
O INSTYTUCIE 
 

 
Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie 
został powołany 1 października 2019 roku. 
 
Instytut powstał jako jednostka naukowa wyodręb-
niona z Wydziału Nauk Ekonomicznych (wcześniej: 
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Wydział Inżynierii     
i Ekonomiki Rolnictwa), który powstał w 1953 roku. 
Tym samym Instytut jest bezpośrednim następcą, 
powiernikiem i kontynuatorem dziedzictwa nauko-
wego oraz kontynuatorem działalności naukowej 
Wydziału. 
 
Mając na uwadze tradycję SGGW oraz uwzględnia-
jąc współczesne wyzwania, Instytut Ekonomii                 
i Finansów działa w dyscyplinie naukowej ekonomia  
i finanse, koncentrując się przede wszystkim na       
gospodarce rolno-żywnościowej i rozwoju  
obszarów wiejskich. 
 
Jako rozwijająca się jednostka naukowa Instytut 
Ekonomii i Finansów dąży do najwyższej jakości      
badań naukowych i transferu wiedzy poprzez kształ-
cenie studentów, współpracę z krajowymi i zagra-
nicznymi instytucjami naukowymi, a także z partne-
rami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. 
 
Przestrzegamy najwyższych norm etycznych,  
standardów akademickich i równościowych. 
 
 

Instytut Ekonomii i Finansów SGGW  

jest dobrym miejscem pracy i nauki! 

 
 
 

PROFIL 
 

 

Instytut Ekonomii i Finansów działa w zakresie nauk 
społecznych, w dyscyplinie naukowej ekonomia              
i finanse. Instytut prowadzi ilościowe i jakościowe ba-
dania podstawowe i stosowane oraz prace rozwo-
jowe. 

 
Domeną Instytutu są badania naukowe  

na poziomie makro-, mezo- i mikro dotyczące 

zagadnień ekonomicznych, finansowych,  

społecznych i środowiskowych związanych  

z procesami zachodzącymi w gospodarce  

rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich 

oraz w ich bliższym i dalszym otoczeniu. 

 

Cechą wyróżniającą prace naukowo-badawcze pro-
wadzone w Instytucie jest interdyscyplinarne podej-
ście do uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodar-

czego oraz otwartość na współczesne wyzwania. 
 
 
 

 
 
 

STRUKTURA 
 

 
Dyrektor 
Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW 
 
Zastępca Dyrektora ds. naukowych 
Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW 
 
Zastępca Dyrektora ds. kształcenia 
Dr hab. Mariusz Hamulczuk  
 
Katedry:  

• Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Kierownik: Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW 

• Katedra Ekonomii Międzynarodowej  

i Agrobiznesu 

Kierownik: Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW 

• Katedra Ekonometrii i Statystyki 

Kierownik: Dr hab. Joanna Landmesser-Rusek, prof. 

SGGW 

• Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Runowski 

• Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu 

Kierownik: Dr Maciej Stawicki 

• Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego  

i Doradztwa 

Kierownik: Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 

• Katedra Logistyki 

Kierownik: Prof. dr hab. Bogdan Klepacki 

• Katedra Logistyki 

Kierownik: Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW 

 
  



DZIAŁALNOŚĆ 
 

Instytut Ekonomii i Finansów zatrudnia pracowników 

naukowych, wykładowców i pracowników admini-

stracyjnych. W 2021 r. w Instytucie zatrudnionych 

było 140 pracowników naukowych i wykładowców, 

10 pracowników administracyjnych oraz 24 doktoran-

tów. 

Instytut jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem 

naukowym, prowadzącym badania naukowe w           

ramach licznych wewnętrznych, krajowych i między-

narodowych projektów badawczych, aplikacyjnych       

i dydaktycznych. 

Wyniki badań prowadzonych w Instytucie są rozpo-

wszechniane poprzez publikacje naukowe, do których 

można dotrzeć poprzez Bazę Wiedzy SGGW 

www.bw.sggw.edu.pl 

Ważną formą upowszechniania dorobku Instytutu  

i promowania wymiany wiedzy są konferencje. 

Pracownicy Instytutu uczą na poziomie licencjackim, 

magisterskim i doktoranckim studentów Wydziału 

Ekonomicznego, innych wydziałów oraz Szkoły Dok-

torskiej SGGW, a także innych uczelni. Pracownicy     

Instytutu z powodzeniem realizują projekty dydak-

tyczne również zagranicą. 

Działania eksperckie i doradcze oraz ścisła współpraca 

z biznesem, administracją rządową i samorządową 

oraz sektorem pozarządowym stanowią ważny          

element misji Instytutu i są stale rozwijane. 

Zapraszamy do współpracy! 

KONTAKT 
 

 
INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW  

SGGW W WARSZAWIE  
 

Ul. Nowoursynowska 166 
02-787 Warszawa 

 
 

tel.: +48 22 593 40 14 
 

e-mail: ieif@sggw.edu.pl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

www.ieif.sggw.edu.pl 
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BADAMY I WPŁYWAMY NA ROZWÓJ 
GOSPODARKI ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEJ  

I OBSZARÓW WIEJSKICH 

http://www.bw.sggw.edu.pl/

