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Nazwisko i Imię 

U1C/P08/DW/19.17 04.05.2020 30.09.2022 W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną Dr Grzegorz Wójcik 

K/PNH/000034 01.01.2020 31.12.2024 Ekspozom dla zdrowego życia w środowisku miejskim Dr hab. Agnieszka Pac 

N41/DBS/000447 01.01.2020 31.12.2021 Behawioralne i genetyczne determinanty u chorych na raka jelita grubego Dr hab. Aleksander Gałaś 

N41/DBS/000448 01.01.2020 31.12.2021 Wartości i preferencje dotyczące spożycia tłuszczów- przegląd systematyczny. Mgr Paulina Głodo 

N41/DBS/000449 01.01.2020 31.12.2021 
Gotowość do zmiany nawyków żywieniowych wśród pracowników i studentów 
uczelni wyższych 

Mgr Aleksandra Piłat 

N41/DBS/000450 01.01.2020 31.12.2021 Styl życia a sprawność wentylacyjna płuc w okresie wczesnej dorosłości. 
Dr Elżbieta Sochacka-
Tatara 

N41/DBS/000451 01.01.2020 31.12.2021 
Otyłość w polskim dyskursie publicznym z uwzględnieniem problematyki 
medykalizacji. Ocena pod kątem wpływu na sytuację społeczną osób otyłych. 

Dr Barbara Woźniak 

N41/DBS/000452 01.01.2020 31.12.2021 
Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia polskich migrantów poakcesyjnych 
zamieszkałych w aglomeracji londyńskiej. 

Dr Grzegorz Wójcik 

Z/H20/00048 01.01.2020 31.12.2024 Ekspozom dla zdrowego życia w środowisku miejskim Dr hab. Agnieszka Pac 

Z/H20/00048 01.01.2020 31.12.2024 Ekspozom jako narzędzie wspierające zdrowie populacji miejskiej dr hab. Agnieszka Pac 

K/PNH/000034 01.01.2020 31.12.2024 Ekspozom jako narzędzie wspierające zdrowie populacji miejskiej dr hab. Agnieszka Pac 

N41/DBS/000091 01.01.2019 31.12.2020 
Zanieczyszczenie powietrza pyłem drobnym (PM2.5) a sprawność wentylacyjna płuc 
16-latków - podejście life-course approach. 

Dr hab. Agnieszka Pac 

N41/DBS/000092 01.01.2019 31.12.2020 
Życie z diagnozą psychiatryczną - społeczne determinanty prospektywnego 
myślenia rodziny o funkcjonowaniu chorującego krewnego. 

Dr Anna Prokop-Dorner 

N41/DBS/000093 01.01.2019 31.12.2020 Ocena sposobu przepisywania leków u pacjentów zagrożonych ryzykiem upadków. 
Dr hab. Katarzyna 
Szczerbińska 

N41/DBS/000094 01.01.2019 31.12.2020 
Przygotowanie do roli opiekunów rodzinnych stan świadomości społecznej - 
myślenie perspektywiczne 

Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 

N41/DBS/000095 01.01.2019 20.07.2020 Czynniki ryzyka braku zgody rodziców na szczepienie dziecka. 
Dr hab. Dorota Mrożek-
Budzyn 

N41/DBS/000145 01.01.2019 31.12.2020 
Ocena różnych formatów przekazywania informacji o efektach zdrowotnych 
interwencji w oparciu o przeglądy systematyczne Cochrane – badanie jakościowe. 

Dr hab. Małgorzata Bała 

K/ZDS/007804 01.01.2018 31.12.2018 
Życie z diagnozą psychiatryczną - społeczne determinanty prospektywnego 
myślenia rodziny o funkcjonowaniu chorującego krewnego. 

Dr Anna Prokop-Dorner 



K/ZDS/007967 01.01.2018 20.02.2020 
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego a choroby układu krążenia - ocena 
korzyści wynikających z redukcji stężenia zanieczyszczeń w miastach Małopolski. 

Dr Elżbieta Sochacka-
Tatara 

K/ZDS/008339 01.01.2018 31.12.2018 
Postawy matek wobec szczepień ochronnych dzieci i ich ewolucja w pierwszych 
latach życia dziecka 

Dr Agnieszka Kiełtyka 

K/ZDS/008340 01.01.2018 31.12.2018 
Korzyści zdrowotne związane z obciążeniem chorobami układu oddechowego 
wynikające z redukcji poziomu zanieczyszczeń powietrza w populacji dzieci w 
wieku  0-6 lat w Krakowie i województwie małopolskim 

Mgr Renata Majewska 

K/ZDS/008342 01.01.2018 31.12.2018 
Relacje między charakterystyką środowiska urbanistycznego, budżetem czasu oraz 
dobrostanem psychicznym osób starszych w Polsce  - wyniki badania typu follow-
up. 

Dr hab. Katarzyna 
Zawisza 

Z/ERP/00034 01.10.2017 30.09.2019 Lepsze przygotowanie do życia w starości 
Dr hab. Katarzyna 
Szczerbińska 

K/DSC/004417 01.01.2017 31.12.2017 Uwarunkowania jakości życia młodzieży w Małopolsce Dr Agnieszka Magiera 

K/ZDS/006885 01.01.2017 31.12.2018 
Przygotowanie do roli opiekunów rodzinnych – stan świadomości społecznej - 
myślenie perspektywiczne. 

Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczyk 

K/ZDS/007079 01.01.2017 31.12.2018 
Zanieczyszczenie powietrza pyłem drobnym (PM2.5) a sprawność wentylacyjna płuc 
16-latków -  podejście life-course approach. 

Dr hab. Agnieszka Pac 

K/ZDS/007080 01.01.2017 31.12.2018 
Ocena jakości życia i potrzeb opiekunów rodzinnych osób starszych mieszkających 
w środowisku domowym. 

Dr hab. Katarzyna 
Szczerbińska 

K/ZDS/007081 01.01.2017 31.12.2018 Zwyczaje żywieniowe i ekspresja genów u chorych na raka jelita grubego Dr hab. Aleksander Gałaś 

K/ZDS/007082 01.01.2017 31.12.2018 
Uwarunkowania aktywności zawodowej w starszym wieku i jej wpływ na jakość 
życia i funkcjonowanie społeczne seniorów 

Mgr Aleksandra Piłat 

K/PNH/000009 30.12.2016 04.05.2020 Trajektorie starzenia się związane ze zdrowiem, synergie i długofalowe możliwości 
Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 

K/PMW/000111 01.06.2016 30.04.2018 
Tworzenie zdrowych miejsc pracy i strategie nastawione na włączenie osób 
chorujących przewlekle w sektor pracy 

Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 

Z/DAR/00003 15.07.2015 31.12.2020 
Badania nad wpływem zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz korzyściami 
płynącymi z polityki poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Krakowie 

Dr hab. Agnieszka Pac 

Z/H20/00006 01.05.2015 30.04.2020 Trajektorie starzenia się związane ze zdrowiem, synergie i długofalowe możliwości 
Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 

Z/PZP/00027 01.05.2015 30.04.2018 Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector 
Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 



K/DSC/003080 01.01.2015 31.12.2017 
Determinanty jakości opieki nad osobami chorymi na demencję w placówkach 
opieki długoterminowej w Polsce 

Mgr Violetta Kijowska 

K/DSC/003097 01.01.2015 31.12.2016 
Charakterystyka społeczno-demograficzna, a jakość życia osób starszych (65+) - 
metaanaliza badań przekrojowych. 

Dr hab. Katarzyna 
Zawisza 

K/ZDS/005241 01.01.2015 31.12.2016 
Wieloosrodkowe badanie nad starzeniem sie w Europie - Polska, badanie follow-up 
(badanie COURAGE-POLFUS) 

Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 

Z/IPZ/00201 01.06.2014 31.05.2016 
Dążenie do wolnego od przemocy środowiska w opiece domowej - perspektywa 
pracowników 

Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 

K/PMW/000102 01.02.2014 31.01.2019 
Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach 
opieki długoterminowej w Europie (PACE) 

Dr hab. Katarzyna 
Szczerbińska 

Z/7PR/00096 01.02.2014 31.01.2019 
Porównanie efektywności opieki paliatywnej w placówkach opieki długoterminowej 
w Europie 

Dr hab. Katarzyna 
Szczerbińska 

K/DSC/002115 01.01.2014 31.12.2017 
Znaczenie instytucji medycznych i pomocy społecznej dla radzenia sobie członków 
rodzin osób chorujących psychicznie z piętnem przeniesionym 

Dr Anna Prokop-Dorner 

K/ZDS/004553 01.01.2014 31.12.2015 
Czynniki ryzyka rezygnacji ze szczepień dzieci do ukończenia 15 miesiąca życia. 
Ewolucja opinii oraz postaw matek wobec szczepień ochronnych w pierwszych 
latach życia dziecka 

Dr Agnieszka Kiełtyka 

Z/7PR/00097 01.09.2013 30.09.2016 
Badanie porównawcze nad efektywnością zintegrowanego modelu opieki 
zdrowowtnej i społecznej dla osób starszych wiekiem z wielochorobowością. 
Perspektywa europejska 

Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 

K/ZDS/003797 01.01.2013 31.12.2015 Opracowanie systemu oceny jakości opieki w placówkach opieki długoterminowej 
Dr hab. Katarzyna 
Szczerbińska 

K/ZDS/003800 01.01.2013 31.12.2015 Zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej. Dr hab. Agnieszka Pac 

Z/7PR/00085 01.10.2012 30.09.2017 
Europejskie modele dla innowacji w sferze zdrowia. Wzmocnienie wiedzy i 
umiejętności na rzecz zmian. 

Prof. dr hab. Beata 
Tobiasz-Adamczy 
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