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Projekty badawcze z zakresu
polityki społecznej finansowane
przez K B N w latach 1997-1998

XIV konkurs
Dr hab. Lesław Gajek: „Aktuarialne i makroekonomiczne aspekty transformacji
systemu ubezpieczeń emerytalnych” (Centrum im. A. Smitha).
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor: „Strategia harmonizacji polskiego prawa, regulacji,
standardów i instytucji w ochronie środowiska z rozwiązaniami w Unii Europejskiej”
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu).
Prof. dr hab. Leszek Gilejko: „Kształtowanie się nowych modeli zbiorowych stosunków
pracy w polskiej gospodarce (od konfliktów do kooperacji)” (Szkoła Główna
Handlowa).
Dr hab. Elżbieta Kryńska: „Mobilność siły roboczej na regionalnych rynkach pracy.
Analiza i metody stymulacji” (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
Dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz: „Pochodzenie społeczne i inteligencja a kariera
i sukces życiowy” (Polska Akademia Nauk).
Dr Krystyna Janicka: „Upośledzenie społeczne: przejawy, wzory i strukturalne uwarunkowania” (Polska Akademia Nauk).
Prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński: „Struktura społeczna społeczeństwa polskiego:
stan i zmiany w latach 1988-1998 oraz prognozy do roku 2008” (Polska Akademia
Nauk).
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Z życia naukowego

Prof. dr hab. Barbara Tryfan: „System zabezpieczenia społecznego rolników jako
instrument polityki rolnej i rozwoju wsi w procesie dostosowania Polski do Unii
Europejskiej” (Polska Akademia Nauk).
Prof. dr hab. Zofia Zielińska: „Modele kształtowania się relacji między pracą domową
i zawodową kobiet w procesie przemian ekonomicznych i społecznych w polskiej
gospodarce rynkowej” (Szkoła Główna Handlowa).
Prof. dr hab. Tomasz Panek: „Determinanty zróżnicowania warunków życia gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej” (Szkoła Główna Handlowa).
Prof. dr hab. Zofia Jacukowicz: „Zróżnicowanie płac i metody ich kształtowania
w Polsce i w krajach unii Europejskiej” (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
Mgr Renata Owadowska: „Zofia Daszyńska-Golińska (1866-1934) - polityk społeczny.
Badacz i praktyk” (promotorski) (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy).
XV konkurs
Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński: „Porównawcza analiza zjawisk korupcyjnych w Polsce: struktura, uwarunkowania społeczno-polityczne i sposoby zwalczania” (Uniwersytet Warszawski).
Prof. dr hab. Walenty Ostaszewicz: „Metodologia pomiaru jakości życia” (Akademia
Ekonomiczna we Wrocławiu).
Prof. dr hab. Marek Okólski: „Mobilność międzynarodowa ludności Polski w okresie
transformacji. Zachowania gospodarstw domowych i konsekwencje dla społeczności
lokalnych” (Uniwersytet Warszawski).
Prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni polskich miast” (Uniwersytet Warszawski).
Doc. Dr hab. Antonina Ostrowska: „Styl żyda a zdrowie” (Polska Akademia Nauk).
Dr hab. Juliusz Gardawski: „Pracobiorcy i pracodawcy przedsiębiorstw prywatnych
- stosunki społeczne, warunki pracy, postawy” (Szkoła Główna Handlowa).
Prof. dr hab. Tadeusz Kowalik: „Zmiany systemowe a sprawiedliwość dystrybutywna”
(Polska Akademia Nauk).
Dr hab. Zdzisław Pisz: „Sytuacja społeczna Dolnego Śląska” (Akademia Ekonomiczna
we Wrocławiu).
Dr hab. Małgorzata Rószkiewicz: „Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania
w aspekcie zabezpieczania się na starość” (Szkoła Główna Handlowa).
Prof. dr hab. Inż. Stanisław Szumpich: (Beskidzki Instytut Tekstylny) „Przyczyny
i skutki wielokrotnego bezroboda jako problem lokalnej polityki społecznej i gospodarczej”.
Opr. Ryszard Szarfenberg

