cyfrowego, nowe modele biznesowe oraz fakt, że procesowi transformacji cyfrowej 
podlega dziś cała gospodarka; 

 specyfikę modelu biznesowego, jakim są platformy – w dobie rewolucji 4.0 umożliwiają one 
skalowanie usług pośrednictwa, co odróżnia je od trzeciej rewolucji przemysłowej, którą 
cechuje skalowalność produkcji oparta na automatyzacji; 

 wyłanianie się Przemysłu 4.0 jako nowego modelu produkcji, warunkowanego przez 

transformację cyfrową, bazującego na zmianie technologicznej, procesowej i organizacyjnej; 
 zmiany zachodzące na rynku pracy pod wpływem procesów platformizacji i automatyzacji; 

badamy też kluczowe wyzwania, jakie z nich wynikają; 
 zmiany w konsumpcji w czterech wymiarach, polegających na pojawieniu się: nowego 

podmiotu konsumpcji (konsumenta stale podłączonego do sieci), nowej lokalizacji 
konsumpcji w internecie, nowych przedmiotów konsumpcji oraz nowych procesów 
konsumpcyjnych, zwłaszcza konsumpcji kolaboratywnej;  

 zmiany zachodzące w sposobie funkcjonowania państwa pod wpływem nowych technologii 
– od wprowadzania e-usług, po nowe funkcje państwa, dotyczące regulacji nowych zjawisk 
gospodarczych; 

 wpływ nowych technologii, zwłaszcza nowych modeli biznesowych, na procesy globalizacji, 

głównie w jej wymiarze gospodarczym.  

Moja współpraca z dr hab., prof. UW Renatą Włoch jest prawdziwie interdyscyplinarna. Zarówno w 
procesie konceptualizacji, jak i przygotowania tekstu, czerpałyśmy z zakotwiczenia teoretycznego, 

metodologicznego i empirycznego, cechującego nasze dyscypliny (w przypadku Renaty Włoch jest 
nią socjologia). Mój wkład polegał na osadzeniu refleksji dotyczącej cyfrowej gospodarki w języku 
pojęciowym makroekonomii gospodarki otwartej oraz aktualnej literaturze ekonomicznej. Stąd mój 
indywidualny wkład stanowi 50%, na wszystkich etapach przygotowania książki, od koncepcji, przez 

przeprowadzenie badań, po przygotowanie tekstu. 

Mechanizmy, które w naszej książce, wydanej w przededniu pandemii COVID-19, gruntownie 

przeanalizowałyśmy i opisałyśmy jako „kiełkujące”, w krótkim czasie po wybuchu pandemii stały się 
wszechobecnym, codziennym doświadczeniem wszystkich krajów Europy (i innych kontynentów). 
COVID-19 ujawnił skalę i zakres nowego, kształtującego się obecnie typu gospodarki: gospodarki 



 
 

cyfrowej. Opis przyspieszenia procesu, wraz z pogłębioną analizą procesów transformacji 
doświadczonej pandemicznie rzeczywistości społeczno-gospodarczej, przedstawiłyśmy z R. Włoch 
w kolejnej monografii, wydanej przez brytyjskie wydawnictwo Routledge:  

 Śledziewska K., Włoch R., 2021, The Economics of Digital Transformation. The Disruption 
of Markets, Production, Consumption, and Work. Routledge. 

Wkład: 50% na wszystkich etapach przygotowania książki, od koncepcji przez przeprowadzenie 

badań po przygotowanie tekstu. 

W tej publikacji przedstawiłyśmy zwięzłe ramy teoretyczne i koncepcyjne dla cyfryzacji gospodarki, 
jej mechanizmów i przejawów. Zaproponowałyśmy ramy koncepcyjne, które pomogą konstruować 
empirycznie zakotwiczone interpretacje, analizy i wiedzę operacyjną związaną z gospodarką 
cyfrową. Przede wszystkim jednak, zidentyfikowałyśmy kluczowe mechanizmy tych zmian: 
datafikację (efekty danych) i platformizację (efekty sieci). Za pośrednictwem wspomnianych właśnie 
zmian pokazałyśmy: 

 czym jest gospodarka cyfrowa – wytyczyłyśmy kontekst technologiczny zachodzących 
zmian poprzez wskazanie na cztery kluczowe obszary tych zmian zachodzących dla: 
urządzeń, łączności, usług i kontentu (treści). Wskazałyśmy na znaczenie rozwoju w 
łączności i rosnącej liczby hiperpołączonych urządzeń cyfrowych, tworzących węzły w sieci, 
generujących dane, jak również uwypukliłyśmy rolę przełomu w badaniach nad sztuczną 
inteligencją; 

 sposób, w jaki przebiega rozwój platform cyfrowych w oparciu o datafikację, czyli 

wykorzystywanie danych i inteligentnych algorytmów (co również identyfikujemy jako 
model "data-first, AI-first”); 

 jak wprowadzanie datafikacji w produkcji towarów i usług zmienia modele biznesowe, dzięki 
integracji systemów informatycznych z systemami operacyjnymi, procesami pionowymi i 

horyzontalnymi – w konsekwencji tych procesów zarówno wewnętrzna struktura firmy, jak i 
relacje z klientami, dostawcami i podwykonawcami stają się sieciowe i otwarte na 
platformizację; 

 w jaki sposób praca, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, ulega coraz dalej idącej automatyzacji 
i datafikacji oraz platformizacji (stosunki pracy są w coraz większym stopniu nawiązywane za 
pośrednictwem platform cyfrowych, działających na szczeblu lokalnym i globalnym); 

 jak procesy datafikacji czy platformizacji wpływają na konsumpcję, w tym na personalizację i 
nowe procesy konsumpcji; omówiony został też rozwój nowych obiektów konsumpcji: 
cyfrowych towarów informacyjnych (takich jak strumieniowanie wideo lub gry online) oraz 

inteligentnych produktów, uzupełnionych szeregiem usług, świadczonych za 
pośrednictwem wbudowanego oprogramowania; 

 charakterystykę procesów zmian w gospodarce światowej, w tym wzrostu transgranicznych 
przepływów danych – gospodarka cyfrowa jest z natury zglobalizowana, szczególnie odnosi 
się to do handlu usługami, który w coraz większym stopniu obejmuje cyfrowe towary 
informacyjne (treści cyfrowe), inteligentne produkty, usługi (cyfrowe i zlokalizowane), 

świadczone za pośrednictwem globalnych platform cyfrowych. Zmienia to nie tylko pozycję 



 
 

państw w gospodarce światowej, ale też samych rządów względem tzw. Big Techów, 

wielkich korporacji technologicznych; 

 wpływ pandemii COVID-19 na wszystkie obszary wschodzącej gospodarki cyfrowej – 

nastąpiło masowe przechodzenie na zdalną pracę, edukację i rozrywkę, co zwiększyło 
zależność gospodarstw domowych i firm od infrastruktury cyfrowej, a w konsekwencji od 
produktów i usług świadczonych przez garstkę potężnych Big Techów.  

Moja współpraca z dr hab., prof. UW Renatą Włoch przy pisaniu drugiej monografii również była 

prawdziwie interdyscyplinarna: od konceptualizacji po pisanie tekstu. Mój indywidualny wkład 
stanowi 50%, na wszystkich etapach przygotowania książki, od koncepcji przez przeprowadzenie 
badań po przygotowanie tekstu. 

W książce odnosiłam się do akademickich badań z zakresu ekonomii i socjologii, podając również 
liczne przykłady empiryczne, zaczerpnięte z podstawowych i stosowanych badań, które 
prowadziłam w DELab UW. Badania publikuję w formie raportów, ale też artykułów naukowych czy 

rozdziałów w monografiach. Należą do nich: 

 Rożynek, S., Śledziewska, K., Włoch, R. (2020). Transformacja cyfrowa polskich 
przedsiębiorstw. Ocena zakresu wdrożenia rozwiązań z obszarów Przemysłu 4.0. W: 

Cyfryzacja w zarządzaniu. Red. Laskowska-Rutkowska, A., Warszawa, CeDeWu, 195-214. 

Wkład: 40%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
opracowanie prowadzonych badań empirycznych, opis. 

 Nosalska, K., Śledziewska, K., Włoch, R. (2020). Przemysł 4.0, czyli na czym polega 
transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. W: Cyfryzacja w zarządzaniu. red. Laskowska-

Rutkowska, A., Warszawa, CeDeWu, 11-30. 

Wkład: 40%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
opracowanie prowadzonych badań empirycznych, opis. 

 Zięba, D., Kokoszczyński, R. Śledziewska, K. (2019). Shock transmission in the 
cryptocurrency market. Is Bitcoin the most influential?. W: April 2019 International 
Review of Financial Analysis 64.  

Wkład: 10%, opracowanie koncepcji. 

 Śledziewska, K., Włoch, R. (2017). Should We Treat Big Data as a Public Good?. W: The 
Responsibilities of Online Service Providers. Red. Taddeo, M., Floridi, L., Springer 

International Publishing, 263-273. 

Wkład: 50% na wszystkich etapach, od koncepcji, przez przeprowadzenie badań, po 

przygotowanie tekstu. 

Wyniki moich badań w zakresie gospodarki i transformacji cyfrowej regularnie prezentuję na 
ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz podczas konferencji 
branżowych (m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, Sektor 3.0, Impact). Wykorzystuję je również 



 
 

przygotowując nowe propozycje dydaktyczne zajęć na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. 
Popularyzacja nauki, której poświęcam dużo uwagi, przyczynia się do znaczącego wpływu moich 
badań na rozwój dyscypliny naukowej, a także do prowadzenia naukowej debaty na temat zmian 

zachodzących w gospodarce i społeczeństwie.   

Przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego 

Moim najważniejszym osiągnięciem naukowym przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego 

była monografia: 

 Śledziewska K., 2012, Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza 
empiryczna. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

W monografii zebrałam i omówiłam wyniki badań dotyczących regionalnych porozumień 
handlowych (i procesu regionalizmu). Z uwagi na fakt, że uważam to badanie i tę publikację za jedno 
ze swoich najbardziej znaczących osiągnięć, poniżej omawiam zawarte w niej główne tezy i wyniki. 

Zauważam wzrost znaczenia regionalizmu handlowego, który zdefiniowałam jako proces 
współpracy nastawionej na tworzenie i implementowanie reżimu dyskryminacyjnej liberalizacji 
handlu. Świadczy o tym liczba regionalnych porozumień handlowych (Regional Trade Agreement – 

RTA) zawartych w skali globalnej. RTA zawierane jest poprzez przystąpienie do porozumienia o 

niepełnej liberalizacji handlu (Partial Scope Agreement – PSA), strefie wolnego handlu (Free Trade 
Agreement – FTA), unii celnej (Customs Union – CU) lub integracji gospodarczej (Economic 
Integration Agreement – EIA). Te typy regionalnych porozumień handlowych wyróżnia przede 
wszystkim intensywność współpracy oraz zróżnicowany zakres liberalizacji handlu towarami i 
usługami.  

Moja monografia ma charakter kompleksowy i obejmuje trzy obszary badawcze. Są to: po pierwsze, 
przegląd teorii; po drugie, analiza motywów, jakimi kierują się państwa przy zawieraniu regionalnych 
porozumień handlowych; po trzecie, analiza wyników autorskich badań empirycznych, dotyczących 
znaczenia i efektów regionalizmu handlowego. W książce uwzględniam trzy etapy rozwoju 
światowego regionalizmu handlowego, natomiast w zawartych w niej badaniach empirycznych 

skoncentrowałam się wyłącznie na ostatniej, trzeciej fali.  

W celu przeprowadzenia empirycznego badania na temat charakteru, znaczenia, skutków i 
determinant trzeciej fali regionalizmu handlowego, opracowałam bazę danych panelowych, złożoną 
z bilateralnych obserwacji par 249 państw w latach 1995–2009. Przeprowadziłam badania na 

danych panelowych, z wyróżnieniem różnych typów regionalnych porozumień handlowych, 
poziomu rozwoju gospodarczego państw, ich położenia geograficznego, ale też znaczenia efektu 
przesunięcia. Do badań stosowałam model grawitacji estymowany metodą Hausmana-Taylora oraz 

model regresji binarnej. 

Podsumowując, zrealizowane z moim udziałem projekty badawcze zwieńczone zostały prezentacją 
wyników na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych oraz opracowaniem kilkudziesięciu 
publikacji w punktowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, monografiach i 



 
 

tomach zbiorowych (zob. Wykaz opublikowanych prac naukowych). Moje publikacje i referaty na 

konferencje wniosły wkład do polskiego dorobku ekonomicznego, głównie za sprawą moich 
pogłębionych badań nad procesami globalizacji i regionalizmu oraz dzięki wskazaniu mechanizmów 
leżących u podstaw funkcjonowania gospodarki globalnej, w tym zwłaszcza międzynarodowej 
wymiany handlowej.  



 
 

Działalność badawcza 

Uczestnictwo w zespołach badawczych w ramach krajowych konkursów 

W pierwszych latach po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, uczestniczyłam w zespołach 
badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych, głównie NCN (w 
tym OPUS, którym kierowałam). Zespoły, którymi kierowałam i w pracach których uczestniczyłam, 
powoływane były w ramach współpracy między różnymi uczelniami, w tym ze Szkołą Główną 

Handlową czy z Uniwersytetem Gdańskim. Realizowane w ich ramach badania naukowe 

koncentrowały się wokół kwestii związanych z handlem i gospodarką międzynarodową. Wszystkie 

projekty zakończone zostały z sukcesem, co znalazło odzwierciedlenie w kilku wysoko 

punktowanych publikacjach naukowych.  

Pierwszy cykl badań naukowych jakie prowadziłam, skupiał się wokół problemów gospodarki 
globalnej. Badania realizowałam w ramach licznych projektów naukowych, w większości 
prowadzonych wspólnie z różnymi zespołami i współpracownikami, również spoza Uniwersytetu 
Warszawskiego. Poniżej wymieniam te, które uważam za szczególnie ważne i których dodatkowo 

byłam kierownikiem:  

 Kierownik projektu NCN „Znaczenie Wspólnej Polityki Handlowej państw Grupy 
Wyszehradzkiej” przyznany na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01488. 

 Kierownik projektu NBP „Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po 
kryzysie 2008/2009”, styczeń-październik 2014. 

 Kierownik projektu NBP „Analiza determinant obrotów bieżących państw członkowskich 
Unii Europejskiej w latach 1995-2010” (termin zakończenia – lipiec 2013). 

Efektem prowadzonych przez mnie projektów był szereg publikacji, z których najważniejsze 
to: 

 Gauger, I., Śledziewska, K, (2017). Is a model of Comprehensive Regionalism Trade-
Increasing for V4 Countries? Sectoral Approach. Praga, Prague Economic Papers, 1-19. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
opracowanie prowadzonych badań empirycznych, opisanie wniosków. 

 Akhvlediani, T., Śledziewska, K. (2017). Implications of the European integration: revisiting the 
hypothesis of ‘hub-and-spokes’ model. W: Baltic Journal of Economics, Jan 2017. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, koordynacja 

i prowadzenie badań empirycznych. 

 Akhvlediani, T., Śledziewska, K. (2017). What Determines Export Performances in High‑tech 
Industries. W: Central European Economic Journal, Volume 1: Issue 48. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, koordynacja 
i prowadzenie badań empirycznych. 



 
 

 Akhvlediani, T., Śledziewska, K. (2016). The Impacts of Common Commercial Policy on Export 
Performances of Visegrad Countries. W: Prague Economic Papers. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, koordynacja 
badań empirycznych. 

W innych projektach NCN (we współpracy z naukowcami z UW, SGH czy Uniwersytetu 
Gdańskiego) pełniłam rolę głównego wykonawcy. Były to projekty:  

1. projekt NCN „Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia 
UE-15 w UE-25 - polska perspektywa” 2013/11/B/HS4/02126. 

2. projekt NCN „Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?” 
2014-2016; SONATA 2013/09/D/HS5/01328; kierownik projektu: dr Magdalena Słok-

Wódkowska. 

3. projekt NCN „Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone 

na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. 
Wnioski dla Polski.”, 2014-2016, OPUS 2013/09/B/HS4/01488, kierownik projektu: prof. 

Elżbieta Czarny. 

4. projekt NCN „Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji 
teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu”, 2013-2016, OPUS 

2012/05/B/HS4/04209, kierownik projektu: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel.  

 

W ramach projektu „Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia 
UE-15 w UE-25 – polska perspektywa” przeprowadzałam badania skutków procesów integracji 

gospodarczej dla współpracy gospodarczej Polski oraz pozostałych państw UE. Efektem 
prowadzonych badań były artykuły: 

 Czarny, E., Kuźnar, A., Śledziewska, K. (2017). Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski? 

W: Kwartalnik kolegium ekonomiczno-społecznego studia i prace 2 (30)/2017, Warszawa, 

Oficyna Wydawnicza SGH. 

Wkład: 33%, opracowanie koncepcji i założeń, przeprowadzenie badań empirycznych. 

 Czarny, E., Śledziewska, K., Unia monetarna a intensywność wymiany towarowej – studium 
przypadku strefy euro. W: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 5(316)2015 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
przeprowadzenie badań empirycznych i ich opis. 

 Czarny, E., Śledziewska, K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw 
członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011. W: Materiały i Studia NBP, zeszyt 229. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
przeprowadzenie badań empirycznych i ich opis. 

Wyniki przeprowadzonych badań publikowałam również w formie rozdziałów w monografii: 

 Śledziewska, K. (2016). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw 
członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2014. W: Handel Międzynarodowy w rozwoju 



 
 

społeczno-ekonomicznym państw. Red. Wydmus, S., Maciejewski, M., Warszawa, CeDeWu, 

293-306.  
 Śledziewska, K. (2016). Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy 

Wyszehradzkiej. W: Handel Międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. 
Red. Wydmus, S., Maciejewski, M., Warszawa, CeDeWu, 17-27.  

 

W ramach projektu „Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma 
znaczenie?” prowadziłam badania nad wpływem różnych zakresów umów o regionalnych 
porozumieniach handlowych na handel państw zawierających te umowy. W ramach 

prowadzonych badań opublikowałam między innymi: 

 Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2014). Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich - porównanie BIT i RTA. W: International Business and Global 
Economy. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
przeprowadzenie badań empirycznych i ich opis. 

 Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2014). European Bilateral Investment Agreements - Is 
There a Real Value Added?. W: Social Science Research Network, Zeszyt: 13. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
przeprowadzenie badań empirycznych i ich opis. 

W projekcie „Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na 

wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla 
Polski.” analizowałam potencjalne konsekwencje zawarcia przez Unię Europejską umowy TTIP ze 
Stanami Zjednoczonymi. Najważniejsze publikacje: 
 

 Czarny, E., Śledziewska, K.,  Integracja gospodarcza, potencjał gospodarczy i odległość jako 
determinanty handlu z zagranica - studium handlu Polski z Unia Europejska, Stanami 
Zjednoczonymi i pozostałymi państwami świata, Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały 

3/2016. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
przeprowadzenie badań empirycznych i ich opis. 

 Czarny, E., Menkes, J., Śledziewska, K. (2015). Umowa o partnerstwie handlowo-
inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy 
regionalizmu i globalizacji. W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. 

Wkład: 33%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
przeprowadzenie badań empirycznych i ich opis. 

 



 
 

W projekcie „Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. 

Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu” uczestniczyłam w wypracowywaniu nowych 
metodologii w badaniu determinant handlu zagranicznego oraz badałam determinanty handlu 
Polski. Najważniejszym efektem moich badań były artykuły:  
 

 Brodzicki, T., Śledziewska, K. (2016). The role of technology gap in the trade of Poland: Panel 
estimation in the gravity framework. W: International Business and Global Economy 2016, no. 

35/1, 325–341. 

Wkład: 25%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, opracowanie 
prowadzonych badań empirycznych. 

 Brodzicki, T., Ciołek, D., Śledziewska, K. (2017). What really determines Polish exports? Semi-
mixed effects gravity model for Poland. W: December 2017 Argumenta Oeconomica, 39(2) 

5-20. 

Wkład: 33%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
opracowanie prowadzonych badań empirycznych. 

 Brodzicki, T., Śledziewska, K. (2016). The role of technology gap in the trade of Poland: Panel 
estimation in the gravity framework W: International Business and Global Economy 2016, no. 

35/1, 325–341. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
opracowanie prowadzonych badań empirycznych. 

Rezultatem projektu była również monografia, w której byłam współautorem rozdziałów:  

 Gawlikowska-Hueckel, K., Śledziewska, K. (2016). Handel wewnątrzgałęziowy w Polsce. W: 

Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Red. 

Gawlikowska-Hueckel, K., Umiński, S., Wydawnictwo Naukowe Scholar, 119-130. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
opracowanie prowadzonych badań empirycznych. 

 Brodzicki, T., Ciołek, D., Śledziewska, K. (2016). Determinanty poziomego i pionowego handlu 
wewnątrzgałęziowego. W: Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych 
koncepcji teoretycznych. Red. Gawlikowska-Hueckel, K., Umiński, S., Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, 135-141. 

Wkład: 33%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
opracowanie prowadzonych badań empirycznych. 

 Brodzicki, T., Śledziewska, K. (2016). Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu 
wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna. W: Handel Międzynarodowy w 
rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Red. Wydmus S., Maciejewski M., Warszawa, 

CeDeWu, 41-62. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
opracowanie prowadzonych badań empirycznych 



 
 

 Gawlikowska-Hueckel, K., Śledziewska, K. (2016). Handel zagraniczny Polski po akcesji Polski 
do UE ze szczególnym uwzględnieniem dóbr wysokich technologii. W: Analiza handlu 
zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Red. Gawlikowska-

Hueckel, K., Umiński, S., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 44-74. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
przeprowadzenie badań empirycznych. 

Koordynacja działania II.3.6 „Budowa Impactful Digital Alliance” w ramach Inicjatywy 
Doskonałości UW 

Od października 2020 jestem Koordynatorką Działania II.3.6 „Budowa Impactful Digital Alliance” w 
ramach Inicjatywy Doskonałości, dokładniej POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla 
globalnych wyzwań”. W ten sposób wprowadzam działania DELab UW w obszar budowania 
doskonałości naukowej, poprzez wzmacnianie i rozwijanie środowiska naukowego badaczy 

transformacji cyfrowej, ze szczególnym naciskiem na stosowanie innowacyjnych, 

interdyscyplinarnych podejść teoretycznych, metodologicznych i empirycznych. Celem moich 
działań jest stworzenie IDA (Impactful Digital Alliance) – innowacyjnego inkubatora 

interdyscyplinarnych działań badawczych w obszarze transformacji cyfrowej, podejmowanych na 

Uniwersytecie Warszawskim. W ramach moich działań chcę rozpowszechniać wypracowany przeze 

mnie w DELab UW model organizacyjnego i metodologicznego wsparcia dla badaczy z różnych 
dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem badaczy z nauk społecznych i humanistycznych. Moje 

dotychczasowe sukcesy w eksperymentowaniu z innowacyjnymi metodami badawczymi i łączeniu 
ich z metodami tradycyjnie ugruntowanymi w naukach społecznych dowodzą, jak duże znaczenie 
dla wspierania doskonałości naukowej ma środowisko badawcze, łączące naukowców z różnych 
dyscyplin, które jest niehierarchiczne, elastyczne, nastawione na wymianę wiedzy i współpracę z 
otoczeniem oraz usieciowioną współpracę międzynarodową. 

Wraz zespołem DELab UW wypracowuję nowy model współpracy naukowców, koncentrujący się 
na: 

 dzieleniu się wiedzą dotyczącą nowych metod pracy z danymi: od ich pozyskiwania, przez 

przetwarzanie, analizę i interpretację, aż po wizualizację; 
 tworzenie przestrzeni dla eksperymentowania z nowymi źródłami danych, nowymi 

metodami i narzędziami badawczymi, pozwalającymi na zaawansowaną triangulację metod 
ilościowych i jakościowych; 

 tworzenie środowiska współpracującego z otoczeniem UW, umożliwiającego pozyskiwanie 
unikatowych danych na temat procesów transformacji cyfrowej od partnerów biznesowych i 
instytucji publicznych.  

Formą docenienia mojej pracy było powołanie w kwietniu 2021 przez władze dziekańskie Wydziału 
Nauk Ekonomicznych UW Katedry Transformacji Technologicznej, którą od jej powstania kieruję. 
Katedra stanowi forum łączące badaczy zajmujących się multidyscyplinarnymi badaniami wokół 
wyzwań związanych z transformacją technologiczną. Ogólnym celem tych badań jest określenie 



 
 

warunków niezbędnych do zapewnienia korzyści z transformacji technologicznej, zarówno 
podmiotom sektora prywatnego, publicznego i społecznego, jak i konsumentom, oraz zdefiniowanie 
obszarów, w jakich pojawiają się zagrożenia wynikające z postępującej transformacji cyfrowej. Cele 
te od kilku lat, ze znakomitymi efektami, realizują moi doktoranci, którzy przygotowują rozprawy 
doktorskie i artykuły naukowe na temat prywatności w sieci, ekonomii współdzielenia, zmian 
kompetencji i przyszłości pracy oraz wyzwań związanych z mikromobilnością w ramach smart city. 

Uczestnictwo w zespołach badawczych w ramach zagranicznych konkursów 

W ostatnich latach koordynowałam udział polskich naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego w 3 

międzynarodowych projektach. Były to projekty NGI FORWARD, NGI Engineroom oraz SharOn, które 
opisuję poniżej.  

1. Koordynator zespołu DELab w projekcie NGI FORWARD: Horyzont 2020, konkurs: H2020-

ICT-2018-2020 Information and Communication Technologies, temat - ICT-24-2018-2019, 

num. umowy grantowej 825652, 01/2019– 12/2021. Koordynator: NESTA. Partnerzy: Aarhus 

Universitet, Edgeryders Ou, Van Kranenburg Robbert, Fondazione Innovazione Sociale Per, 

Gemeente Amsterdam. 

Zadaniem NGI Forward jest budowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej na podstawie pomiaru 

trendów w rozwoju technologii cyfrowych oraz oceny wizji, strategii, wartości i map drogowych 
polityki. Wykorzystując najnowocześniejsze metodologie danych, koordynowany przeze mnie zespół 
stale identyfikuje nowo pojawiające się technologie, problemy społeczne i społeczności, które mogą 
odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego internetu. Sam projekt buduje silną społeczność 
kluczowych interesariuszy (innowatorów, badaczy, decydentów i ogół społeczeństwa) wokół tych 
tematów, pozwalając rozwijać NGI popzez angażowanie zarówno czołowych myślicieli 
internetowych, jak i innowatorów o ugruntowanej pozycji. Dzięki najnowocześniejszym metodom 

badań jakościowych i ilościowych prowadzonym przez mój zespół (takim jak uczenie głębokie, 
etnografia i metodologie przyszłości), projekt określa główne potrzeby badawcze i polityczne oraz 
możliwości związane z tymi tematami, umożliwiając grupie interesariuszy podjęcie działań. 

Wyniki badań prezentowane są na stronie: https://fwd.delabapps.eu/. 

2. Koordynator zespołu DELab w projekcie Explorations in Next Generation Internet 

emerging research opportunities, technOlogies and methods (EU Engineroom): Horyzont 

2020, konkurs: H2020-ICT-2016-2017 Information and Communication Technologies Call, 

temat – ICT-41-2017, num. umowy grantowej 780643, 10/2017– 03/2019. Koordynator: 

NESTA. Partnerzy: Fundacio Eurecat (projekt zrealizowany). 

Projekt EU Engineroom został już zrealizowany. Koncentrował się na sformułowaniu ambitnej i 
konkretnej wizji przyszłości internetu oraz na opracowaniu metodologii identyfikacji tych technologii 

i tematów badawczych, które będą stanowić podstawę wizji bardziej integracyjnego, odpornego i 
konkurencyjnego internetu do 2025 r. Wypracowana przez koordynowany przeze mnie zespół 
metodologia stanowi kluczowy filar przyszłych etapów inicjatywy NGI, jako łatwe do odtworzenia i 

https://fwd.delabapps.eu/


 
 

kompleksowe narzędzie do ciągłej identyfikacji i oceny pojawiających się technologii i trendów. W 

ramach projektu zespół zidentyfikował technologie internetowe i powiązane tematy badawcze przy 

użyciu różnych narzędzi do analizy danych na heterogenicznych źródłach (na przykład dane z sieci 
społecznościowych Reddit, HackerNews i Twitter; repozytoriów akademickich, takich jak Web of 
Science i Arxiv.org, oraz analizę artykułów na temat sieci Wired), aby uchwycić zmiany w środowisku 
akademickim, dużych korporacjach, MŚP i społeczeństwie obywatelskim. 

3. Koordynator zespołu DELab w projekcie sharON: COSME (Programme for Competitiveness 

of Enterprises and SMEs), konkurs: 251-G-GRO-PPA-16-9953, Opportunities for European 

Entrepreneurs in the Sharing Economy, num. umowy grantowej SI2.764050, 12/2017– 

11/2019. Koordynator: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Partnerzy: Unione 

Regionale Delle Camere Di Commercio Industria, Artigianato E Agricoltura Del Veneto, Bic 

Bratislava. Spol. S.R.O., Bulgarian Industrial Association - Union Of The Bulgarian Business, 

Tartu Science Park Foundation Tsp. (projekt zrealizowany). 

Celem projektu było wypracowanie efektywnego systemu wsparcia interesariuszy ekonomii 

współdzielenia, przede wszystkim MŚP i firm społecznych, oparty na ciągłej wymianie doświadczeń 
pomiędzy kluczowymi graczami systemu oraz stale mapowanych potrzebach interesariuszy, w celu 

ciągłego zdobywania wiedzy na temat ich potrzeb i świadczenia skutecznych usług wsparcia, aby 

pobudzać ich rozwój i osiągnąć korzyści z gospodarki. 

Głównym celem kierowanego przeze mnie zespołu było zwiększenie wiedzy i zapewnienie 

programu doradczego, skierowanego do interesariuszy gospodarki współdzielonej, a w 
konsekwencji odkrywanie potencjału platform i startupów, działających w jej ramach. Prowadzone 

przeze mnie badania polegały na mapowaniu i opisywaniu doświadczeń w regionach Europy 
Wschodniej i Południowej: Polski, Estonii, Słowacji, Bułgarii i Włoch. Zidentyfikowaliśmy 100 

aktywnych MŚP i firm społecznych o wysokim potencjale wzrostu. Proces mapowania poprzedzony 

został obszernym badaniem typu desk research na temat typologii modeli biznesowych ekonomii 

współdzielenia, wspierających charakterystykę interesariuszy. Nawiązałam nie tylko kontakty z 

przedstawicielami firm i organizacji, ale również przeprowadziłam z nimi wywiady, a zespołowo 
zrealizowaliśmy badanie ankietowe. Następnie zespół usystematyzował i przeanalizował dane z 
ankiety w celu określenia potrzeb szkoleniowych interesariuszy zaangażowanych w ekosystem 
ekonomii współdzielenia. Analiza obejmowała wykorzystanie metod data science oraz 

zaawansowanych wizualizacji. Zespół DELab UW podsumował wyniki ankiety i materiał 
empirycznych pochodzący z wywiadów. Na podstawie uzyskanych danych, został przygotowany 

raport końcowy, program szkoleniowy oraz materiały szkoleniowe. Ośrodek DELab UW aktywnie 

wspierał także budowę programu mentoringowego dla firm i organizacji zaangażowanych w projekt. 

Więcej o projekcie i związanych z nim wydarzeniach można przeczytać na stronie: 
https://www.delab.uw.edu.pl/projekty/sharon/. 

 

https://www.delab.uw.edu.pl/projekty/sharon/


 
 

Prowadzenie badań naukowych na zagranicznych uczelniach naukowych 

W latach 2004-2005 prowadziłam badania na School of Economics, University of Nottingham. Mój 
pobyt był finansowany przez stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, programu „Kolumb”. W 

ramach prowadzonych przeze mnie badań we współpracy z prof. Ch. Milnerem opublikowałam 
artykuł: 

 Milner, Ch., Śledziewska, K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of 
Other Trade Shocks. W: Open Economies Review, tom 19, nr 1, 43-54. 

Wkład: 50%, opracowanie koncepcji i założeń, opracowanie metody badawczej, 
przeprowadzenie badań empirycznych i ich opis. 

 



 
 

Inne osiągnięcia naukowe 

Budowanie interdyscyplinarnego środowiska naukowego na Uniwersytecie 

Warszawskim 

Cezurą jest tu rok 2014, kiedy na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z firmą Google, został 
utworzony interdyscyplinarny program badań naukowych, poświęcony gospodarce cyfrowej: Digital 
Economy Lab (DELab UW). W dokumencie założycielskim zapisano: „The Digital Economy Lab 
(“DELab”) is an interdisciplinary center being established at Grantee’s organization to conduct 
research on transformation related to the development of information and communication 

technologies and draw up solutions in the scope of the effective application of new technologies in 

the economy and society in Poland and the CEE. DELab‘s focus will be research in innovation and 
digital skills that boost the modern digital economy” (Grant Agreement Google-UW 2014). Przed 

DELab UW postawiono zadanie zbudowania silnego, interdyscyplinarnego potencjału badawczego, 
zebranie wiedzy dotyczącej cyfryzacji z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, stworzenie centrum 
ekspertyzy i rekomendacji w dziedzinie cyfryzacji i innowacji, a także stworzenie przestrzeni rozwoju 
dla studentów i doktorantów. Wygrałam konkurs na koordynatora DELab UW, a następnie zostałam 
powołana na Dyrektora programu i rozpoczęłam realizację ambitnych planów postawionych przed 
DELab przez Uniwersytet Warszawski. 

Jako osoba odpowiedzialna za rozwój DELab, skupiłam się na budowaniu programu badawczego, 

poświęconego problematyce gospodarki cyfrowej i ogólnie – transformacji cyfrowej. Wokół 
programu udało mi się zgromadzić interdyscyplinarny zespół złożony z młodych naukowców 
zainteresowanych cyfryzacją, reprezentujących dyscypliny ekonomii, socjologii, prawa i nauk o 
polityce. Liczba współpracowników fluktuuje zależnie od realizowanych projektów, ale w chwili 
obecnej z DELab związanych jest czworo samodzielnych pracowników naukowych z tytułami 
profesora UW, prowadzących w ramach wspólnego programu swoje badania, siedmioro naukowców 
z tytułami doktorów i siedmioro na stałe związanych z nami doktorantów.  

Ważnym obszarem mojej aktywności naukowej jest tworzenie interdyscyplinarnego środowiska 
naukowego, skoncentrowanego wokół badań nad procesem transformacji cyfrowej i wspieranie 
młodych naukowców w podejmowaniu wyzwań w eksplorowaniu nowych zjawisk gospodarczych, 

związanych z transformacją cyfrową. Ważne jest, by nauka w Polsce była umiędzynarodowiona, ale 

też osadzona w realiach społeczno-gospodarczych. Dbam o współpracę z biznesem, instytucjami 
publicznymi czy organizacjami pozarządowymi, które są zaangażowane w transformację cyfrową. 
Uważam, że jest to jedyny sposób na zrozumienie zawiłości związanych z transformacją cyfrową. To 
podejście realizuję kierując DELab UW.  

W okresie 2014 – 2021 pozyskaliśmy i zrealizowaliśmy w DELab – lub nadal realizujemy - blisko 50 

projektów badawczych, w tym 6 międzynarodowych, pozyskanych w konkursach H2020 oraz 

międzynarodowych konkursach NCBiR (m.in. InnoSup, EEN, ChainReact, CoMobility). Prowadzimy 
również badania dla otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym ważne projekty badawcze na temat 



 
 

kompetencji cyfrowych, przyszłości pracy, Przemysłu 4.0, automatyzacji pracy w różnych sektorach 
gospodarki etc. DELab od początku swego istnienia organizuje otwarte seminaria naukowe w 

różnych formach oraz szkoły letnie; organizuje i współorganizuje konferencje naukowe (w ramach 

DELab zorganizowałam cztery międzynarodowe konferencje); publikuje working papers; jest 
partnerem międzynarodowych sieci i czołowych ośrodków europejskich, jak np. NESTA, Fundacio 

Eurecat, Aarhus Universitet, Edgeryders Ou, Van Kranenburg Robbert, Fondazione Innovazione 

Sociale Per, Gemeente Amsterdam.  

Kierowanie DELab, choć trudne od strony administracyjnej, było niezwykle ważne dla mojego 
rozwoju naukowego: praca z naukowcami reprezentującymi inne niż ekonomia dyscypliny, 
wszechstronne poznanie zagadnień cyfryzacji oraz współpraca w ramach koordynowanych przeze 

mnie projektów z konkursów Horizon 2020 pozwoliły mi wzbogacić mój aparat naukowy i poszerzyć 
rozumienie procesów cyfryzacji o inne punkty widzenia i podejścia. Nie bez znaczenia jest też 
doświadczenie zdobyte w dziedzinie zarządzania pracą zespołową, tym trudniejsze, że jako dyrektor 
interdyscyplinarnego programu badawczego nie jestem formalnym przełożonym moich 
współpracowników: musiałam rozwinąć umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do 
budowania zespołu, otwartej komunikacji, motywowania i wzmacniania członków zespołu. 
Jednocześnie jestem odpowiedzialna za pozyskiwanie środków zapewniających funkcjonowanie 
programu, który nie jest i nigdy nie był finansowany ze środków Uniwersytetu Warszawskiego: od 

początku było jasne, że DELab, po wyczerpaniu środków z grantu założycielskiego, musi być zdolny 
do samofinansowania. 

Obecnie DELab UW funkcjonuje jako autonomiczny, międzywydziałowy projekt umiejscowiony na 
Uniwersytecie Warszawskim, którego flagową misją jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań 
nad cyfrową gospodarką, społeczeństwem i stanem regulacji prawnych, umożliwiających rozwój i 
wdrożenie nowych modeli gospodarczych i biznesowych. 

Prace i projekty komercjalizujące wiedzę 

W ramach DELab UW kierowałam w przeszłości i kieruję dziś kilkudziesięcioma projektami 
badawczymi, dotyczącymi takich zagadnień jak: Przemysł 4.0, przyszłość i zmienność specjalizacji 
pracy, cyfrowa transformacja uczelni, sytuacja kobiet na rynku pracy, charakterystyka dojrzałości 
cyfrowej przedsiębiorstw, automatyzacja pracy i jej skutki dla poszczególnych branż, ekonomia 
współdzielenia, a także diagnoza skutków cyfryzacji dla ekonomii, społeczeństwa i jednostek. W 
ramach DELab UW przeprowadziłam ostatnio, na zlecenie podmiotów zewnętrznych, liczne analizy 
dotyczące wpływu pandemii COVID19 na rynek pracy oraz na jakość życia i postęp w transformacji 
cyfrowej przedsiębiorstw. 

Dzięki pracom badawczym i kilkudziesięciu projektom koordynowanym przeze mnie w ramach 

DELab UW, udało się zainicjować w polskim środowisku akademickim debatę naukową dotyczącą 
transformacji cyfrowej i rewolucji technologicznej w gospodarce 4.0, a moje ekspertyzy, dotyczące 
kompetencji cyfrowych i przyszłości pracy w dobie automatyzacji i robotyzacji, stały się podstawą 
prac nad strategiami i działaniami podejmowanymi m.in. przez przedstawicieli sektora administracji 



 
 

publicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Cyfryzacji, Platforma Przemysłu 
Przyszłości) oraz  przemysłu (farmaceutyczny, motoryzacyjny).   

Większość prowadzonych przeze mnie w ostatnich latach badań realizowana była we współpracy z 
otoczeniem społeczno-biznesowym Uniwersytetu Warszawskiego, a także:  

 instytucjami międzynarodowymi, takimi jak EBOR, czy Europejski Think Tank Bruegel; 

 administracją publiczną, w tym Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwem Cyfryzacji oraz administracją lokalną (Miasto Warszawa); 

 firmami np. Polpharma, Nationale Nederlanden czy MyTaxi; 

 instytutami i fundacjami (Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Fundacja Cyberium, 
Fundacja Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Fundacja Polski Instytut Ekonomiczny, Polski 

Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego). 

Przyjęty przeze mnie model aktywnego włączania partnerów spoza akademii do dyskusji i 
współdziałania w procesie badawczym nie tylko zwiększa potencjał Uniwersytetu, ale przede 
wszystkim pozwala na lepsze zrozumienie analizowanych zagadnień z uwzględnieniem rozmaitych 
perspektyw – zarówno naukowo-badawczej, prezentowanej przez środowisko akademickie, jak i 
biznesowo-wdrożeniowej, realizowanej przez ekosystem zewnętrzny. 

Prowadzone przeze mnie badania mają na celu wielowymiarową analizę procesu transformacji 
cyfrowej, prowadzoną z perspektywy zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. W 

badaniach, które prowadzę samodzielnie, a także wraz z zespołem, wykorzystuję nowoczesne 
metody pomiaru (m.in. scrapowanie danych, zaawansowane programowanie i wizualizacja danych w 

programach cyfrowych). Dzięki takiemu podejściu DELab UW wyróżnia zastosowanie szerokiego 
wachlarza metod z zakresu metod ilościowych, jakościowych i data science oraz podejście 
interdyscyplinarne do badanych zagadnień. Metodyka badań dostosowana jest do potrzeb 
podmiotów zlecających badania (wśród nich są m.in. podmioty prywatne, instytucje sektora 
publicznego a także organizacje pozarządowe). Podsumowaniem prowadzonych i koordynowanych 

przeze mnie projektów są raporty przygotowywane przez zespół DELab UW, tworzące znakomity 
przykład współpracy akademii z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzięki którym wiedza 
tworzona przeze i podlegający mi zespół badaczy z UW jest komercjalizowana i wykorzystywana 
przez podmioty zewnętrzne (zob. repozytorium raportów badawczych na stronie DELab UW: 
https://www.delab.uw.edu.pl/publikacje/).  

Wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej 

W ramach podejmowanych działań, wraz z zespołem DELab UW, realizowałam projekty 

komercjalizujące wiedzę oraz projekty wdrożeniowe. Uczestniczyłam w szeregu naukowych i 
branżowych konferencji, debat, paneli oraz posiedzeń rad i komisji w różnych gremiach (średnio raz 
w tygodniu od kilku lat). Działania te miały przede wszystkim na celu pogłębianie wiedzy o 
procesach transformacji cyfrowej, szukanie nowych sposobów pozyskiwania danych i budowania 
pozycji DELab UW w środowisku, a w konsekwencji budowanie wpływu realizowanych projektów na 
otoczenie społeczno-gospodarcze.  

https://www.delab.uw.edu.pl/publikacje/


 
 

Dzięki umocowaniu DELab jako ważnego ośrodka kompetencji w dziedzinie gospodarki cyfrowej, 

weszłam w obręb polskich i międzynarodowych sieci oraz instytucji badawczych, które poprzez 
swoją uznaną ekspertyzę odgrywają ważną rolę w kształtowaniu polityk publicznych w różnych 
sektorach gospodarki. Jestem członkiem różnych grup roboczych i rad (członek Grupy Roboczej ds. 
Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM, członek Rady Programowej Centrum Etyki Technologii, 
członek Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz w latach 2017-2019 – Rady ds. Cyfryzacji). W 

roku 2016 byłam Przewodniczącą Komitetu Bruegel Review Task Force i przeprowadziłam 
ewaluację za lata 2013-2015.  Mniej formalna, ale intensywna, jest moja współpraca z instytucjami 
publicznymi i centrami eksperckimi, takimi jak Oxford Internet Institute, Instytut Bruegela, ETUI (The 

European Trade Union Institute) czy Visegrand Fund. Dzięki obecności w tych ciałach mogę 
współkształtować polityki wpływające na przebieg procesu transformacji cyfrowej w Polsce. Jest to 
zupełnie nowa dla mnie rola, która jest nie tylko bardzo odpowiedzialna, ale wymaga również 
wrażliwości na kwestie etyczne i dbałości o przestrzeganie standardów i metodologii 
obowiązujących w mojej macierzystej dyscyplinie. 



 
 

Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzujące  

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW prowadzę zajęcia dydaktyczne w ramach Kierunku Studiów 
„Ekonomia Międzynarodowa”. Pracę na Uczelni rozpoczęłam prowadząc seminaria z Makroekonomii 
II i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Obecnie prowadzę wykłady z Theory of Economic 

Integration, Wspólnych Polityk UE, Regionalnych Ugrupowań Integracyjnych, oraz konwersatoria w 

takich tematach, jak Analiza Empiryczna Problemów Ekonomii Międzynarodowej. Prowadzę również 
seminaria dyplomowe i magisterskie z szeroko pojętej ekonomii międzynarodowej. Byłam 
promotorem ponad 100 prac magisterskich i 30 licencjackich obronionych na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych UW.  

Jednym z moich głównych osiągnięć dydaktycznych było wprowadzenie zajęć z integracji 
gospodarczej. Warto wspomnieć, że w procesie integracji Polski z Unią Europejską było to jedno z 

podstawowych wyzwań. Dlatego bardzo dobrze został przyjęty mój podręcznik napisany z dr Anną 
Czarczyńską (2 wydania): 

 Czarczyńska, A., Śledziewska, K. (2006). Teoria europejskiej integracji gospodarczej. 
Warszawa, C.H. Beck. 

Wkład: 50% na wszystkich etapach przygotowania książki, od koncepcji przez 
przeprowadzenie badań po przygotowanie tekstu. 

 Czarczyńska, A., Śledziewska, K. (2002). Teoria integracji europejskiej. Warszawa, C.H. 

Beck. 

Wkład: 50% na wszystkich etapach przygotowania książki, od koncepcji przez 
przeprowadzenie badań po przygotowanie tekstu. 

Obecnie rozwijam na WNE UW ofertę zajęć ogniskujących się wokół zagadnień związanych ze 

stosowaniem nowych narzędzi badawczych, pozyskiwaniem nowych, cyfrowych źródeł danych oraz 

– przede wszystkim – zagadnień gospodarki cyfrowej. Prowadzę autorskie wykłady, w których 
przedstawiam jak zmieniają się mechanizmy gospodarcze w efekcie postępującej cyfryzacji. 
Wykłady te prowadzę w języku polskim i angielskim, na studiach II stopnia, ale też na studiach 
doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.  

We współpracy z firmą Google, która zapewniła kurs Data Analyst Track, wprowadziłam na WNE 
eksperymentalną ścieżkę dydaktyczną „Gospodarka Cyfrowa”, której jestem koordynatorką. Ścieżka 
ta jest odpowiedzią na związane z transformacją cyfrową potrzeby nabywania wiedzy w zakresie 
gospodarki cyfrowej i innowacyjności, doskonalenia kompetencji przyszłości oraz kształtowania 
krytycznego myślenia i zdolności rozwiązywania złożonych problemów. Jej innowacyjny charakter 

oparty jest o dane uzyskane z badania przeprowadzonego przez DELab na zlecenie Polskiego 

Funduszu Rozwoju i Google. Ścieżka jest odpowiedzią na oczekiwania badanych w zakresie 
nabywania w trakcie studiów kompetencji rozwiązywania złożonych problemów oraz wspierania 
kreatywności. Uczestnictwo w kursie daje ponadto możliwość nabycia kompetencji z zakresu 
programowania i wizualizacji danych, zaś partnerstwo z Google Polska umożliwia uczestnikom 



 
 

dostęp do certyfikowanych kursów. Celem stworzonej przeze mnie ścieżki jest wyposażenie 
studentów w umiejętności z zakresu data science oraz nauczenie korzystania z nich w kontekście 
gospodarki cyfrowej. Część narzędziowa obejmuje metody zbierania danych (web scraping, API) 

oraz ich analizy (machine learning, text mining), a także sposoby atrakcyjnej prezentacji i wizualizacji 
danych. Zagadnienia dotyczące gospodarki cyfrowej poszerzają wiedzę studentów o najnowsze i 

najbardziej przełomowe aspekty związane z transformacją cyfrową gospodarek, w tym rynek 
platform internetowych, sharing i attention economy, smart cities czy ochroną prywatności w sieci. 

Ostatnie lata poświęciłam na budowanie środowiska naukowego, włączanie do pracy naukowej 
młodych, obiecujących badaczy, czasami już na etapie pisania pracy magisterskiej. Gotowość do 
zaangażowania się w tego rodzaju aktywność wyrasta z mojego głębokiego przekonania, że nauka 
jest dyscypliną zespołową, a odpowiedzialnością samodzielnych pracowników badawczo-

dydaktycznych jest wspieranie rozwoju młodych adeptów nauki. Równie ważne jest dla mnie 
budowanie kultury badań aplikacyjnych oraz dbanie o promowanie i popularyzację nauki.  

Mam duże osiągniecia w promowaniu doktorantów. Mój pierwszy wypromowany doktor, Wojciech 

Hardy, niedługo przed obroną doktoratu otrzymał stypendium START dla wybitnych młodych 
naukowców od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od momentu ukończenia doktoratu, Wojciech 
Hardy publikował w takich recenzowanych pismach jak: „Behaviour & Information Technology”, 

„Economic Systems”, „Information Economics and Policy” czy „Journal of Cultural Economics”. W 

kwietniu 2020 został także zakwalifikowany do udziału w 7. edycji spotkań z laureatami Nagrody 
Nobla w Lindau. W drugiej połowie 2021 rozpocznie, jako kierownik, nowy 4-letni projekt w ramach 

grantu NCN OPUS. 

Moi doktoranci, którzy są już na bardzo zaawansowanym etapie swoich prac, to: 

 Kristóf Gyódi – prowadzi liczne badania związane ze współczesnymi zmianami gospodarki, 
korzystając z nowych źródeł danych oraz metod badawczych opartych na analizie big data. 

Jego badania przyczyniły się do lepszego zrozumienia funkcjonowaniu sieci Airbnb w 
kontekście wpływu na rozwój miast oraz sektor turystyczny. Jako pierwszy przeprowadził 
pogłębione badania o Airbnb w Polsce. Kierował projektem NCN Preludium dotyczącym 
najmu krótkoterminowego. Jest członkiem zespołu NGI Forward. Opublikował już 4 
artykuły za łączną sumę punktów 420. 

 Michał Paliński – w DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i 
społeczeństwo. Koncentruje uwagę na rozwoju internetu, w tym na ekonomicznych 
aspektach zarządzania prywatnością w sieci. Wykorzystuje metody data science oraz 
modelowanie mikroekonometryczne. Kierował projektem NCN Preludium dotyczącym 
paradoksu prywatności w sieci. Obecnie finalizuje swój projekt doktorski na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych UW, dotyczący wyceny danych osobowych. Uczestniczy w 

międzynarodowych projektach Horyzont 2020 związanych z unijną inicjatywą Next 
Generation Internet. 

 Łukasz Nawaro – w swoich badaniach zajmuje się miastami z perspektywy ekonomii oraz 
transformacji cyfrowej, a w szczególności kwestią transportu. Mobilność współdzielona, 
mikromobilność, pojazdy autonomiczne oraz Internet of Things to technologie, w które 



 
 

inwestorzy pokładają ogromne nadzieje, co pokazuje wycena największych firm 
technologicznych – często wyższa niż tradycyjnych liderów rynku motoryzacyjnego. W 
badaniu i modelowaniu zachowań użytkowników mobilności Łukasz Nawaro łączy teorię 
ekonomii z metodami data science. Kieruje projektem NCN Preludium dotyczącym 
mikromobilności, jest także członkiem zespołu w projekcie OPUS. Obecnie pracuje również 

w projekcie EU FORWARD w programie Horyzont 2020. Opublikował artykuł za 200 
punktów.  

W zeszłym roku objęłam opieką naukową jeszcze dwóch doktorantów.  

Dynamiczny rozwój kierowanego przeze mnie programu, który ma – obok aplikacyjnego i 

popularyzatorskiego – dominujący komponent naukowy, skłonił mnie do powołania własnej 
Katedry na macierzystym Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. 



 
 

Najważniejsze wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań 
naukowych lub prac rozwojowych 

Ważnym etapem w mojej pracy naukowej było otrzymanie w ramach programu „Kolumb” rocznego 
stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Było to moje drugie stypendium Fundacji na Rzecz 

Nauki Polskiej – w 1998 roku otrzymałam Roczne Stypendium Krajowe FNP dla młodych 
naukowców. W roku akademickim 2005/06 byłam beneficjentem kolejnego programu FNP 
„Kolumb - granty wspomagające”. 

W 2007 roku otrzymałam jedną z bardziej prestiżowych nagród dla naukowców: 

 Nagrodę Fundacji tygodnika Polityka –„Zostańcie z nami” – dla młodych naukowców. 

Pozostałe wyróżnienia: 

 Stypendium habilitacyjne, Uniwersytet Warszawski, 04.2009-03.2011. 

 Zespołowa Nagroda Rektora SGH I stopnia za książkę Polska w handlu światowym, PWE, 

Warszawa 2009, współautor E. Czarny. 

 Zespołowa Nagroda Rektora SGH I stopnia za książkę Polska. Raport o konkurencyjności 
2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne (współautor rozdziału nt. polskiego 
handlu wewnątrzgałęziowego). 

 Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2004. 

W ostatnich latach otrzymałam także następujące wyróżnienia: 

 3. miejsce w konkursie DGP „Economicus” w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę 
ekonomiczną” za książkę Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat?. 

 Laureatka Listy 100 ’19 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego,  https://bit.ly/34fcsBd. 

 NAWA "Science in Poland in 34 Snapshots", wyróżnienie dla zespołu DELab UW. 

 Nagroda Digital Shapers w kategorii edukacja – nagroda dla liderów cyfryzacji i nowych 
technologii w Polsce, przyznawana przez 120-osobowe grono Digital Academy, 13 listopada 

2018 r. 

 Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 15 października 2018 r. i 2019 r. 
 Nagroda Zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w 

zakresie działalności naukowej za książkę Międzynarodowa współpraca gospodarcza w 
warunkach kryzysu, 5 grudnia 2013. 

W najbliższych latach zamierzam kontynuować badania nad mechanizmami transformacji cyfrowej, 
łącząc je z moimi doświadczeniami naukowymi w zakresie globalizacji i regionalizmu. Moje 
zainteresowania będą ogniskować się na zjawiskach gospodarczej i społecznej globalizacji cyfrowej. 


