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1. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym
mowa w art.16 ust.2 Ustawy
1.1 Tytuł osiągnięcia naukowego
Jako osiągnięcie naukowe (w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. z późn.zm.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Art.
16 ust. 2 pkt 1), które uznaję za znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych,
chciałabym wskazać cykl publikacji powiązanych tematycznie, pt. Premia płacowa z
zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce.

1.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego
Wskazany cykl obejmuje monografię, rozdział w monografii wieloautorskiej oraz
sześć artykułów w czasopismach naukowych, z tego jeden w czasopismach z listy A
MNiSW oraz pięć w czasopismach z listy B MNiSW. Trzy artykuły, książka oraz rozdział w
monografii napisanych zostało samodzielnie, zaś pozostałe trzy artykuły - ze
współautorami. Sześć publikacji opublikowano w języku angielskim, jedną - w języku
polskim, a jedną – w języku niemieckim.
Łączna punktacja cyklu wynosi 113 punktów (85,6 punktów po uwzględnieniu
współautorstwa1). Mój wkład autorski w powstanie każdej z prac współautorskich
opisany został poniżej. Oświadczenia współautorów znajdują się w załączniku 6. Tam,
gdzie było to możliwe, przy publikacjach podano także linki ułatwiające dostęp do
artykułów on-line. Jako * oznaczono publikację z Impact Factor.
[1] Grotkowska G. (2018) Public-sector wage premium in Poland, Peter-Lang (25 pkt).
*[2] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2018), Public-private wage differential
in a post-transition economy: a copula approach to the switching regression model,
“Economics of Transition”, (lista A, 25 pkt, IF(1) = 0,479, IF(5) = 0,836).
Mój wkład w tej pracy (40%) polegał na przygotowaniu danych i wykonaniu opisu faktów
stylizowanych, znaczącego wkładu w napisanie wprowadzenia, przeglądu literatury,
zakończenia tekstu oraz wkładu do opisanego w tekście badania ekonometrycznego.
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecot.12149
[3] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2017), Evolution of the public-sector
wage premium in Poland, “Gospodarka Narodowa” 1 (287), str. 5-31 (lista B, 14 pkt).
Mój wkład w tej pracy (40%) polegał na przygotowaniu danych i wykonaniu opisu faktów
stylizowanych, znaczącego wkładu w napisanie wprowadzenia, przeglądu literatury,
zakończenia tekstu oraz wkładu do opisanego w tekście badania ekonometrycznego.
Link:
http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2017_01_01.pdf

W przypadku publikacji za lata 2013-2016 zastosowano punktację stosowaną przy okazji parametryzacji
jednostek naukowych w roku 2017, zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. W przypadku publikacji z lat wcześniejszych zastosowano punktację z roku
publikacji. Liczba punktów w publikacjach wieloautorskich wyznaczona została jako liczba punktów ogółem
ważona udziałem wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6.
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[4] Grotkowska G. (2017), Spatial variation of public-private wage differentials, “Olsztyn
Economic Journal” 12 (1), str. 47-65 (lista B, 13 pkt).
Link (do całego numeru):
http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/eko12_17_1.pdf
[5] Grotkowska G. (2016a) Regional Variation in the Public Sector Wage Premium in
Poland, “Ekonomia” 46, str. 45-78 (lista B, 13 pkt).
Link: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/792
[6] Grotkowska G. (2016b) Premia płacowa z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w
Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach" 292, str. 32-52 (lista B, 10 pkt).
Link:
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82
y_291_320/SE_292/03.pdf
[7] Grotkowska G., Wincenciak L. (2014) Public sector wage premium in Poland: can it be
explained by structural differences in employment?, “Ekonomia” 38, str. 47-72 (lista B, 8
pkt).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych i wykonaniu opisu faktów
stylizowanych, znaczącego wkładu w napisanie wprowadzenia, przeglądu literatury,
zakończenia tekstu oraz wkładu do opisanego w tekście badania ekonometrycznego.
Link: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/743
[8] Grotkowska G. (2008) Beschäftigungsflexibilität im öffentlichen Sektor in Polen, w: R.
Sackmann, B. Jonda i M. Reinhold (red.), Demographie als Herausforderung für den
öffentlichen Sektor, VS Verlag für Sozialwissenschaften, str. 95-120 (5 pkt).

2. Wykaz innych (niewchodzących w skład osiągniecia
wymienionego w pkt 1) prac naukowych opublikowanych po
uzyskaniu stopnia doktora
2.1 Artykuły w czasopismach zagranicznych lub krajowych z listy A
MNiSW
*[9] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2015), Ivory-tower or market-oriented
enterprises: the role of higher education institutions in shaping graduate employability in
the domain of science, “Higher Education Research & Development” 34(5), str. 869-882
(lista A, 30 pkt., IF(1) = 1,688, IF(5) = 1,730).
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na udziale w zebraniu i opracowaniu materiału
źródłowego, udziale w przygotowaniu przeglądu literatury oraz przygotowaniu tekstu.
*[10] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2014), Graduates' job satisfaction
across domains of study, “International Journal of Manpower” 35(4), str. 470-499 (lista A,
25 pkt., IF(1) = 0,641, IF(5) = 1,060).
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na opracowaniu fragmentu dotyczącego motywacji do
badania, faktów stylizowanych w oparciu o dane zastane, analiz statystycznych i
ekonometrycznych w oparciu o dane z projektu DEHEMS oraz podsumowania artykułu.
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2.2 Artykuły w czasopismach zagranicznych lub krajowych z listy B
MNiSW
[11] Grotkowska G., Wincenciak L. (2012), Gajderowicz T., Premia płacowa z
wykształcenia wyższego według grup zawodów, „Ekonomista” 5, str. 577-603 (lista B, 15
pkt.).
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na opracowaniu fragmentu dotyczącego motywacji do
badania, faktów stylizowanych w oparciu o dane zastane, analiz statystycznych i
ekonometrycznych w oparciu o dane z BAEL oraz podsumowania artykułu.
[12] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2017), Ocena programu kierunków
zamawianych jako narzędzia kształcenia dla rynku pracy, „Kultura i Edukacja” 3(117), str.
198-215 (lista B, 12 pkt.)
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na przygotowaniu wkładu do opisu programu
kierunków zamawianych, opracowania danych statystycznych i opisaniu uzyskanych
wyników, a także napisaniu wprowadzenia i podsumowaniu do tekstu.
[13] Grotkowska G. (2016), Tertiary education boom in EU countries: key to enhancing
competitiveness or a waste of resources?, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 271, str. 66-76 (lista B, 10 pkt).
[14] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T., Wirtek E. (2015), Wrażliwość stóp
bezrobocia względem wahań PKB w przekroju województw, „Ekonomia” 39, str. 29-58
(lista B, 13 pkt.)
Mój wkład w tej pracy (30%) polegał na przygotowaniu wkładu do przeglądu literatury,
obróbce danych oraz opisaniu wyników, a także sfomułowaniu wkładu do wprowadzenia i
podsumowania tekstu.
[15] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T., Mycielski J. (2014), Social and
economic determinants of higher education choices in Poland, “Ekonomia” 38, str. 9-29
(lista B, 13 pkt.)
Mój wkład w tej pracy (25%) polegał na polegał na przygotowaniu wkładu do przeglądu
literatury, obróbce danych oraz opisaniu wyników, a także sfomułowaniu wkładu do
wprowadzenia i podsumowania tekstu.
[16] Grotkowska G., Gajderowicz T. (2014), Metodologia identyfikacji zawodów
kluczowych z punktu widzenia lokalnego rynku pracy, „Polityka Społeczna” 9, str. 18-24
(lista B, 8 pkt.)
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu koncepcji opisywanej metodologii
oraz napisaniu około połowy tekstu.
[17] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2013), Rola system edukacji w
dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców, „Edukacja” 2(122), str. 5-19
(lista B, 10 pkt.)
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na polegał na przygotowaniu wkładu do przeglądu
literatury, obróbce danych oraz opisaniu wyników, a także sfomułowaniu wkładu do
wprowadzenia i podsumowania tekstu.
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[18] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2012), Does students’ international
mobility increase their employability?, “Ekonomia” 30, str. 72-92 (lista B, 8 pkt.)
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na polegał na przygotowaniu wkładu do przeglądu
literatury, obróbce danych oraz opisaniu wyników, a także sfomułowaniu wkładu do
wprowadzenia i podsumowania tekstu.
[19] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2012), Determinanty czasu trwania
bezrobocia absolwentów, „Gospodarka Narodowa” 11-12, str. 79-97 (lista B, 8 pkt.)
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na polegał na przygotowaniu wkładu do przeglądu
literatury, obróbce danych oraz opisaniu wyników, a także sfomułowaniu wkładu do
wprowadzenia i podsumowania tekstu.
[20] Grotkowska G. (2008), Impact of international trade on employment in Polish
industrial sector, “Ekonomia” 20, str. 26 - 50 (lista B, 8 pkt.)

2.3 Monografie
[21] Grotkowska G. (2012), Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu
zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (pkt.25).

2.4 Redakcje monografii
[22] Grotkowska G., Sztanderska U. (2017), Koszty kształcenia wyższego, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (5 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na wkładzie w opracowanie struktury i koncepcji
tekstu oraz wkładzie w redakcję i ujednoliceniem tekstów.
[23] Grotkowska G., Sztanderska U. (2018), Wybór studiów. Rola preferencji, kosztów i
korzyści, Wydawnictwo Scholar, Warszawa (5 pkt.)2.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na wkładzie w opracowanie struktury i koncepcji
tekstu oraz wkładzie w redakcję i ujednoliceniem tekstów.

2.5 Rozdziały w monografiach
[24] Grotkowska G. (2018), Ewolucja popytu na studia w Polsce, [w:] Grotkowska G.,
Sztanderska U. (red.), Wybór studiów. Rola preferencji, kosztów i korzyści. Wydawnictwo
Scholar, Warszawa (5 pkt.).
[25] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2018), Źródła informacji i
metodologiczne podstawy badań, [w:] Grotkowska G., Sztanderska U. (red.), Wybór
studiów. Rola preferencji, kosztów i korzyści. Wydawnictwo Scholar, Warszawa (5 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na opisaniu źródeł danych zastanych na temat
wyborów edukacyjnych na poziomie wyższym oraz własnego badania terenowego.
[26] Gajderowicz T., Grotkowska G., Giergiczny M., Czajkowski M., Mycielski J. (2018),
Preferencje młodzieży dotyczące studiowania, [w:] Grotkowska G., Sztanderska U. (red.),
2

Publikacja w przygotowaniu do druku. Dot. także pozycji [24] – [27].
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Wybór studiów. Rola preferencji, kosztów i korzyści. Wydawnictwo Scholar, Warszawa (5
pkt.).
Mój wkład w tej pracy (15%) polegał na przeprowadzeniu i opisaniu analizy statystycznej
danych na temat deklarowanych wyborów dotyczących studiowania oraz wkładzie w opis
części teoretycznej rozdziału.
[27] Grotkowska G. , Sztanderska U. (2018), Preferencje, korzyści i koszty studiowania,
Grotkowska G., Sztanderska U. (red.), Wybór studiów. Rola preferencji, kosztów i korzyści.
Wydawnictwo Scholar, Warszawa (5 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na napisaniu znaczących fragmentów podsumowania
książki.
[28] Grotkowska G. , Sztanderska U. (2017), Metodologiczne podstawy badań , [w:]
Grotkowska G., Sztanderska U. (red.), Koszty kształcenia wyższego Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (5 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na napisaniu znaczących fragmentów rozdziału.
[29] Grotkowska G. , Sztanderska U. (2017), Rynek usług edukacyjnych na poziomie
wyższym w perspektywie ekonomicznej – ujęcie modelowe , [w:] Grotkowska G.,
Sztanderska U. (red.), Koszty kształcenia wyższego Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa (5 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych, tabel i wykresów oraz
napisaniu znaczących fragmentów rozdziału.
[30] Grotkowska G. , Sztanderska U. (2014), Konsekwencje kryzysu dla europejskiego
rynku pracy, [w:] Michałek J. J., Cieślik A. (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy
system gospodarczy wymaga gruntownych refrom? Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa (5 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych, tabel, wykresów oraz
przygotowaniu części tekstu rozdziału.
[31] Grotkowska G. (2014), Rola instytucji rynku pracy w przebiegu kryzysu
gospodarczego w krajach UE , [w:] Górski J., Opolski K. (red.), Perspektywy i wyzwania
integracji europejskiej Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa (5 pkt.).
[32] Grotkowska G. (2011), The Employability and Mobility of Bachelor Graduates in
Poland. [w:] Schomburg H., Teichler U. (eds) Employability and Mobility of Bachelor
Graduates in Europe, SensePublishers, Springer.
[33] Grotkowska G. (2009), Elastyczność zatrudnienia w gospodarce otwartej, [w:]
Golinowska S., Wilkin J., Bednarski M., Sztanderska U., Socha M.W., Balcerzak-Paradowska
B (red.), Więzi społeczne o przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa (5 pkt.).
[34] Grotkowska G., Socha M. (2009), Wpływ więzi społecznych na płace w Polsce. Analiza
empiryczna, [w:] Golinowska S., Wilkin J., Bednarski M., Sztanderska U., Socha M.W.,
Balcerzak-Paradowska B (red.), Więzi społeczne o przemiany gospodarcze. Polska i inne
kraje europejskie Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa (5 pkt.).
7

Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych, tabel, wykresów oraz
przygotowaniu części tekstu rozdziału.
[35] Grotkowska G. , Sztanderska U. (2009), Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 19922007, [w:] Kotowska I.E. (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności
zawodowej kobiet w Polsce Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (5 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych, tabel, wykresów, aneksu
statystycznego oraz napisaniu części tekstu rozdziału.
[36] Grotkowska G. (2008), Winners and losers of growing international trade: labour
market perspective, [w:] Żołądkiewicz K., Michałowski T. (red.), Meeting Global
Challenges Univeristy of Gdańsk (5 pkt.).

2.6 Working Papers
[37] Czajkowski M., Gajderowicz T., Giergiczny M., Grotkowska G., Sztanderska U. (2017),
Choosing the future: economic preferences for higher education using discrete choice
experiment method, WNE UW WP 16(245).
Mój wkład w tej pracy (15%) polegał na udziale w przygotowaniu faktów stylizowanych i
opisaniu motywacji do badania, opisaniu uzyskanych wyników i przygotowaniu
podsumowania artykułu.
[38] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2016), Public-private wage differential
in a post-transition economy: A copula approach to the switching regression model, WNE
UW WP 19(210).
Mój wkład w tej pracy (35%) polegał na przygotowaniu danych i wykonaniu opisu faktów
stylizowanych, znaczącego wkładu w napisanie wprowadzenia, przeglądu literatury,
zakończenia tekstu oraz wkładu do opisanego w tekście badania ekonometrycznego.
[39] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. (2016), Evolution of the public-sector
wage premium in Poland, WNE UW WP 13(204).
Mój wkład w tej pracy (35%) polegał na przygotowaniu danych i wykonaniu opisu faktów
stylizowanych, znaczącego wkładu w napisanie wprowadzenia, przeglądu literatury,
zakończenia tekstu oraz wkładu do opisanego w tekście badania ekonometrycznego.
[40] Francavilla F.,Giannelli G., Grotkowska G., Socha M. (2011), Use of Time and Value of
Unpaid Family Care Work: A Comparison between Italy and Poland, IZA Discussion Papers
5771, Institute for the Study of Labor (IZA).
Mój wkład w tej pracy (25%) polegał na opracowaniu danych statystycznych dotyczących
Polski, przeprowadzeniu koniecznych obliczeń i opisaniu wyników. Przygotowałam też opis
źródeł danych zastosowanych w badaniu dotyczącym Polski.

3. Artykuły w recenzji
Czajkowski M., Gajderowicz T., Giergiczny M., Grotkowska G., Sztandar-Sztanderska U.,
Choosing the future: economic preferences for higher education using discrete choice
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experiment method, artykuł złożony do czasopisma zagranicznego z listy A (35 pkt
MNiSW), obecnie w procesie ślepej recenzji3.
Mój wkład w tej pracy (15%) polegał na udziale w przygotowaniu faktów stylizowanych i
opisaniu motywacji do badania, opisaniu uzyskanych wyników i przygotowaniu
podsumowania artykułu.
Gajderowicz T., Grotkowska G., Stated preference stability in long-format discrete choice
experiments, artykuł złożony do czasopisma zagranicznego z listy A (30 pkt MNiSW),
obecnie w procesie ślepej recenzji.
Mój wkład w tej pracy (25%) polegał na przygotowaniu wkładu do opisu badania,
przygotowaniu wprowadzenia, interpretacji wyników i podsumowania artykułu.

4. Pozostałe publikacje o charakterze badawczym opublikowane po
uzyskaniu stopnia doktora
4.1 Raporty z badań
[41] Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T., Wolińska I. (2014), Raport końcowy z
badania „Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach
Poddziałania 4.1.2 PO KL”, NCBiR, Warszawa.
Mój wkład w tej pracy (30%) polegał na udziale w zaprojektowaniu struktury raportu,
wstępnej obróbce danych, przygotowaniu części tabel i wykresów oraz znaczących części
tekstu.
[42] Grotkowska G., Gajderowicz T. (2014), Pomorski barometr zawodowy –
diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku
pracy województwa pomorskiego. Raport 2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
Gdańsk.
Mój wkład w tej pracy (60%) polegał na zaprojektowaniu struktury raportu, wstępnej
obróbce danych, przygotowaniu części tabel i wykresów oraz napisaniu większości tekstu.
[43] Grotkowska G., Gajderowicz T. (2013), Pomorski barometr zawodowy –
diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku
pracy województwa pomorskiego. Raport 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
Gdańsk.
Mój wkład w tej pracy (60%) polegał na zaprojektowaniu struktury raportu, wstępnej
obróbce danych, przygotowaniu części tabel i wykresów oraz napisaniu większości tekstu.
[44] Grotkowska G. (2013), Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach
pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę
zarządzania wiekiem, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
[45] Grotkowska G., Wolińska I. (2012), Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy
województwa pomorskiego. Raport 2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk.
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Jest to nieznacznie zmodyfikowana wersja tekstu [37], stąd nie został mu nadany osobny numer.
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Mój wkład w tej pracy (90%) polegał na zaprojektowaniu struktury raportu, wstępnej
obróbce danych, przygotowaniu tabel i wykresów oraz napisaniu przeważającej większości
tekstu.

4.2 Rozdziały w raportach z badań
[46] Pavlin S., Wincenciak L., Grotkowska G., Demeter P., Mayrhofer W., Chudzikowski K.,
Svetlik I., Paletta A. i Vidoni D. (2012), Addressing Graduates’ Career Success From The
Higher Education Perspective – Theoretical And Conceptual Frameworks, [w:] Melink M.,
Pavlin S. (red), Employability of graduates and higher education management systems.
Final report of DEHEMS project, University of Ljubljana, Ljubljana.
Mój wkład w tej pracy (10%) polegał na przygotowaniu wkładu do opisu teoretycznych
uwarunkowań badań nad sukcesem zawodowym absolwentów.
[47] Wincenciak L., Grotkowska G., Demeter P., Gajderowicz T. (2012), Methodology
Adopted In The Dehems Project, [w:] Melink M., Pavlin S. (red), Employability of graduates
and higher education management systems. Final report of DEHEMS project, University
of Ljubljana, Ljubljana.
Mój wkład w tej pracy (25%) polegał na przygotowaniu wkładu do opisu wybranych
aspektów metodologii zastosowanej w projekcie DEHEMS.
[48] Grotkowska G., Gajderowicz T., Wincenciak L. (2012), Determinants of Graduates’
Labour market Success Across Domains: A Comparative Analysis, [w:] Melink M., Pavlin
S. (red), Employability of graduates and higher education management systems. Final
report of DEHEMS project, University of Ljubljana, Ljubljana.
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na udziale w przygotowaniu statystyk opisowych,
przygotowaniu analiz ekonometrycznych, opisie wyników, napisaniu wprowadzenia i
podsumowania.
[49] Grotkowska G., Gajderowicz T., Wincenciak L. (2012), Review of Professional
Domains and Analysis of Professional Success of the Graduates. Science, [w:] Melink M.,
Pavlin S. (red), Employability of graduates and higher education management systems.
Final report of DEHEMS project, University of Ljubljana, Ljubljana.
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na polegał na udziale w przygotowaniu statystyk
opisowych, przygotowaniu analiz ekonometrycznych, opisie wyników, napisaniu
wprowadzenia i podsumowania.
[50] Grotkowska G. , Sztanderska U. (2008), Przyczyny trudności absolwentów na rynku
pracy, [w:] Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji
Programu "Pierwsza Praca". Analiza wyników badania MPiPS Warszawa.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu obliczeń statystyk opisowych i
innych analiz oraz opisaniu uzyskanych wyników.
[51] Grotkowska G., Sztanderska U., Siergiejuk M. (2008), Analiza dopasowania
kwalifikacji do oczekiwań pracodawców, [w:] Badanie aktywności zawodowej
absolwentów w kontekście realizacji Programu "Pierwsza Praca". Analiza wyników
badania MPiPS Warszawa.
Mój wkład w tej pracy (35%) polegał na przygotowaniu obliczeń statystyk opisowych i
innych analiz oraz opisaniu uzyskanych wyników.
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5. Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora
5.1 Artykuły
[52] Grotkowska G., Sztanderska U., Socha M. (2004), Misbalancing employment
flexibility and security during the period of structural slumps in Poland, Flexicurity Paper
4 (spoza listy, 5 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (30%) polegał na przygotowaniu obliczeń, tabel i wykresów,
napisaniu części tekstu oraz przetłumaczeniu innych fragmentów tekstu na jęz. angielski.
[53] Grotkowska G. (2001), Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje
bezpośrednie, Ekonomista 6, str. 779-801 (lista B, 15 pkt.).

5.2 Monografie
[54] Góra M., Sztanderska U., Liwiński J., Grotkowska G., Siergiejuk M. (2006),
Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy: podstawy teoretyczne, źródła danych i
metody analizy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa (25 pkt.).
Mój wkład w tej pracy (10%) polegał na przygotowywaniu aneksu I oraz wsadu do jednego
z rozdziałów.
[55] Grotkowska G., Socha M., Sztanderska U. (2005), Flexibility and security in the labour
market. Poland’s experience, ILO, Geneva.
Mój wkład w tej pracy (15%) polegał na przygotowaniu obliczeń statystycznych oraz opisie
uzyskanych wyników, a także przetłumaczeniu tekstu na jęz. angielski.

5.3 Rozdziały w monografiach
[56] Grotkowska G. , Sztanderska U. (2007), Aktywność ekonomiczna ludności, [w:]
Kotowska I. E., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a
obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych Wydawnictwo Scholar,
Warszawa str. 135 - 169 (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu obliczeń statystycznych oraz opisie
uzyskanych wyników.
[57] Grotkowska G. , Sztanderska U. (2007), Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn,
[w:] Kotowska I. E., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna
a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych Wydawnictwo Scholar,
Warszawa str. 170 - 218 (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu obliczeń statystycznych oraz opisie
uzyskanych wyników.
[58] Grotkowska G. , Kotowska I., Matysiak A., Wincenciak L. (2007), Koncepcja projektu
„Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne”, [w:] Kotowska I. E.,
Sztanderska U., Wóycicka I. (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki
rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych Wydawnictwo Scholar, Warszawa str.
47 - 80 (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (25%) polegał na przygotowaniu części opisu koncepcji projektu i
stosowanej metodologii.
11

[59] Grotkowska G. , Sztanderska U., Socha M. (2006), Ewolucja instytucji rynku pracy w
Polsce i UE-15. Konwergencja czy dywergencja?, [w:] Michałek J. J., Socha M. i Siwiński W.
(red.), Polska w Unii Europejskiej: dynamika konwergencji ekonomicznej Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa str. 126 - 173 (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na polegał na przygotowaniu przeglądu literatury,
przygotowaniu obliczeń statystycznych oraz udziale w opisaniu uzyskanych wyników.
[60] Grotkowska G. , Sztanderska U., Socha M. (2006), Chapter 7: Poland, [w:] Cazes S.,
Nesporova A. (red.), Flexicurity: a relevant approach for Eastern Europe, International
Labour Organization, Geneva str. 181-212 (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na polegał na przygotowaniu przeglądu literatury,
przygotowaniu obliczeń statystycznych oraz udziale w opisaniu uzyskanych wyników.
Byłam też odpowiedziana za tłumaczenie tekstu na jęz. angielski.
[61] Grotkowska G. (2005), The case of Poland - Recent changes of non-standard
employment and labour market flexibility, [w:] Kohler Ch., Junge K., Schroder T., Struck O.
(red.), Trends in Employment Stability and Labour Market Segmentation. Current Debates
and Findings in Eastern and Western Europe, Jena University, Jena str. 51-69 (5 pkt).
[62] Grotkowska G., Wincenciak L. (2004), Aktywność zawodowa ludności w
gospodarstwach domowych związanych z rolnictwem, [w:] Sztanderska U. (red.), Zasoby
pracy w rolnictwie indywidualnym w świetle wyników Spisów Powszechnych 2002 r.
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa str. (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na wkładzie w przygotowanie obliczeń statystycznych
oraz opisie uzyskanych wyników.
[63] Grotkowska G., Wincenciak L. (2004), Aktywność zawodowa użytkowników
gospodarstw rolnych, [w:] Sztanderska U. (red.), Zasoby pracy w rolnictwie
indywidualnym w świetle wyników Spisów Powszechnych 2002 r. Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa str. (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na polegał na wkładzie w przygotowanie obliczeń
statystycznych oraz opisie uzyskanych wyników.
[64] Grotkowska G., Wincenciak L. (2004), Nauka osób w wieku 15 lat i więcej, należących
do gospodarstw domowych związanych z rolnictwem, [w:] Sztanderska U. (red.), Zasoby
pracy w rolnictwie indywidualnym w świetle wyników Spisów Powszechnych 2002 r.
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa str. (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na polegał na wkładzie w przygotowanie obliczeń
statystycznych oraz opisie uzyskanych wyników.
[65] Grotkowska G., Wincenciak L. (2004), Terytorialne rozmieszczenie zasobów pracy
w rolnictwie, [w:] Sztanderska U. (red.), Zasoby pracy w rolnictwie indywidualnym w
świetle wyników Spisów Powszechnych 2002 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
str. (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na polegał na wkładzie w przygotowanie obliczeń
statystycznych oraz opisie uzyskanych wyników.
[66] Grotkowska G., Wincenciak L. (2004), Porównanie aktywności zawodowej ludności
związanej z rolnictwem indywidualnym w roku 1996 i 2002 , [w:] Sztanderska U. (red.),
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Zasoby pracy w rolnictwie indywidualnym w świetle wyników Spisów Powszechnych
2002 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa str. (5 pkt).
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na polegał na wkładzie w przygotowanie obliczeń
statystycznych oraz opisie uzyskanych wyników.

5.4 Publikowane raporty z badań
[67] Grotkowska G. , Sztanderska U., Socha M. (2006), Labour Market Performance In
Warmia-Mazury region – Do institutions mater? Background Study for an Employment
Strategy for Warmia-Mazury, International Labour Organization, Geneva.
Mój wkład w tej pracy (25%) polegał na przygotowaniu przeglądu literatury,
przygotowaniu obliczeń statystycznych oraz udziale w opisaniu uzyskanych wyników.
Byłam też odpowiedziana za tłumaczenie tekstu na jęz. angielski.

5.5 Rozdziały w publikowanych raportach z badań
[68] Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Kształcenie a szanse na pracę, [w:]
Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy UNDP, Warszawa, str. 157-167.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.
[69] Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Niedopasowania edukacyjne jako przyczyna
bezrobocia, [w:] Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy UNDP, Warszawa, str. 151-153.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.
[70] Grotkowska G., Sztanderska U., Wincenciak L. (2007), Rola wykształcenia w
powstawaniu i utrzymywaniu się bezrobocia, [w:] Sztanderska U. (red.) Edukacja dla
pracy UNDP, Warszawa, str. 141-150.
Mój wkład w tej pracy (33%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.
[71] Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Czas trwania edukacji a aktywność
zawodowa, [w:] Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy UNDP, Warszawa, str. 133-134.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.
[72] Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Wykształcenie i szkolenia a podaż pracy, [w:]
Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy UNDP, Warszawa, str. 129-133.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.
[73] Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Samozatrudnienie, [w:] Sztanderska U. (red.)
Edukacja dla pracy UNDP, Warszawa, str. 115-116.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.
[74] Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Zmiany struktury gospodarczej a popyt na
kwalifikacje, [w:] Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy UNDP, Warszawa, str. 106-115.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.
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[75] Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Uwarunkowania popytu na prace w Polsce,
[w:] Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy UNDP, Warszawa, str. 104-106.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.
[76] Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Ewolucja popytu na pracę w Polsce w
ostatnim dziesięcioleciu, [w:] Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy UNDP, Warszawa,
str. 101-104.
Mój wkład w tej pracy (50%) polegał na przygotowaniu danych statystycznych,
przeprowadzeniu obliczeń, przygotowaniu tabel i wykresów.

6. Publikacje związane z dydaktyką
Poza publikacjami naukowymi, brałam także udział w trzech tłumaczeniu z języka
angielskiego na język polski popularnych podręczników ekonomicznych. Były to:
[77] Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. Ekonomia międzynarodowa. Teoria i Praktyka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, w redakcji technicznej w Wydawnictwie
PWN.
Jestem autorem tłumaczenia następujących rozdziałów:




Rozdział 8. Firmy w globalnej gospodarce: decyzje eksportowe, outsourcing i
przedsiębiorstwa wielonarodowe
Rozdział 9. Polityka handlowa
Rozdział 13. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy

[78] Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
2012.
Jestem autorem tłumaczenia Rozdziału 8.
[79] Krugman P., Obstfeld M. Ekonomia międzynarodowa. Teoria i Praktyka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Jestem autorem tłumaczenia następujących rozdziałów:




Rozdział 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
Rozdział 8. Polityka handlowa
Rozdział 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy

Jestem także współautorem zbioru zadań do Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych:
[80] Grotkowska G., Wincenciak L. (2003), Zbiór zadań do MSG, WNE UW (wersja
elektroniczna).
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7. Wskaźniki dokonań naukowych
Baza Publish or Perish 6 wskazuje 239 cytowań4 moich prac, a indeks Hirscha wynosi 9.
Z kolei w bazie Web of Science znajdują się 3 cytowania, a indeks Hirscha wynosi 1. Łączna
liczba punktów MNiSW za publikacje po uzyskaniu stopnia doktora wynosi 373, a po
uwzględnieniu korekty związanej ze współautorstwem 220,64. Sumaryczny jednoroczny
Impact Factor (IF) dla moich publikacji naukowych wg listy JCR wynosi 2,808, a po
uwzględnieniu korekty związanej ze współautorstwem mój jednoroczny IF wynosi
0,9677. Sumaryczny pięcioletni IF dla moich publikacji naukowych wg listy JCR wynosi
3,626, a po uwzględnieniu korekty związanej ze współautorstwem mój pięcioletni IF
wynosi 1,264. Tabela 1 przedstawia sumaryczne ilościowe zestawienie mojego dorobku
naukowego, opublikowanego po i przed uzyskaniem stopnia doktora nauk
ekonomicznych.
Tabela 1. Sumaryczne ilościowe zestawienie mojego dorobku publikacyjnego
Liczba punktów
Liczba punktów
MNiSW bez
MNiSW po
Liczba
Lp.
Typ publikacji
korekty
korekcie
publikacji
związanej ze
związanej ze
współautorstwem współautorstwem
PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA (W LATACH 2008-2018)
Artykuły w
1 czasopismach z tzw.
3
80
28,32
listy A MNiSW
Artykuły w
2 czasopismach z tzw.
15
163
92,40
listy B MNiSW
3 Pozostałe artykuły
0
0
0
4 Monografie naukowe
2
50
50
Rozdziały w
5 monografiach
14
70
44,92
naukowych
Redakcja monografii
6
2
10
5
naukowych
7 Working papers
4
0
0
8 Ogółem (1) – (7)
40
373
220,64
PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA (DO 2007)
Artykuły w
9 czasopismach z tzw.
0
0
0
listy A MNiSW
Artykuły w
10 czasopismach z tzw.
1
15
15
listy B MNiSW
11 Pozostałe artykuły
1
5
1,5
Liczba ta nie uwzględnia tekstów o charakterze dydaktycznym, w tym zbiorów zadań do prowadzonych przeze
mnie zajęć oraz tłumaczenia na język polski podręcznika P. Krugaman i M. Obstfelda Ekonomia Międzynarodowa
Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa 2007.
4
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