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1. Imię i nazwisko 

Joanna Palonka 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 
nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

2004 – Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nadany 

uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 

w Katowicach1 z dnia 30 czerwca 2004 roku, na podstawie przedstawionej rozprawy 

doktorskiej pt. „Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy ekspertowe”.  
 

Promotor:  

Prof. zw. dr hab. Henryk Sroka  
 

Recenzenci:  

Prof. AE dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego 

we Wrocławiu)  

Dr hab. inż. Stanisław Stanek (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 

w Katowicach) 

 

1994 – Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich dziennych na Wydziale 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w zakresie 

Informatyki i Ekonometrii, specjalność: Informatyka ekonomiczna, uzyskany w dniu 9 marca 

1994 roku. 

Tytuł pracy: „System ekspertowy do oceny płynności finansowej banku komercyjnego”.  

 

Promotor: Prof. zw. dr hab. Henryk Sroka 

  

 
1 Dnia 1 października 2010 r. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego zmieniła nazwę na Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, z czego wynika używanie w autoreferacie dwóch różnych nazw wyżej wymienionej uczelni 

oraz ich skrótów (AE i UE). 
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3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 
artystycznych 

 

Nazwa pracodawcy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Okres zatrudnienia od 2020 r. do nadal 

Zajmowane stanowisko Wykładowca w Katedrze Informatyki 

Wydział Informatyki i Komunikacji  

Podstawowy zakres 

obowiązków 

Zakres czynności nauczyciela akademickiego wynikający 

z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy 

Kodeks pracy, a także Regulaminu pracy Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach w grupie pracowników 

dydaktycznych na stanowisku wykładowcy. Zakresem objęte 

są obowiązki o charakterze ogólnym, w zakresie kształcenia 

i współpracy z otoczeniem, organizacyjnym oraz inne. 

Praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

Nazwa pracodawcy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Okres zatrudnienia 2004-2020  

Zajmowane stanowisko Adiunkt w Katedrze Informatyki  

Wydział Informatyki i Komunikacji 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

Praca badawczo-naukowa i dydaktyczna.  

Pełny wymiar czasu pracy. 

 

Nazwa pracodawcy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Okres zatrudnienia 1994-2004 

Zajmowane stanowisko Asystent w Katedrze Informatyki  

Wydział Informatyki i Komunikacji 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

Praca badawczo-naukowa i dydaktyczna  

Pełny wymiar czasu pracy. 

 

Nazwa pracodawcy Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  

(Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) 

Okres zatrudnienia 2004-2007 i 2011-2013 

Zajmowane stanowisko Adiunkt 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

Praca dydaktyczna.  

Umowa zlecenie. 

 

Nazwa pracodawcy Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  

(Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) 

Okres zatrudnienia 2007-2011 

Zajmowane stanowisko Adiunkt 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

Praca badawczo-naukowa i dydaktyczna.  

Pełny wymiar czasu pracy. 
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Nazwa pracodawcy Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

Okres zatrudnienia 1996-2008 

Zajmowane stanowisko Asystent 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

Praca dydaktyczna. 

Umowa zlecenie. 

 

Nazwa pracodawcy Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

Okres zatrudnienia 1996-2000 

Zajmowane stanowisko Asystent 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

Praca dydaktyczna. 

Umowa o dzieło autorskie. 

 

Nazwa pracodawcy Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania  

im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 

Okres zatrudnienia 1996-2000 

Zajmowane stanowisko Asystent 

Podstawowy zakres 

obowiązków 

Praca dydaktyczna. 

Umowa o dzieło dydaktyczne. 

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 
z późn. zm.)  
 

4.1. Wskazanie głównego osiągnięcia naukowego 
 

Dziełem stanowiącym główne osiągnięcie naukowe2 jest monografia mojego autorstwa pt.:  

„Doskonalenie wykorzystania danych w organizacjach non profit”,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021,  

ss. 204, ISBN 978-83-7875-717-7 
 

Recenzent wydawniczy: dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW 

 

4.2. Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej  
 

Problematyka badawcza monografii, którą wskazuję jako główne osiągnięcie naukowe, 

obejmuje dziedzinę nauk społecznych, dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości. Puntem wyjścia 

do rozważań prowadzonych w monografii było zaobserwowanie, że w obliczu wyzwań 

gospodarki, w której wiedza i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają 

decydującą rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej i determinują zmiany w wymiarze 

społecznym oraz organizacyjno-biznesowym [Piotrowska, 2019], dotychczasowe wykorzystanie 

danych w organizacjach non profit może być niewystarczające. Dane stanowią materialną 

reprezentację informacji i podstawę wiedzy, dlatego menadżerowie organizacji non profit muszą 

mieć świadomość konieczności podejmowania działań ukierunkowanych na doskonalenie 

wykorzystania danych. Ze względu na to, że coraz częściej pojawiają się postulaty dotyczące 

właściwego wykorzystania danych w organizacjach non profit w kontekście profesjonalizacji 

zarządzania [Marberg, Korzilius i van Kranenburg, 2019], istnieje konieczność tego, że: po 

pierwsze, dane muszą być właściwie zarządzane [Gontar, 2019], aby uniknąć problemów 

 
2 Inne osiągnięcia naukowe zostały opisane w pkt. 5 autoreferatu.   
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z jakością danych, która ogranicza zdolność ich wykorzystania, po drugie, właściwe 

wykorzystanie danych jest zdeterminowane wdrażaniem systemów informatycznych (SI), które 

dostarczają informacje analityczne użytkownikom biznesowym, wspomagają podejmowanie 

decyzji operacyjnych i planowanie strategiczne. Przekonanie o wadze opisanego problemu i jego 

aktualności wskazały lukę badawczą dotyczącą braku modelowego ujęcia dojrzałości organizacji 

non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych, jego 

operacjonalizacji oraz empirycznej weryfikacji. 

 

4.3. Cele naukowe i hipotezy badawcze  
 

Myślą przewodnią przeprowadzonych przeze mnie prac badawczych była teza mówiąca, iż 

połączenie wiedzy o modelach dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi  

i o systemach Data Discovery (DD) stanowi podstawę doskonalenia wykorzystania danych na 

potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w tych organizacjach. Postawionej tezie 

towarzyszyły trzy hipotezy pomocnicze: 

1. Zarządzanie danymi w organizacjach non profit jest na niskim poziomie. 

2. Modele dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi wspomagają doskonalenie 

wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w tych organizacjach. 

3. Systemy Data Discovery stanowią wsparcie dla doskonalenia wykorzystania danych na 

potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w organizacjach non profit. 

 

Głównym celem podjętych przeze mnie badań było przedstawienie koncepcji użycia 

modelu dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi oraz systemów Data Discovery 

do doskonalenia wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w tych 

organizacjach. Po pierwsze, organizacja non profit musi określić na jakim poziomie dojrzałości 

w zarządzaniu danymi aktualnie się znajduje, a dopiero potem wdrażać udoskonalenia. Zakres 

zmian określają wymiary i ich atrybuty, które determinują przynależność do poszczególnych 

poziomów modelu. Po drugie, systemy Data Discovery to rozwiązania ICT, które oferują 

organizacjom non profit możliwość wizualnej analizy danych samoobsługowo, tzn. bez 

konieczności posiadania wyspecjalizowanej wiedzy informatycznej. Takie podejście zapewnia 

właściwe wykorzystanie danych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w organizacjach 

non profit. 

Tak postawiony cel główny wymagał nakreślenia celów szczegółowych. 

W obszarze teoriopoznawczym za takie uznałam: 

1. identyfikację wyzwań i czynników warunkujących sukces organizacji non profit, 

2. przedstawienie danych jako strategicznego zasobu organizacji, od którego zależą informacje 

i wiedza stanowiące podstawę wszelkich działań organizacji non profit, 

3. ukazanie zarządzania danymi jako procesu systematyzującego wszystkie aktywności 

związane z danymi, 

4. opracowanie modelu dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby 

podejmowania decyzji zarządczych3, 

5. identyfikację możliwości systemów Data Discovery do doskonalenia wykorzystania danych 

w organizacjach non profit. 

W obszarze empirycznym skoncentrowałam uwagę na: 

1. operacjonalizacji modelu DOZD, 

2. diagnozie dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania 

decyzji zarządczych, 

 
3 W autoreferacie, każdorazowe użycie skrótu DOZD jest równoznaczne z użyciem pełnej nazwy modelu dojrzałości 

organizacji non-profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych. 



6 
 

3. egzemplifikacji doskonalenia wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji 

zarządczych w organizacjach non profit przy pomocy systemów Data Discovery. 

Cele teoriopoznawcze i empiryczne zostały dopełnione celem metodologicznym, którym 

było opracowanie metod i narzędzi służących do badania dojrzałości organizacji non profit 

w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych. 

 

4.4. Omówienie wykorzystanych metod badawczych 
 

Teoriopoznawczy i empiryczny charakter badań zdeterminował zastosowanie 

zróżnicowanych metod badawczych. Dzięki wykorzystaniu danych jakościowych oraz 

ilościowych, zbieranych za pomocą różnych metod badawczych, zostały zapewnione triangulacja 

danych oraz triangulacja metodologiczna [Stańczyk, 2011]. 

W badaniach teoriopoznawczych przeprowadziłam analizę literatury polsko 

i anglojęzycznej poświęconej organizacjom non profit, paradygmatom gospodarki opartej na 

wiedzy, zagadnieniom związanym z zarządzaniem danymi oraz systemami analityki biznesowej. 

Uwzględniłam publikacje ciągłe, artykuły, referaty naukowe, monografie krajowe i zagraniczne. 

Zapoznałam się z raportami prezentującymi wyniki badań na temat poziomu cyfrowej 

transformacji oraz kondycji organizacji non profit. Przeanalizowałam informacje udostępnione na 

stronach internetowych krajowych i zagranicznych organizacji, zajmujących się problematyką 

poruszaną w pracy, np. banki danych lokalnych GUS czy portale internetowe firm świadczących 

usługi w zakresie zarządzania danymi. Wnioskowanie indukcyjne wykorzystałam w procesie 

definiowania kategorii pojęciowych zastosowanych w modelu DOZD. 

W badaniach empirycznych zastosowałam podejścia ilościowe i jakościowe. W badaniach 

nad zarządzaniem danymi w organizacjach non profit oraz modelem DOZD użyłam 

kwestionariusza ankietowego. Podczas projektowania i przeprowadzania badań wykorzystałam 

doświadczenia zdobyte w trakcie wolontariatu w Urzędzie Statystycznym w Katowicach 

w Wydziale Badań Ankietowych. Natomiast w badaniach nad zastosowaniem systemów DD 

posłużyłam się studium przypadku oraz wywiadami przeprowadzonymi z ekspertami w trakcie 

konferencji Tableau Roadshow i Tableau MBA 2019 – Master-Business-Analyses pt. „Jak 

przekształcić dane w decyzje operacyjne i strategiczne?”. 

 

4.5. Opis struktury monografii i osiągniętych wyników 
 

Konstrukcję monografii podporządkowałam osiągnięciu zaprezentowanych celów 

i weryfikacji hipotez badawczych. Treść monografii podzieliłam na pięć rozdziałów 

merytorycznych. Rozdziały pierwszy, drugi, trzeci i częściowo piąty mają charakter deskrypcyjny 

i stanowią podstawę konstruktywnych rozważań prowadzonych w rozdziale czwartym i częściowo 

w piątym. Powiązanie struktury pracy z celami, tezą i hipotezami przedstawiłam na rysunku 1. 
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Rys. 1. Struktura pracy w odniesieniu do celów, tezy i hipotez 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W rozdziale pierwszym scharakteryzowałam organizacje non profit, ukazałam specyfikę 

ich funkcjonowania porównując do podmiotów prowadzących działalność komercyjną. 

Przedstawiłam klasyfikacje i zasady działania organizacji non profit. Następnie nakreśliłam 

współczesne warunki funkcjonowania organizacji non profit i wymogi, które są ich naturalną 

konsekwencją. Po pierwsze, stwierdziłam, że na kształt warunków funkcjonowania organizacji 

non profit ma wpływ cyfrowa transformacja, która powoduje zmiany oczekiwań i form ich 

komunikowania oraz sposobów konsumpcji dóbr i świadczonych usług przez beneficjentów 

organizacji non profit. Dlatego jeżeli organizacje non profit chcą utrzymać pożądaną dynamikę 

swojej działalności, muszą doskonalić kompetencje cyfrowe i wdrażać niezbędne zmiany. 

Menadżerowie muszą wykorzystywać zróżnicowane ICT, aby usprawniać kontakty 

z interesariuszami, modyfikować wewnętrzne procesy i proponowane wartości oraz dążyć do 

oparcia kultury organizacji na danych. Po drugie, scharakteryzowałam gospodarkę opartą na 

wiedzy (GOW), w której informacja i wiedza odgrywają szczególną rolę, a dostęp do nich jest 

uznawany za jeden z najważniejszych czynników decydujących o jakości procesów w rozwoju 

społeczno-gospodarczym. Zwróciłam uwagę na informacjonizm, który jest podstawową 

i obowiązującą zasadą współczesnej rzeczywistości, i wikinomię, będącą nową formułą 

komunikacji i współpracy, wprowadzającą i wykorzystującą kreatywne rozwiązania ku pożytkowi 

ludzi. Po trzecie, uznałam interesariuszy organizacji non profit za członków społeczeństwa 

informacyjnego, którzy posiadają powszechny dostęp do cyfrowych źródeł informacji oraz 

potrafią z nich korzystać w ramach stosunków społecznych i biznesowych. Zauważyłam, że 

wyznacznikiem społeczeństwa informacyjnego jest świadomość informacyjna dotycząca 

znaczenia zasobów informacyjnych, środków ich gromadzenia i przesyłania, które odpowiednio 

wykorzystane przez organizacje non profit mogą przyczynić się do zwiększania wartości 

produktów i świadczonych usług. Konkludując, wskazałam wyzwania stojące przed organizacjami 

non profit. 

W rozdziale drugim usystematyzowałam wiedzę na temat czynników sukcesu działalności 

organizacji non profit w czasach, gdy zmagają się one z wypełnieniem luk spowodowanych 

ograniczeniami w ilości usług świadczonych przez organizacje sektora publicznego. Uznałam, że 
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aby efektywnie budować potencjał, osiągać wewnętrzne korzyści, podnosić wydajność i jakość 

świadczonych usług, organizacje non profit muszą znać czynniki determinujące sukces 

działalności, którą prowadzą. Przyjęłam założenie, że na osiągnięcie i utrzymanie przewagi 

konkurencyjnej organizacji non profit wpływa umiejętność koordynowania relacji pomiędzy 

przywództwem, zarządzaniem i technologią, rozpatrywanych z perspektywy potencjałów 

strategicznych organizacji, tj. zasobów, zdolności i kompetencji. Za zasób strategiczny uznałam 

dane będące podstawą do uzyskania adekwatnej informacji, która z kolei staje się wiedzą 

potrzebną do podejmowania działań i decyzji oraz skutecznego i efektywnego zarządzania 

organizacją non profit. Dzięki właściwemu wykorzystaniu posiadanych zasobów danych, 

zdolnościom i umiejętnościom ich przetwarzania, organizacja non profit może zaoferować 

produkty i świadczenia, które nie tylko będą odpowiadały preferencjom i oczekiwaniom 

beneficjentów, lecz także będą lepsze w porównaniu z ofertą konkurentów. 

Rozdział trzeci poświęciłam problematyce zarządzania danymi na potrzeby ich 

wykorzystania. Organizacje non profit muszą dysponować dobrej jakości danymi, aby właściwie 

je wykorzystywać w podejmowaniu decyzji, monitorowaniu, diagnozowaniu i ocenie realizacji 

zadań oraz efektywnym wykorzystaniu pozostałych posiadanych zasobów. Podstawowym 

wyzwaniem, stawianym przed tymi organizacjami, jest właściwe zarządzanie danymi (a zwłaszcza 

zapewnienie wysokiej jakości danych). W rozdziale wskazałam elementy procesu zarządzania 

danymi i przedstawiłam jego kluczowe zasady. Ze względu na to, że zarządzanie danymi jest ściśle 

związane z działaniami na rzecz poprawy jakości danych, przedstawiłam procedurę zapewniającą 

wysoką jakość danych/informacji, pozwalającą uniknąć sytuacji, w której dane niskiej jakości 

mogą całkowicie zdyskredytować wysiłki związane z późniejszym ich wykorzystaniem. Dane 

powinny być stosowane we wszystkich procesach realizowanych w organizacjach non profit, 

jednak ja szczególną uwagę zwróciłam na proces podejmowania decyzji oparty na danych. Na 

skuteczność wykorzystania danych w procesach podejmowania decyzji zarządczych ma wpływ 

to, że muszą one być pozyskane, odpowiednio przygotowane, załadowane i udostępnione, zanim 

użytkownicy biznesowi będą mogli wykorzystywać je do analiz. Przepływ pracy typowego 

analityka biznesowego, który opisałam w końcowej części rozdziału, kieruje preferencje 

użytkowników biznesowych, w zakresie wsparcia wykorzystywania danych, na samoobsługowe 

systemy analityczne. 

W rozdziale czwartym zaprezentowałam koncepcję autorskiego modelu DOZD. Punkt 

wyjścia do jego zbudowania stanowiły zidentyfikowane przeze mnie kluczowe wymiary 

determinujące przynależność do poszczególnych poziomów modelu DOZD. Specyfikacja 

przynależności do poszczególnych poziomów w autorskim modelu pozwoliła na pokazanie ścieżki 

osiągania dojrzałości dla każdego wymiaru, począwszy od stanu początkowego do stanu 

oznaczającego pełną dojrzałość. W rozdziale opisałam metodykę postępowania badawczego 

w celu diagnozy dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby 

podejmowania decyzji zarządczych. Przedstawiłam ocenę dojrzałości organizacji non profit 

w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych dokonaną na podstawie 

analizy wyników badania empirycznego, które przeprowadziłam przy wykorzystaniu 

kwestionariusza ankietowego. W końcowej części rozdziału zaprezentowałam bilans weryfikacji 

pierwszych dwóch hipotez badawczych. W celu zweryfikowania hipotezy pierwszej, że 

zarządzanie danymi w organizacjach non profit jest na niskim poziomie, i hipotezy drugiej, iż 

modele dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi wspomagają doskonalenie 

wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w tych organizacjach, 

przedstawiłam wyniki badania i dokonałam oceny dojrzałości. W szczególności stwierdziłam, że 

organizacje non profit uznają dane za krytyczny zasób, gromadzą i wykorzystują dane, ale według 

standardowych zaleceń instytucji, takich jak: US, ZUS, GUS itd. Na potrzeby podejmowania 

decyzji zarządczych nie korzystają z danych pochodzących z różnych źródeł, nie prowadzą 

wielowymiarowych analiz danych używając specjalistycznych narzędzi ICT. Menadżerowie sami 
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analizują dostępne dane, które często są niekompletne i nieaktualne, wykorzystując arkusz 

kalkulacyjny. Natomiast modele dojrzałości kształtują świadomość zmian, które organizacja non 

profit musi wdrożyć, aby lepiej wykorzystywać dane na potrzeby podejmowania decyzji 

zarządczych. 

W rozdziale piątym scharakteryzowałam samoobsługowe systemy Business Intelligence – 

Data Discovery. Przedstawiłam ich genezę oraz predyspozycje do doskonalenia wykorzystania 

danych w organizacjach non profit. Stwierdziłam, że dzięki systemom DD użytkownik biznesowy 

ma możliwość dostępu do szczegółowych danych zgromadzonych w źródłach wewnętrznych 

i zewnętrznych oraz może wykonywać złożone zadania analityczne na potrzeby podejmowania 

decyzji zarządczych, bez posiadania wysokich umiejętności informatyczno-analitycznych. Może 

prowadzić analizy danych i tworzyć wizualizacje (tzw. kokpity menadżerskie) w zależności od 

bieżących potrzeb oraz udostępniać je innym zainteresowanym, bez względu na lokalizację, 

w której się oni znajdują i jakie narzędzia ICT mają do dyspozycji. W końcowej części rozdziału 

zaprezentowałam egzemplifikację zastosowania systemów DD w organizacjach non profit do 

doskonalenia wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych. 

Operacjonalizacji dokonałam dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu. Wykorzystałam 

system DD – Tableau i opracowałam kokpit menadżerski. Konkludując, zweryfikowałam trzecią 

hipotezę badawczą, mówiącą, iż systemy Data Discovery stanowią wsparcie dla doskonalenia 

wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w organizacjach non 

profit. 

Monografię zakończyłam rekomendacjami dla doskonalenia wykorzystania danych 

w organizacjach non profit oraz podsumowaniem będącym syntetyczną prezentacją 

najważniejszych wniosków w kontekście sformułowanych celów, tezy i hipotez.  

 

4.6. Syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań 
 

Rozważania przedstawione w monografii są wynikiem moich wieloletnich badań 

skoncentrowanych na relacji: paradygmaty funkcjonowania organizacji non profit we 

współczesnych warunkach gospodarowania – czynniki sukcesu w GOW – zarządzanie danymi na 

potrzeby ich wykorzystania – dojrzałość organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby 

podejmowania decyzji zarządczych, wymuszającej doskonalenie wykorzystania danych. 

Konsekwencją rozpatrywanej relacji w kontekście luki badawczej dotyczącej braku 

modelowego ujęcia dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby 

podejmowania decyzji zarządczych, jego operacjonalizacji oraz empirycznej weryfikacji jest 

sposób ujęcia problemu badawczego, który wymagał opracowania zarysu teorii i zasad 

metodologicznych oraz rozwiązań praktycznych.  

Monografia obejmuje więc trzy nurty: 

• poznawczy, który wiąże się z (1) identyfikacją wyzwań i czynników warunkujących sukces 

organizacji non profit, (2) uznaniem danych jako strategicznego zasobu organizacji, od 

którego zależą informacje i wiedza stanowiące podstawę wszelkich działań organizacji non 

profit, (3) ukazaniem zarządzania danymi jako procesu systematyzującego wszystkie 

aktywności związane z danymi, które będą wykorzystywane, (4) opracowaniem koncepcji 

modelu DOZD oraz (5) identyfikacją możliwości systemów DD do doskonalenia 

wykorzystania danych w organizacjach non profit, 

• metodologiczny, który wiąże się z opracowaniem metod i narzędzi służących do badania 

dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji 

zarządczych, 

• empiryczny, odnoszący się do (1) operacjonalizacji modelu DOZD, (2) diagnozy dojrzałości 

organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych 
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oraz (3) egzemplifikacji doskonalenia wykorzystania danych w organizacjach non profit przy 

pomocy systemów DD. 

Przeprowadzone działania w ramach poszczególnych nurtów pozwoliły osiągnąć 

wyznaczone cele. 

 

W monografii wskazałam warunki funkcjonowania organizacji non profit, wyzwania z nich 

płynące oraz czynniki determinujące sukces organizacji non profit w tych okolicznościach. 

Zidentyfikowałam dominującą rolę danych. Szeroko omówiłam problematykę zarządzania 

danymi na potrzeby ich wykorzystania. Na tej podstawie opracowałam autorski model DOZD. 

Wskazałam kluczowe wymiary determinujące przynależność do poszczególnych poziomów 

modelu i opisujące je atrybuty, tj.:  

• funkcje zarządzania, w których wykorzystywane są dane na potrzeby podejmowania 

decyzji, tj.: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, 

• plany, polityki i instrukcje operacyjne, które opracowywane są na podstawie danych 

z wnętrza i otoczenia organizacji, intuicji, doświadczenia, 

• źródła pochodzenia danych, którymi są bazy danych informatycznych systemów 

transakcyjnych organizacji – tzw. źródła wewnętrzne, bazy danych z otoczenia organizacji – 

tzw. źródła zewnętrzne, portale społecznościowe lub zewnętrzni dostawcy danych, od których 

organizacja dokonuje zakupu danych, 

• merytoryczna zawartość danych dotycząca petentów, pracowników, realizowanych 

działań, zasobów, kosztów, przychodów, podmiotów prowadzących podobną działalność, 

partnerów biznesowych, potencjalnych petentów, polityki państwa (np. podatków, regulacji 

prawnych itd.) czy aktywności petentów z organizacją przez internet, np. z e-maili czy 

cookies, 

• jakość danych, która odnosi się do dostępności niezbędnych, aktualnych, zgodnych ze 

stanem rzeczywistym i wiarygodnych danych, 

• częstotliwość oraz rodzaj dokonywanych analiz obejmujących przetwarzanie danych 

wewnętrznych i raportowanie według standardowych zaleceń (np. dla organów nadrzędnych, 

statystycznych itd.), wizualizację danych wewnętrznych w postaci tabel/wykresów, 

porównywanie danych wewnętrznych organizacji z np. danymi z podmiotów podobnych 

w otoczeniu organizacji czy analizy typu „co jeśli?”, 

• procedury zarządzania danymi i ich wykorzystania, które identyfikują analityków 

biznesowych w organizacji oraz są związane z istnieniem zdefiniowanych ról i obowiązków 

w zakresie zasad i procedur przetwarzania, archiwizowania i wykorzystania danych, 

• narzędzia ICT, z użyciem których realizowane jest przetwarzanie i archiwizowanie danych, 

ze szczególnym uwzględnieniem systemów analitycznych, tj.: (1) oprogramowania 

dedykowanego, opracowanego na zlecenie przez firmę zewnętrzną i dostosowanego do 

wymagań i potrzeb organizacji, (2) oprogramowania zakupionego „z półki”, opracowanego 

przez firmę zewnętrzną i nieuwzględniającego wszystkich wymagań i potrzeb organizacji, 

pozwalającego na rozwiązywanie typowych problemów, (3) arkuszy kalkulacyjnych, (4) 

pakietów statystycznych, (5) systemów do raportowania i wizualizacji danych z wielu źródeł, 

(6) systemów do analizy danych internetowych. 

Specyfikacja wymiarów i ich atrybutów determinujących przynależność do poszczególnych 

poziomów w autorskim modelu DOZD pozwoliła na pokazanie ścieżki osiągania dojrzałości 

organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych, 

począwszy od stanu początkowego do stanu oznaczającego pełną dojrzałość. Charakterystykę 

wymiarów na poszczególnych poziomach modelu przedstawiają rysunki 2-6.  
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Rys. 2. Charakterystyka wymiarów na poziomie 1 modelu DOZD 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rys. 3. Charakterystyka wymiarów na poziomie 2 modelu DOZD 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 4. Charakterystyka wymiarów na poziomie 3 modelu DOZD 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rys. 5. Charakterystyka wymiarów na poziomie 4 modelu DOZD 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 6. Charakterystyka wymiarów na poziomie 5 modelu DOZD 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Następnie zaproponowałam metodykę postępowania badawczego w celu diagnozy 

dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji 

zarządczych i dokonałam jej oceny. W badaniu empirycznym wzięły udział organizacje non profit 

o zróżnicowanym profilu działalności, tj. fundacje, organizacje kościelne, ochotnicze straże 

pożarne. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdziłam, że żadna organizacja nie spełnia 

warunków przypisania do konkretnego poziomu modelu DOZD, tzn. nie posiada wszystkich cech 

determinujących przynależność do konkretnego poziomu. Jednakże wyodrębniając organizacje, 

które spełniają co najmniej 60% warunków przypisania do konkretnego poziomu modelu, 

stwierdziłam, że najwięcej organizacji jest na poziomie 2, a najmniej na poziomie 5 dojrzałości.  

Na każdym poziomie modelu zaobserwowałam zróżnicowanie liczebności organizacji 

należących do poszczególnych grup, które posiadają cechy determinujące przynależność do 

danego poziomu. Zauważyłam, że na poziomie 1 najliczniejszą grupą są organizacje kościelne, 

które nie występują na poziomie 4 i 5. Na poziomie 2 liczebność organizacji w każdej grupie 

kształtuje się na podobnym poziomie. Na poziomach 3 i 4 dużą liczebność odnotowałam 

w grupach: ochotnicze straże pożarne i fundacje. Na poziomie 5 fundacje były najliczniejszą 

grupą. Oznacza to, że wśród przebadanych grup organizacji, w przeważającej mierze organizacje 

kościelne posiadają cechy determinujące ich przynależność do niskich poziomów modelu DOZD. 

Liczebność organizacji posiadających cechy na poszczególnych poziomach modelu, w podziale 

na grupy, przedstawia rysunek 7. 
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Rys. 7. Liczebność organizacji posiadających cechy na poszczególnych poziomach modelu DOZD 

w podziale na grupy 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 

Reasumując, ocena dojrzałości ukazała aktualne zdolności organizacji non profit 

w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych, pozwoliła na 

zidentyfikowanie luk i zaproponowanie wytycznych dla doskonalenia wykorzystania danych 

w tych organizacjach. 

Do doskonalenia wykorzystania danych w organizacjach non profit zaproponowałam 

samoobsługowe systemy Business Intelligence (Data Discovery). Dzięki nim użytkownik ma 

możliwość dostępu do szczegółowych danych zgromadzonych w źródłach wewnętrznych 

organizacji i zewnętrznych, na których może wykonywać złożone zadania analityczne bez 

posiadania profesjonalnych umiejętności informatyczno-analitycznych. Może on tworzyć 

wizualizacje w zależności od aktualnych potrzeb oraz udostępniać je innym zainteresowanym 

odbiorcom bez względu na to, jakimi urządzeniami dysponują i w jakiej lokalizacji się znajdują. 

Ponadto koszty dostosowania architektury informacyjno-komunikacyjnej i wdrożenia systemów 

DD w organizacji nie są wysokie. W końcowej części rozdziału zaprezentowałam egzemplifikację 

zastosowania systemów DD w organizacjach non profit do doskonalenia wykorzystania danych 

na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych. Operacjonalizacji dokonałam dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Zabrodziu. Wykorzystałam system DD – Tableau 

i opracowałam dynamiczny kokpit menadżerski. Kokpit umożliwia wizualną analizę danych. 

Składa się z 5 części: część 1 i 2 dotyczą działalności operacyjnej jednostki, część 3 – zasobów 

kadrowych jednostki, a 4 i 5 – zasobów finansowych jednostki. Pierwsza część kokpitu 

przedstawia aktywność OSP w Zabrodziu na tle pozostałych jednostek działających w ramach 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w powiecie wyszkowskim, tj.: liczbę 

przeprowadzonych akcji wg rodzaju, najczęściej realizowane akcje, częstotliwość wyjazdów do 

pożarów wraz z geolokalizacją na mapie. W drugiej części kokpitu znajdują się wizualizacje 

danych o przeprowadzonych akcjach przez OSP Zabrodzie wg rodzaju i prognozy na kolejny rok. 

Część trzecia kokpitu dotyczy zasobów kadrowych, tj.:  liczebności członków wg rodzaju, liczby 

godzin pracy członków w trakcie akcji oraz liczby i rodzaju odbytych kursów i szkoleń. Część 

czwarta kokpitu przedstawia strukturę dochodów i wydatków jednostki a część piąta dane 

sprawozdania finansowego. Wyniki przeprowadzanych analiz zaspokajają potrzeby informacyjne 

menadżerów OSP w Zabrodziu. Przyczyniają się do optymalizacji podejmowanych decyzji 

zarządczych związanych z właściwym kształtowaniem zasobów finansowych jednostki, 

pozyskiwaniem niezbędnego sprzętu i wyposażenia, organizowaniem czasu pracy strażaków, 
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możliwością doskonalenia kompetencji strażaków poprzez udział w kursach i szkoleniach 

dostosowanych do najczęściej występujących działań ratowniczych itd. 

Monografię zakończyłam rekomendacjami dla doskonalenia wykorzystania danych 

w organizacjach non profit. 

Podsumowując, zaproponowane przeze mnie teoretyczne koncepcje i podejścia zostały 

sprawdzone empirycznie, co pozwoliło potwierdzić prawidłowość przyjętej tezy, iż połączenie 

wiedzy o modelach dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi i o systemach Data 

Discovery stanowi podstawę doskonalenia wykorzystania danych na potrzeby podejmowania 

decyzji zarządczych w tych organizacjach. Trzy hipotezy pomocnicze, które towarzyszyły 

postawionej tezie, zostały zweryfikowane pozytywnie: 

1. Zarządzanie danymi w organizacjach non profit jest na niskim poziomie. 

2. Modele dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi wspomagają doskonalenie 

wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w tych organizacjach. 

3. Systemy Data Discovery stanowią wsparcie dla doskonalenia wykorzystania danych na 

potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w organizacjach non profit. 

 

4.7. Implikacje dla teorii i praktyki w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, 
ograniczenia przeprowadzonych badań i przyszłe kierunki badań 

 

Monografia jest pierwszym opracowaniem zwartym, które w sposób kompleksowy 

podejmuje aktualne problemy związane z wykorzystaniem danych adekwatnych do zmieniających 

się potrzeb organizacji non profit i oczekiwań ich interesariuszy. Ze względu na to, że coraz 

częściej pojawiają się postulaty dotyczące właściwego wykorzystania danych w organizacjach non 

profit w kontekście profesjonalizacji zarządzania [Marberg, Korzilius i van Kranenburg, 2019], 

istnieje konieczność tego, że: po pierwsze, dane muszą być właściwie zarządzane [Gontar, 2019], 

aby uniknąć problemów z jakością danych, która ogranicza zdolność ich wykorzystania, po drugie, 

właściwe wykorzystanie danych jest zdeterminowane wdrożeniem SI, które dostarczają 

informacje analityczne użytkownikom biznesowym, wspomagają podejmowanie decyzji 

operacyjnych i planowanie strategiczne. Przeprowadzone przeze mnie badania wpisują się w te 

nurty. Ich wyniki uzupełniają nie tylko wiedzę w zakresie funkcjonowania organizacji non profit 

w gospodarce cyfrowej, ale stanowią także wkład w rozwój badań prowadzonych w ramach nurtu 

praktycznego w subdyscyplinach: zarządzanie wiedzą, wspomaganie decyzji kierowniczych 

i zarządzania instytucjami publicznymi i organizacjami non profit [Bełz i in., 2019].  

Podjęcie prac nad metodyką badań dotyczących dojrzałości organizacji non profit 

w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych, zidentyfikowanie 

wymiarów determinujących przynależność do poszczególnych poziomów modelu DOZD, 

opracowanie narzędzia umożliwiającego diagnozę dojrzałości, identyfikacja możliwości 

systemów DD do doskonalenia wykorzystania danych w organizacjach non profit wraz 

z projektem kokpitu menadżerskiego oraz zaproponowanie rekomendacji dla doskonalenia 

wykorzystania danych stanowi wkład do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Ponadto 

mogą one stanowić podstawę do dalszych dyskusji i badań obejmujących nowe obszary 

wykorzystania danych będących przedmiotem zainteresowania nauk o zarządzaniu i jakości. 

Przeprowadzone badania mają swoje ograniczenia. Wśród nich można wskazać na mój 

subiektywizm w zakresie identyfikacji wymiarów determinujących przynależność do 

poszczególnych poziomów modelu DOZD, jak i ścieżki osiągania dojrzałości dla każdego z nich. 

Wzrost ilości danych i rozwój ICT następuje bardzo szybko i trudno określić a priori, jak będą 

rozwijały się kompetencje w zakresie zarządzania danymi oraz ich wykorzystania w ciągu 

najbliższych kilku lat w organizacjach non profit. Ważny jest fakt, że nowa generacja 

użytkowników biznesowych posiada dużą wiedzę i umiejętności w zakresie ICT – większą niż 

jakakolwiek poprzednia generacja ze względu na to, że dorastali oni w erze cyfrowej. Dlatego 



16 
 

istnieje potrzeba, aby monitorować pojawiające się innowacje technologiczne, które mogą mieć 

wpływ na kształt tych kompetencji. W rezultacie ramy zaproponowane w modelu DOZD będą 

musiały być aktualizowane pod kątem zmian technologicznych, a także nowych praktyk 

społecznych i gospodarczych. Kolejnym ograniczeniem jest zastosowana próba badawcza, która 

jest reprezentatywna tylko dla organizacji non profit z terenu województwa śląskiego, a nie dla 

całej Polski. Ponadto próba badawcza objęła tylko organizacje non profit, do których pozyskano 

dane kontaktowe z baz danych branżowych portali internetowych i z banków danych lokalnych  

GUS-u. Nie uwzględniono w wynikach badania przedstawicieli np. kół łowieckich, organizacji 

samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacji pracodawców ze względu na niski 

współczynnik zwrotu kwestionariuszy ankiety. Następnym ograniczeniem może być różna 

percepcja terminów i zagadnień występujących w kwestionariuszu ankiety i wątpliwości 

dotyczące ich interpretacji, które trudno wyjaśnić podczas elektronicznego wypełniania 

kwestionariusza ankiety. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i zdobytych doświadczeń mogę wskazać kierunki 

przyszłych badań nad doskonaleniem wykorzystania danych w organizacjach non profit. Jednym 

z nich jest doskonalenie wykorzystania danych w organizacjach non profit w takich obszarach, 

jak: zarządzanie aktywami trwałymi, finansami, personelem, zarządzanie relacjami z interesariuszami 

(beneficjentami, partnerami biznesowymi, sponsorami, wolontariuszami itd.) czy zarządzanie 

dokumentami znajdującymi się w obiegu, w którym stroną jest organizacja non profit. Kolejnym 

kierunkiem doskonalenia wykorzystania danych może być marketing, a zwłaszcza PR, który jest 

wyrazem kształtowania relacji z otoczeniem, poprzez informowanie o działaniach w celu 

pozyskania partnerów, osób zaangażowanych czy dofinansowania. Następnym kierunkiem, 

zasługującym na uwagę, jest doskonalenie wykorzystania danych we współpracy z e-administracją. 

Obecnie w ramach współpracy organizacji non profit z administracją publiczną wzrasta ilość 

realizowanych projektów ze środków publicznych, które uwzględniają dofinansowanie z 

programów Unii Europejskiej. Bez właściwego wykorzystania danych trudno jest zarządzać 

takimi projektami, a zwłaszcza ryzykiem. Innym aspektem doskonalenia wykorzystania danych, 

w obliczu konkurencji między organizacjami non profit, może być jakość świadczonych usług. 

Wysoka jakość usług wpływa bowiem na zadowolenie zleceniodawców (grantodawców), którzy 

reprezentują administrację publiczną lub podmioty prywatne. Bez monitorowania i oceny 

satysfakcji nie uda się tego osiągnąć. Dodatkowo, badania w wyżej wymienionych obszarach 

mogą być rozszerzone o kwestie zarządzania danymi oraz zastosowania ICT. 

 

4.8. Podsumowanie wkładu monografii do nauk o zarządzaniu i jakości 
 

W wielu obszarach uzyskane wyniki badań wnoszą znaczący wkład w rozwój nauk 

społecznych, a w szczególności do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Należy tutaj 

przede wszystkim wymienić: 

• Ukazanie warunków funkcjonowania organizacji non profit ukształtowanych poprzez 

cyfrową transformację, gospodarkę opartą na wiedzy, w której informacja i wiedza odgrywają 

szczególną rolę oraz przez wymagania społeczeństwa informacyjnego, które jest świadome 

znaczenia zasobów informacyjnych, środków ich gromadzenia i przesyłania w zaspokajaniu 

swoich potrzeb, których znajomość przyczynia się do zwiększania wartości produktów 

i świadczonych przez nie usług; 

• Zidentyfikowanie krytycznych czynników warunkujących sukces działalności organizacji 

non profit w warunkach informacjonizmu i wikinomii. Czynnikami tymi są: przywództwo, 

zarządzanie, potencjały strategiczne (zasoby, zdolności i kompetencje) oraz ICT;  

• Wskazanie, iż dane stanowią podstawę w procesie podejmowania decyzji i należy nimi 

zarządzać, tak aby były wysokiej jakości. Od wykorzystania wysokiej jakości danych zależy 

bowiem jakość podejmowanych decyzji w organizacjach non profit; 
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• Zidentyfikowanie elementów procesu zarządzania danymi, przedstawienie jego kluczowych 

zasad oraz procedury zapewniającej wysoką jakość danych/informacji, która pozwoli uniknąć 

sytuacji, w której dane niskiej jakości zdyskredytują wysiłki związane z późniejszym 

wykorzystaniem danych; 

• Zobrazowanie organizacji procesu przepływu pracy typowego analityka biznesowego, który 

zapewni skuteczność wykorzystania danych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych. 

W tym procesie dane muszą być pozyskane, odpowiednio przygotowane, załadowane 

i udostępnione zanim użytkownicy biznesowi będą mogli wykorzystywać je do analiz. Tak 

zorganizowany przepływ pracy kieruje preferencje użytkowników biznesowych, w zakresie 

wsparcia wykorzystywania danych, na samoobsługowe systemy analityczne; 

• Konceptualizacja i operacjonalizacja modelu dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu 

danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych, w którym kluczowe wymiary 

determinujące przynależność do poszczególnych poziomów modelu i ich atrybuty ukazują 

ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia pełnej dojrzałości; 

• Opracowanie kwestionariusza ankietowego i metodyki postępowania badawczego w celu 

diagnozy dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania 

decyzji zarządczych; 

• Ocena dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania 

decyzji zarządczych dokonana na podstawie analizy wyników przeprowadzonego badania 

empirycznego dowodzi, że modele dojrzałości kształtują świadomość zmian, które 

organizacja non profit musi wdrożyć, aby lepiej wykorzystywać dane na potrzeby 

podejmowania decyzji zarządczych; 

• Identyfikacja funkcjonalności i możliwości samoobsługowych systemów Business 

Intelligence (Data Discovery) do doskonalenia wykorzystania danych w organizacjach non 

profit wraz z egzemplifikacją i operacjonalizacją; 

• Zaproponowanie rekomendacji dla doskonalenia wykorzystania danych w organizacjach non 

profit. 

Konstatując, monografia jest opracowaniem, które podejmuje aktualne problemy związane 

z zastosowaniem informatyki w organizacjach, a w szczególności wykorzystaniem danych 

w organizacjach non profit. Zakres tematyczny przeprowadzonych przeze mnie prac poznawczych 

i empirycznych wskazuje na wkład do nauk o zarządzaniu i jakości głównie w ramach nurtu 

praktycznego w subdyscyplinach: wspomaganie decyzji kierowniczych (tj. proces podejmowania 

decyzji kierowniczych i projektowanie systemów informatycznych zarządzania), zarządzanie 

wiedzą (tj. organizacje w gospodarce opartej na wiedzy i zarządzanie wiedzą organizacyjną),  

zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non profit, jak również w subdyscyplinach 

zarządzanie procesami i projektami  (tj. dojrzałość organizacji) oraz zachowania organizacyjne (tj. 

kultura organizacyjna) [Bełz i in., 2019].  

W kontekście wkładu niniejszych badań do nauki słuszne wydaje się wskazanie implikacji 

przedstawionych wyników badań dla badaczy i praktyków. Zaproponowane teoretyczne 

koncepcje i podejścia oraz ich potwierdzenie empiryczne stanowią dobrą podstawę do dalszych 

prac naukowych, badawczych i empirycznych. Badacze mogą wykorzystać zaproponowaną 

metodykę postępowania badawczego i dokonać diagnozy i oceny dojrzałości w zarządzaniu 

danymi na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w innych grupach organizacji lub podjąć 

działania doskonalące tę metodykę. Praktycy mogą dokonać diagnozy i oceny dojrzałości własnej 

organizacji, podjąć działania zaradcze i doprowadzić do lepszego wykorzystania danych. 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 
realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji 
kultury, w szczególności zagranicznej 
 

5.1. Syntetyczne ujęcie nurtów dominujących w działalności naukowej 
 

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół wykorzystania ICT i systemów 

informatycznych wspierających zarządzanie organizacjami (od banków, poprzez MŚP aż do 

organizacji non profit) zaczęły się rozwijać już w trakcie studiów na Wydziale Zarządzania 

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku: Informatyka 

i Ekonometria. Szczególnie interesowałam się wówczas zagadnieniami tworzenia systemów 

ekspertowych (SE). Dnia 9 marca 1994 r. zdałam egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym. 

Przedstawiłam pracę magisterską pt. „System ekspertowy do oceny płynności finansowej banku 

komercyjnego”, która została oceniona jako bardzo dobra. Ukończony kierunek Informatyka 

i Ekonometria oraz podjęte zatrudnienie w Katedrze Informatyki, kierowanej przez 

prof.zw.dr. hab. H.Srokę, zdeterminowały ścieżkę mojego profesjonalnego rozwoju. Cele moich 

poszukiwań badawczych były skierowane na wypełnianie luki poznawczej w zakresie 

projektowania, wdrażania i wykorzystania systemów informatycznych oraz ICT na potrzeby 

doskonalenia zarządzania, a w szczególności podejmowania decyzji, w organizacjach 

podlegających cyfrowej transformacji, funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy 

i zdolnych do zaspokajania potrzeb społeczeństwa informacyjnego. 

Retrospektywne spojrzenie na podejmowane dotychczasowe badania i poszukiwania 

teoretyczne pozwala mi na stwierdzenie, że prowadzone przeze mnie prace w pełni mieszczą się 

w dziedzinie nauk społecznych w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. 

Analizując ewolucję swych dociekań naukowych i badawczych w latach 1994-2022, 

wyróżniam cztery główne nurty (cztery etapy rozwoju) pracy naukowej i zainteresowań 

badawczych: 

1. Wykorzystanie inteligentnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu (1994-

2004), których wyrazem była praca doktorska pt. „Kontroling banku komercyjnego 

wspomagany przez systemy ekspertowe” oraz publikacje z późniejszego okresu, rozwijające 

i rozszerzające podejście zaprezentowane w pracy doktorskiej; 

2. Technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy informatyczne w transformacji 

organizacji do e-biznesu (2004-2012), których wyrazem był udział w redakcji naukowej 

monografii pt. „Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- 

i makroekonomicznym”, red. H.Sroka, J.Palonka, oraz publikacje z późniejszego okresu, 

rozwijające i rozszerzające podejście zaprezentowane w tej monografii; 

3. Technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy informatyczne na potrzeby 

Przedsiębiorstw 2.0 (2009-2016), których wyrazem był wkład do monografii pt. „Modele 

techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT” red. J.Palonka, 

M.Pańkowska, M.Żytniewski, w postaci współautorskiego rozdziału pt.: „Koncepcja 

zwirtualizowanego modelu biznesowego dla MŚP”; 

4. Technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy informatyczne na potrzeby 

organizacji data-driven (2016-2022), których syntezą jest opracowana najnowsza 

monografia habilitacyjna pt.: „Doskonalenie wykorzystania danych w organizacjach non 

profit”; 

co szczegółowo ujmuje schemat na rysunku 8. 
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Rys. 8. Tematyka prac naukowo-badawczych w poszczególnych nurtach 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
5.2. Przebieg pracy naukowej – rozwój naukowy 
  
5.2.1. Osiągnięcia naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora (lata 1994-2004) 

 

Swoją aktywność naukową i badawczą rozpoczęłam w 1994 r. Od tego czasu moje 

zainteresowania naukowo-badawcze są zogniskowane wokół wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i systemów informatycznych wspierających zarządzanie 

organizacjami (od banków, poprzez MŚP aż do organizacji non profit).  

W pierwszym etapie mojego rozwoju naukowego, przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

ekonomicznych, przedmiotem mojego zainteresowania było wykorzystanie inteligentnych 

systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu, a w szczególności SE, które w oparciu o bazę 

wiedzy generują ekspertyzy wspomagające podejmowanie decyzji w trakcie rozwiązywania słabo 

bądź nieustrukturalizowanych problemów [Niederliński, 2017]. Będąc członkiem zespołu 

badawczego w projekcie finansowanym w ramach działalności statutowej pt. „Metodologia 

budowy i wdrażania bankowych systemów informatycznych”, opracowałam koncepcję systemu 

ekspertowego do zarządzania aktywami i pasywami banku.  

Pod koniec lat 90. nastąpił transfer wiedzy o kontrolingu do Polski. Kontroling był 

traktowany jako nowoczesny instrument zarządzania wspierający kadrę menadżerską organizacji 

oraz zarząd przy podejmowaniu decyzji [Vollmuth, 1997; Goliszewski, 2019], dlatego 

skierowałam moje zainteresowania naukowe w kierunku kontrolingu w banku komercyjnym. 

Rozpoznałam zasady jego funkcjonowania i zaproponowałam definicję, według której kontroling 

jest systemem koordynującym wszystkie podsystemy zarządzania, dostosowującym je do siebie 

i zapewniającym informacje niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji, przez co prowadzi 
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do ukierunkowania działań kierownictwa na wszystkich poziomach zarządzania na główne cele 

banku. Będąc głównym wykonawcą w projektach finansowanych z dotacji na badania własne, tj.: 

• Koncepcja inteligentnego systemu wspomagania analizy i oceny działalności banku (1999);  

• Prototyp inteligentnego systemu wspomagania analizy i oceny działalności banku (2000); 

• Możliwości zastosowania systemów ekspertowych w kontrolingu banku komercyjnego 

(2002); 

• Możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do wspomagania kontrolingu banku 

komercyjnego (2003); 

zidentyfikowałam cechy SE, które pozwoliły na uznanie ich za predysponowaną klasę narzędzi 

ICT wspierającą kontrolerów/decydentów w procesie podejmowania decyzji. Dowiodłam, że są 

to rozwiązania dedykowane umożliwiające profesjonalne wykorzystanie wiedzy, wyrafinowane 

jej przetwarzanie oparte na inteligentnych procedurach wnioskowania, symulacji i analizy. Efekty 

prac, pochodzące z tego okresu, zostały opublikowane w artykułach i zaprezentowane na 

konferencjach naukowych. Na uwagę zasługuje artykuł pt. „Expert systems as tools facilitating 

controlling in a commercial bank”, który został wygłoszony na 7th International Conference of the 

International Society for Decision Support Systems i opublikowany w materiałach 

konferencyjnych. Przedstawiłam w nim argumenty świadczące o tym, że SE, dzięki wbudowanym 

mechanizmom, wspomagają kontroling i decydentów w banku komercyjnym. Opracowałam 

prototyp SE wspierającego kontroling operacyjny banku komercyjnego w obszarze finansów. 

Wykorzystując szkieletowy system ekspertowy PC-Shell, wchodzący w skład zintegrowanego 

pakietu sztucznej inteligencji SPHINX [Michalik, 2010], dokonałam formalizacji wiedzy 

i implementacji prototypu. Podjęłam próbę walidacji prototypu, którą przeprowadziłam 

w Departamencie Controllingu ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach w trakcie odbywanej 

tam praktyki w 2003 r. Swoistym podsumowaniem tego etapu mojego rozwoju naukowego było 

przygotowanie i pozytywna obrona dysertacji doktorskiej pt. „Kontroling banku komercyjnego 

wspomagany przez systemy ekspertowe” w 2004 r., za którą w 2005 r. otrzymałam nagrodę 

Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach za wyróżniającą się 

rozprawę doktorską, i która została opublikowana w postaci monografii w 2007 r.  

 

5.2.2. Osiągnięcia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora (lata 2004-2022)   
 

5.2.2.1. Nurt badawczy – transformacja organizacji do e-biznesu (w tym aktywność naukowa 
z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) 

 

Przełom wieków przyniósł rewolucyjne zmiany w prowadzeniu biznesu. Czynnikiem 

sprawczym była technologia internetowa. Zaczęła kształtować się gospodarka elektroniczna 

wymuszająca zmiany w sposobie prowadzenia działalności przez organizacje i zmiany w stylu 

życia społeczeństw. Procesy wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy przedsiębiorstwami, 

w kontaktach z klientami i między klientami zaczęto realizować z wykorzystaniem środków 

elektronicznej wymiany danych. Formalne i nieformalne dokumenty papierowe zastępowano 

dokumentami elektronicznymi i organizowano ich obieg przez sieć [Chmielarz, 2007; Olszak 

i Ziemba, 2019]. Wszystko to sprawiło, że odniesienie sukcesu w ówczesnych realiach było 

trudne, a w niektórych organizacjach wręcz niemożliwe bez wsparcia ze strony narzędzi ICT 

wykorzystujących technologię internetu. Ze względu na to, po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych, swoje zainteresowania naukowe skoncentrowałam na transformacji organizacji 

w kierunku e-biznesu. Będąc członkiem zespołu badawczego w projekcie pt. „Strategie 

i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu” (2004), realizowanego pod 

kierunkiem prof.zw.dr. hab. H.Sroki, prowadziłam badania dotyczące projektów systemów  

e-biznesu. Zidentyfikowałam czynniki sukcesu dla projektów systemów e-biznesu na podstawie 
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których opracowałam zasady zarządzania projektami w budowie systemów tej klasy. Efekty moich 

prac naukowych zostały opublikowane w: 

Palonka J. (2005), Czynniki sukcesu projektów systemów informatycznych e-biznesu,  

[w:] Systemy wspomagania organizacji SWO`2005, red. T.Porębska-Miąc, H.Sroka, 

Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 78-84. 

Palonka J. (2006), Zarządzanie projektem w budowie systemów e-biznesu, [w:] Strategie 

i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii 

informacyjnej, red. H.Sroka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 45-62. 

Prace w tym temacie kontynuowałam w późniejszych latach. Punktem wyjścia do określenia 

wymagań użytkowników względem tworzonego SI jest identyfikacja potrzeb informacyjnych 

użytkowników [Zając i Kuraś, 2009; Marcinkiewicz, 2010; Samitowski, 2015]. Uznałam ją za 

krytyczny czynnik w realizacji SI i w moich badaniach skupiłam uwagę na specyfikacji wymagań 

dla projektów informatycznych na potrzeby przygotowywania umów na system IT pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą/dostawcą. Opracowałam przebieg i zakres specyfikacji wymagań 

dla SI, która stanowi podstawę zawarcia obustronnie bezpiecznej umowy i zbudowania SI 

zaspokajającego potrzeby zamawiającego, oraz zasady przeprowadzania negocjacji, gdy projekt 

upada. Na tej podstawie opracowałam propozycję szablonu umowy z wykonawcą SI. Efektem 

prac był artykuł: 

Palonka J. (2013), Zarządzanie umowami z wykonawcami systemów IT, [w:] Wyzwania 

w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych 

zarządzania, red. M.Pańkowska, S.Stanek, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 128, s. 63-80. 

Dynamiczny rozwój ICT stworzył podstawy nowych uproszczeń w biznesie i doprowadził 

do szerokiej racjonalizacji procedur biznesowych. Technologie e-biznesowe wpłynęły na 

reinżynierię procesów biznesowych. X-engineering stał się koncepcją wskazującą menadżerom 

jak postępować, aby sprostać zarówno wyzwaniom nowej ekonomii, i to nie tylko w skali jednego 

przedsiębiorstwa, ale całego łańcucha firm i instytucji współpracujących ze sobą, jak również 

w pełni usatysfakcjonować klienta [Champy, 2003; Gałuszka, 2011]. Badania w zakresie  

X-engineeringu prowadziłam będąc członkinią zespołu badawczego w Wyższej Szkole Bankowej 

w Poznaniu (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)4, który pod kierownictwem prof. dr hab. 

E.Ziemby, w latach 2007-2008 realizował projekt naukowy pt. „Technologie i systemy 

informatyczne w gospodarce opartej na wiedzy”. Celem projektu było przedstawienie koncepcji, 

aspektów metodycznych oraz praktycznych zastosowań technologii informacyjnych na potrzeby 

doskonalenia przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz społeczeństwa. Efektem naukowej 

współpracy w tym zespole badawczym było zidentyfikowanie przeze mnie determinant 

wdrożenia koncepcji X-engineeringu oraz narzędzi ICT opartych na technologii internetowej, 

które wspomagają realizację X-engineeringu w organizacji. Napisałam i wygłosiłam artykuł na 

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Metody, narzędzia i technologie informatyczne 

w gospodarce opartej na wiedzy”, zorganizowanej przez Katedrę Informatyki WSB w Chorzowie 

(2007). Został on opublikowany w monografii pod red. prof. dr hab. E.Ziemby: 

Palonka J. (2008), Nowe spojrzenie na funkcjonowanie organizacji w gospodarce 

elektronicznej, [w:] Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki 

opartej na wiedzy, red. E.Ziemba, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 

Poznań, s. 55-64. 

 

 
4 W autoreferacie, każdorazowe użycie skrótu WSB jest równoznaczne z użyciem pełnej nazwy Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. 
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W kolejnych latach moje prace naukowo-badawcze prowadziłam uczestnicząc w projektach 

badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej pod kierunkiem 

prof.zw.dr.hab. H.Sroki. Były one związane ze zmianami w funkcjonowaniu organizacji 

spowodowanych intensyfikacją wykorzystania internetu, a w szczególności: opracowaniem 

zarysu koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw e-gospodarki (2005-

2008), badaniem poziomu dojrzałości systemów e-biznesu i identyfikacją problemów kreowania 

strategii dla organizacji w e-biznesie wynikających z konfrontacji zamierzeń i realizacji (2009).  

Zidentyfikowałam cechy e-gospodarki, jako wirtualnej areny działalności ówczesnych 

przedsiębiorstw, i czynniki o krytycznym znaczeniu dla rozwoju organizacji opierających swoją 

działalność na internecie. Wśród czynników znalazły się: infrastruktura techniczna, edukacja 

internetowa społeczeństwa, elektroniczne systemy transakcji (e-podpis, e-dokument, e-pieniądz), 

administracja publiczna, demonopolizacja sektora telekomunikacyjnego oraz przedsiębiorczość. 

Czynniki te, patrząc z dzisiejszej perspektywy, były wtedy ograniczeniami w wykorzystaniu 

możliwości internetowych rozwiązań w funkcjonowaniu organizacji w tych warunkach, a ich 

wskazanie wytyczyło obszary badawcze na kolejne lata.  

Organizacja, aby odnieść sukces w e-gospodarce, musiała zacząć uwzględniać powstające 

sieci powiązań z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami. Wiązało się to z wdrażaniem 

interorganizacyjnych systemów informatycznych, co doprowadziło do powstawania organizacji 

wirtualnych [Stanek, 2009; Majewski 2020]. Dlatego wzięłam udział w opracowaniu procedury 

kreowania i wdrażania strategii funkcjonowania organizacji na bazie interorganizacyjnych 

systemów informatycznych. Dowiodłam, że rozwój technologiczny wraz z konwergencją technik 

przetwarzania danych, telekomunikacji i wiedzy o nich umożliwił wirtualizację organizacji, a więc 

zniesienie lub ograniczenie znaczenia czasu, miejsca i formy prowadzenia działalności. 

Zidentyfikowałam i scharakteryzowałam modele działalności e-biznesowej (takich jak: 

elektroniczna witryna i sklep internetowy, elektroniczne zaopatrzenie, elektroniczne centrum 

handlowe, aukcja internetowa, wirtualna społeczność, platforma współpracy, pośrednictwo 

informacji, usługi zaufania), które stanowią do dziś filar działalności e-biznesowej i są stale 

udoskonalane.   

Wszelkie działania e-biznesowe muszą być dostosowane do mikro- i makrośrodowiska 

organizacji [Filis, Johansson i Wagner, 2004]. W pracach badawczych podjęłam próbę diagnozy 

i oceny wpływu internetu na środowisko gospodarcze, prawno-polityczne i społeczne organizacji. 

Wykazałam, że implikuje on budowę strategii funkcjonowania organizacji i późniejszą jej 

realizację. Do zbadania oddziaływania internetu na rentowność firm zaproponowałam metodę 

opartą na analizie czynników 5 sił Portera (siła dostawców, siła nabywców, rywalizacja, bariery 

wejścia, substytuty i produkty komplementarne). Zasugerowałam, że aby ustalić czy dana branża 

jest atrakcyjna, konieczne jest dokonanie szczegółowej analizy pod kątem 5 sił kształtujących 

konkurencję w branży.  

Efekty moich prac naukowych z tego okresu zostały opublikowane w następujących 

rozdziałach w monografiach: 

Palonka J., Sroka H. (2007), E-gospodarka - wirtualna arena działalności gospodarczej, 

[w:] Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw  

e-gospodarki, red. H.Sroka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 11-28. 

Palonka J., Sroka H. (2010), Problemy kreowania strategii dla organizacji w e-biznesie. 

zamierzenia a realizacje, [w:] Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie 

mikro- i makroekonomicznym, red. H.Sroka, J.Palonka, Wydawnictwo UE w Katowicach, 

Katowice, s.13-36.  

Palonka J., Gembala K. (2010), Wpływ rozwoju technologii informatycznej na kreowanie 

systemów e-biznesu, [w:] Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- 
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i makroekonomicznym, red. H.Sroka, J.Palonka, Wydawnictwo UE w Katowicach, 

Katowice, s. 37-57.  

Palonka J., Sroka H. (2010), Wpływ Internetu na makrośrodowisko organizacji, [w:] 

Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym, red. 

H.Sroka, J.Palonka, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s.59-78.  

Palonka J. (2010), Wpływ Internetu na rentowność firm w branży w e-gospodarce, [w:] 

Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym, red. 

H.Sroka, J.Palonka, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s.79-87. 

 

Szybki, niezależny dostęp do danych i informacji oraz możliwość ich bezpiecznej wymiany 

z partnerami stały się czynnikami integrującymi przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw, 

umożliwiając tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej. Skuteczne zarządzanie procesami 

logistycznymi, wymiana dokumentów między stronami w realizowanych procesach były możliwe 

dzięki wykorzystaniu ICT, opartych na internecie a później na technologii mobilnej [Krawiec, 

2005; Wieczerzycki, 2013; Janczewska, Janczewski, 2019]. Z tego powodu obszar moich badań 

zawęziłam do wykorzystania ICT i systemów informatycznych w logistyce. Szerokie spektrum 

wyników badań teoretycznych i empirycznych w tym zakresie zaprezentowałam w artykułach, 

które zostały wygłoszone na konferencjach naukowych i opublikowane w monografiach:  

Palonka J. (2007), Wykorzystanie technologii RFID w logistyce, [w:] Systemy 

wspomagania organizacji SWO'2007, red. T.Porębska-Miąc, H.Sroka, Wydawnictwo AE 

w Katowicach, Katowice, s. 71-81.  

Palonka J. (2008), Narzędzia technologii informacyjnej wykorzystywane w logistyce w e-

gospodarce, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO' 2008: Informatyka 

ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, red. M.Pańkowska, T.Porębska-Miąc, 

H.Sroka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 325-336. 

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2009), Istota systemów zarządzania dokumentami i ich 

obiegiem, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO’2009, T1, red. T.Porębska-Miąc, 

H.Sroka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 189-197. 

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2012), Innovative Telecommunication Technologies in 

Logistics, [w:] Innovations in management and production engineering, red. R.Knosala, 

Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 560-567. 

Palonka J., Sroka H. (2013), Obszary integracji technologii informatycznych 

i komunikacyjnych dla doskonalenia strategii zarządzania łańcuchem dostaw 

w organizacji wirtualnej, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO’2013, red. 

T.Porębska-Miąc, H.Sroka, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 192-214. 

 

Zakres zastosowań technologii mobilnych w gospodarce systematycznie poszerzał się. 

W związku z tym podjęłam próby pozyskania środków finansowych na realizację projektu 

badawczego własnego w 34 i 36 konkursie projektów badawczych Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego: 

• W 2007 r.  opracowałam projekt pt. „Metodologia budowy systemów mobilnych 

wspomagających prowadzenie działalności organizacji w e-gospodarce”, który uzyskał 

oceny wyróżniającą i dwa razy bardzo dobrą, ale nie otrzymał finansowania;  

• W 2008  r. opracowałam projekt pt. „Technologie mobilne wspomagające realizację procesów 

biznesowych w przedsiębiorstwach sektora Utilities w Polsce”, który podobnie jak poprzedni, 

pomimo wysokich ocen nie otrzymał finansowania. 
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Efektem przeprowadzonych przeze mnie badań teoretycznych, niezbędnych do opracowania 

ww. wniosków, była identyfikacja i charakterystyka urządzeń mobilnych i technologii 

bezprzewodowej komunikacji dla biznesu. Z kolei analiza obszarów ich wykorzystania, 

przeprowadzona razem z dr T.Porębską-Miąc, pozwoliła wskazać korzyści i ograniczenia 

wynikające z ich zastosowania w biznesie. W efekcie powstał artykuł:  

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2011), Możliwości wykorzystania technologii mobilnych 

we współczesnym biznesie, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. 

Komunikacja elektroniczna, red. M.Pańkowska, Wydawnictwo UE w Katowicach, 

Katowice, s.317-334,  

który został wygłoszony na Konferencji Naukowej Wydziału Informatyki i Komunikacji (WIiK) 

UE w Katowicach – Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach: Komunikacja 

elektroniczna (2011 r.) W artykule przedstawiłam usystematyzowany przeze mnie przebieg 

rozwoju technologii mobilnych wspomagających pracę handlowca. 

 

Moja aktywność badawcza w tym nurcie zaowocowała 15 publikacjami w wydawnictwach 

krajowych oraz licznymi prezentacjami wyników na konferencjach naukowych w kraju. 

Otrzymałam 3 nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 

za współautorstwo książek pt. „Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu”, „Strategie 

i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii 

informacyjnej” i „Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw  

e-gospodarki”. 

 

5.2.2.2. Nurt badawczy – technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy informatyczne na 
potrzeby Przedsiębiorstw 2.0 (w tym aktywność naukowa z Wyższą Szkołą Bankową 
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) 

 

Udział ICT w realizacji transakcji handlowych, operacji bankowych, w transporcie, 

administracji itd. rósł a organizacje zaczęły wykorzystywać do komunikacji narzędzia oparte na 

technologii Web 2.0. Narzędzia te nie tylko usprawniły i nadały dynamiki komunikacji firmowej, 

ale też samemu biznesowi [Cook, 2008]. W 2009 r. rozpoczęłam prace badawcze, które 

kwalifikuję do nurtu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych i systemów 

informatycznych na potrzeby Przedsiębiorstw 2.0. Kontynuując współpracę naukową z WSB 

w Chorzowie w ramach projektu naukowego pt. „Technologie i systemy informatyczne 

w gospodarce opartej na wiedzy”, zidentyfikowałam techniki do pozyskiwania i przekazywania 

wiedzy w Przedsiębiorstwie 2.0., tj.: blogi, RSS, tagi, profile, wyszukiwarki semantyczne, 

wirtualny świat, podcast itd. W efekcie powstał artykuł, który został wygłoszony na 

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Technologie informacyjne w gospodarce opartej na 

wiedzy, zorganizowanej przez WSB w Chorzowie (2009 r.) i opublikowany w rozdziale 

monografii pod red. prof. dr hab. E.Ziemby:   

Palonka J. (2011), Przegląd technik stosowanych do pozyskiwania i przekazywania 

wiedzy w przedsiębiorstwie 2.0, [w:] Technologie informacyjne w gospodarce opartej na 

wiedzy, red. E.Ziemba, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, 

nr 32, s. 27-36. 

 

Z kolei współpraca z przedstawicielem firmy Asseco Poland S.A. pozwoliła na wskazanie 

nowoczesnych rozwiązań ICT dla Customer Contact Center. Efekt współpracy został 

opublikowany w postaci współautorskiego artykułu:  
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Palonka J., Porębska-Miąc T., Lora M. (2011), IT Solutions for the Customer Contact 

Center, [w:] Creativity Support Systems, red. H.Sroka, S.Stanek, „Studia Ekonomiczne. 

Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 88, 

s.95-103. 

 

Kolejny obszar, w którym prowadziłam prace naukowo-badawcze wyniknął ze wzrostu 

zasięgu i zakresu funkcjonalności oferowanych przez media społecznościowe. Media 

społecznościowe stały się uzupełnieniem lub alternatywą tradycyjnych stron internetowych 

organizacji. Pozwoliły organizacjom na prowadzenie własnych profili, dzięki którym możliwe 

stało się wzmacnianie rozpoznawalności marki, komunikowanie treści, zachęcanie użytkowników 

do zapoznania się z ofertą czy pozyskiwanie ich opinii [Majewski, 2010; Werner, 2016; 

Matwiejczyk, 2020]. Zaczęły oferować nowe metody budowania przewagi konkurencyjnej 

[Kowalska, 2018]. Pozwoliły na wykorzystywanie nowych dróg komunikacji i elementów 

społecznej odpowiedzialności. Organizacje zaczęły wykorzystywać fakt, że w biznesie „można 

wykorzystać społecznościowe dyskusje, pozycjonować swoją markę jako pozytywną siłę 

zmieniającą świat i współpracować z konsumentami – orędownikami marki” [Kotler, Kartajaya i 

Setiawan, 2010]. Skłoniło mnie to do podjęcia badań w tym zakresie i w efekcie przygotowałam 

następujące publikacje: 

Palonka J. (2013), Wirtualny urząd jako jedna z platform interakcji mediów 

społecznościowych dla administracji publicznej, „Roczniki Kolegium Analiz 

Ekonomicznych SGH w Warszawie”, nr 29, s. 237-250. 

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2014), Cloud Computing and Mobility as the Main Trends 

in Unified Communications, [w:] Ambient Technology and Creativity Support System, 

red. M.Pańkowska, J.Palonka, H.Sroka, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 188, s. 119-134. 

Palonka J. (2016), Model wymagań innowacyjnego systemu informacyjno-

komunikacyjnego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku 

małżeńskiego, [w:] Metody komputerowe w procesie podejmowania decyzji, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica Pomerania”, nr 4 (42),  

s.39-50. 

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2016), A Blog as an Effective Communication Tool in  

e-business, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach”, nr 296, s. 34-48. 

Równocześnie, uczestniczyłam w badaniach prowadzonych w Katedrze Informatyki UE 

w Katowicach w ramach projektu badawczego pt. „Modele techniczno-społeczne wirtualizacji 

i udostępniania na żądanie zasobów IT”. Efektem tych prac było opracowanie koncepcji 

zwirtualizowanego modelu biznesowego dla MŚP opartego na mediach społecznościowych. 

Opracowując koncepcję modelu skupiłam uwagę na dwóch obszarach: marketingu i zasobach 

ludzkich. W modelu uwzględniłam infrastrukturę informatyczną wspierającą prowadzenie 

działalności organizacji, tj. chmurę obliczeniową i technologie mobilne. Zaproponowałam 

sposoby promocji marek konsumenckich i biznesowych w serwisach społecznościowych oraz 

wsparcie dla procesu rekrutacji. Wskazałam narzędzia do komunikacji i współpracy dla MŚP. 

Przedstawiłam propozycję monitorowania funkcjonowania zwirtualizowanych rozwiązań 

internetowych w organizacji i możliwości ich optymalizacji dzięki analizie danych internetowych. 

Powyższe kwestie podniosłam w następujących publikacjach przygotowanych wspólnie  

z dr T.Porębską-Miąc: 
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Palonka J., Porębska-Miąc T. (2012), From Social Media to Social CRM (SCRM), [w:] 

Creativity support systems, methods, and applications, red. H.Sroka, S.Stanek, 

M.Pańkowska, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach”, nr 117, s. 89-98. 

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2013), Social recruiting – the use of social networks in the 

recruiting proces, [w:] Cognition and Creativity Support Systems, red. M.Pańkowska, 

H.Sroka, S.Stanek, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach”, nr 153, s. 107-121. 

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2013), Social Media for Corporate Brands,  

[w:] User-driven Information System Development, red. M.Pańkowska, „Studia 

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach”, nr 158, s.112-122. 

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2013), Marki konsumenckie w serwisach 

społecznościowych, [w:] Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania 

praktyczne, red. A.Bajdak, M.Nowak, A.Samborski, H.Zawadzki, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice, 

s.136-146.  

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2014), Rekrutacja w mediach społecznościowych (social 

recruiting), [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R.Knosala, Oficyna 

Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, T. 2, s.978-989.  

 

Walidację elementów modelu przeprowadziłam w oparciu o przygotowane samodzielnie 

case study i zaprezentowałam w: 

Palonka J., Porębska-Miąc T. (2016), Koncepcja zwirtualizowanego modelu biznesowego 

dla MŚP, [w:] Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie 

zasobów IT, red. J.Palonka, M.Pańkowska, M.Żytniewski, Wydawnictwo UE 

w Katowicach, Katowice, s.46-108. 

 

Moja aktywność badawcza w tym nurcie zaowocowała 12 publikacjami (w tym 6 w języku 

angielskim) opublikowanymi przez wydawnictwa krajowe oraz licznymi prezentacjami na 

konferencjach naukowych w kraju. 

 

5.2.2.3. Nurt badawczy – technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy informatyczne na 
potrzeby organizacji data-driven (w tym aktywność naukowa międzynarodowa) 

 

Powszechna akceptacja faktu, że klient jest rzeczywistym kreatorem losu firmy i od 

umiejętności jego pozyskania i utrzymania zależy sukces lub porażka firmy na rynku, 

spowodowały, że oczekiwania klientów zdeterminowały konieczność pozyskiwania, 

administrowania i umiejętnego wykorzystania obszernych i niezwykle precyzyjnych danych 

i informacji o nich samych [Sroka, 2005; Pawełoszek, 2019]. Moje prace naukowo-badawcze 

w kolejnej fazie skoncentrowałam na analityce danych internetowych. Dowiodłam, że analityka 

internetowa stała się instrumentem w zarządzaniu działalnością online firmy a narzędzia 

wykorzystywane w procesie analizy danych pozwalają na pozyskanie szczegółowej i wartościowej 

wiedzy na temat ruchu na stronie internetowej, zachowań internautów odwiedzających daną 

witrynę, przydatności w wyborze treści znajdujących się na stronie itd. Było to możliwie dzięki 

uczestnictwu w projekcie badawczym (grancie) pt. „Prosumpcja produktów informatycznych 

wspomagających zarządzanie w organizacjach gospodarczych” pod kierownictwem  
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prof. UE dr hab. M. Pańkowskiej. Zrealizowałam zadania polegające na analizie podstaw 

teoretycznych aktywności i twórczości użytkowników wspomaganej systemami informatycznymi 

oraz modelowaniu i projektowaniu systemów stymulowania aktywności i twórczości 

użytkowników. Efektem tych prac było opracowanie wspólnego, z przedstawicielami praktyki 

gospodarczej, artykułu, który zaprezentowałam na międzynarodowej konferencji International 

Conference on Analytics Driven Solutions: ICAS’2014 w Ottawie. Nawiązana wtedy współpraca 

z badaczami Telfer School of Management University of Ottawa w Kanadzie umożliwiła 

opublikowanie go w monografii: 

Palonka J., Lora M., Oziębło T. (2017), Google Analytics as a Prosumption Tool for Web 

Analytics, [in:] The Analytics Proces. Strategic and Tactical Steps, ed. E.Rodriguez, CRC 

Press Taylor & Francis Group, New York, s. 127-144. 

 

Będąc uczestnikiem ww. międzynarodowej konferencji naukowej nawiązałam ścisłą 

współpracę z D.Begovic’em, badaczem Sprott School of Business, Carleton University 

w Ottawie. W trakcie licznych i głębokich dyskusji naukowych moje zainteresowanie wzbudziło 

wykorzystanie samoobsługowych systemów Business Intelligence do analizy danych na potrzeby 

procesów podejmowania decyzji zarządczych (systemy DD już wtedy w Kanadzie były 

powszechnie stosowane przez organizacje do analizy danych). Mając świadomość tego, że 

optymalny proces podejmowania decyzji jest oparty na danych [Cong i Pandya, 2003; Szkudlarek 

i Milczarek, 2014] swoje prace naukowo-badawcze zaczęłam koncentrować na wykorzystaniu 

danych i systemów Data Discovery na potrzeby podejmowania decyzji w organizacjach. 

  W 2014r. stworzyliśmy z D.Begovic’em międzynarodowy zespół badawczy do realizacji 

projektu nt. zarządzania danymi i ich wykorzystania na potrzeby procesu podejmowania decyzji 

w organizacjach z sektora publicznego (PUS), prywatnego (PRS) i non profit (NFP) w Polsce  

i w Kanadzie. Jego celem było sprawdzenie czy organizacje traktują dane jako krytyczny zasób 

i potrafią nim zarządzać przy pomocy narzędzi IT i czy organizacje są świadome korzyści, jakie 

niesie analityka danych dla rozwiązywania problemów biznesowych, poprawy procesu 

decyzyjnego i wzrostu konkurencyjności organizacji. Projekt był realizowany etapami. 

W pierwszym etapie prac dokonałam dogłębnych studiów literatury, które stanowiły podstawę do 

opracowania przez nas kwestionariusza ankiety na potrzeby przeprowadzenia badania. W drugim 

etapie opracowałam metodykę badania organizacji PUS, PRS i NFP w Polsce i w Kanadzie. 

W trzecim etapie przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród organizacji w Polsce i w Kanadzie. 

W etapie czwartym zamierzaliśmy dokonać analizy porównawczej danych ilościowych 

uzyskanych z badania wśród organizacji z Polski i Kanady. Jednakże liczba zwrotów 

wypełnionych kwestionariuszy ankiety przez organizacje z Kanady okazała się niewystarczająca 

do przeprowadzenia porównania. Wspólnie przygotowaliśmy zatem artykuł, w którym 

zaprezentowaliśmy uzyskane wyniki i wnioski z badania przeprowadzonego tylko wśród polskich 

organizacji. Stwierdziliśmy, że organizacje z sektorów PRS i PUS lepiej zarządzają danymi na 

potrzeby procesów decyzyjnych niż organizacje z NFP, uznają dane za krytyczny zasób, ale nie 

przeprowadzają zróżnicowanych analiz danych i nie korzystają ze specjalistycznych narzędzi 

informatycznych do ich obsługi. Artykuł przedstawiłam na 13th International Conference on 

Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (ICICKM’2016) 

w Ithace (USA): 

Palonka J., Begovic D. (2016), Data Driven Decision Making Process: The Case of 

Polish Organizations, Proceedings of the 13th International Conference on Intellectual 

Capital, Knowledge Management & Organisational Learning. ICICKM 2016, eds. 

G.S.Erickson, H.Rothberg, Academic Conferences and Publishing International Limited, 

Ithaca, s. 2016-224. 
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Dołączenie do zespołu badawczego w projekcie pt. „Procesy modelowania danych, 

podejmowania decyzji i bezpieczeństwa informacji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa”, 

kierowanym przez prof. UE dr hab. M.Pańkowską, umożliwiło mi kontynuację badań w Polsce. 

Ze względu na to, że organizacje non profit były najmniej liczną grupą, która wzięła udział 

w pierwotnym badaniu, zawęziłam obszar badań do organizacji non profit. Opracowałam model 

diagnozy i oceny dojrzałości organizacji non profit w zarządzaniu danymi na potrzeby 

podejmowania decyzji, przeprowadziłam badanie dojrzałości i dokonałam ewaluacji organizacji, 

które wzięły udział w badaniu. Wstępne wyniki prac opublikowałam w monografii: 

Palonka J. (2018), Data Management Maturity for Knowledge-Based Decision-Making: 

Case of Polish Third Sector Organizations, [in:] Global Practices in Knowledge 

Management for Societal and Organizational Development, ed. N. Baporikar, IGI Global, 

Hershey, s. 126-144. 

Rezultaty przeprowadzonego badania wykazały, że zarządzanie danymi w organizacjach 

non profit w Polsce jest na niskim poziomie, dlatego postanowiłam kontynuować prace naukowe 

w tym obszarze. Usystematyzowałam wiedzę nt. jakości danych i informacji w organizacjach non 

profit na potrzeby procesów podejmowania decyzji. Zidentyfikowałam atrybuty jakości danych 

oraz czynniki, które mają wpływ na jakość danych oraz zaproponowałam procedurę, która 

zapewnia wysoką jakość danych/informacji dla funkcjonowania organizacji non profit. Efekty 

opublikowałam w: 

Palonka J. (2019), Jakość danych i informacji w organizacjach non-profit, [w:] 

Informatyka i zarządzanie na przełomie wieków. Metody, narzędzia, systemy, 

zastosowania, red. T.Parys, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 313-333.  

 

Następne moje prace naukowe związane były z koncepcją procesu ustawicznego 

doskonalenia usług oferowanych przez organizacje non profit. Opracowałam założenia od 

momentu definiowania celów do pomiaru wartości usług. W efekcie stwierdziłam, że bez 

odpowiedniej architektury danych, dostępu do danych wysokiej jakości i optymalizacji procesów 

ich przetwarzania nie jest możliwe skuteczne doskonalenie świadczonych usług w takich 

organizacjach.  Zaproponowałam rekomendacje do doskonalenia usług w organizacjach non profit 

w oparciu o dane. Efekty opublikowałam w: 

Palonka J. (2019), Wykorzystanie danych do doskonalenia usług w organizacjach non 

profit, [w:] Procesy modelowania danych i podejmowania decyzji w architekturze 

systemowej przedsiębiorstwa, red. M.Pańkowska, Wydawnictwo UE w Katowicach, 

Katowice, s.83-99. 

 

Ostatni etap moich prac naukowych, prezentowanych w autoreferacie, związałam z nową 

generacją samoobsługowych systemów Business Intelligence, tj. systemami Data Discovery, które 

ze względu na ich cechy [Łada i Burnet-Wyrwa, 2015], uznałam za predysponowane do wsparcia 

zarządzania w organizacjach non profit. Połączyłam wiedzę o funkcjonowaniu organizacji non 

profit, zarządzaniu danymi i o systemach Data Discovery oraz opracowałam kokpit menadżerski. 

Współpraca z organizacją non profit (tj. Ochotniczą Strażą Pożarną w Zabrodziu) umożliwiła mi 

pozyskanie niezbędnych danych i egzemplifikację w systemie DD – Tableau. Efektem tego etapu 

prac jest rozdział opublikowany w:   

Palonka J. (2021), Data Discovery Systems for Not-for-Profit Organizations,  

[in:] Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technology,  

ed. M. Khosrow-Pour, IGI Global, Hershey, s. 536-548. 
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Moja aktywność badawcza w tym nurcie zaowocowała 6 publikacjami (w tym 4 w języku 

angielskim), które zostały opublikowane przez wydawnictwa w kraju i za granicą. Wzięłam udział 

w 2 międzynarodowych konferencjach naukowych w Ottawie (Kanada) – International 

Conference on Analytics Driven Solutions i w Ithace (USA) – 13th International Conference on 

Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, na których 

zaprezentowałam wyniki badań przeprowadzonych z przedstawicielami ośrodków naukowych 

i praktyki gospodarczej. Cenne uwagi i wymiana myśli z uznanymi badaczami problematyki data-

driven w kraju i za granicą były dla mnie inspirujące, umożliwiły mi szersze spojrzenie na problem 

i kompleksowe przedstawienie zagadnień w rozdziałach mojej monografii. 

 

5.2.2.4. Podsumowanie aktywności naukowej po uzyskaniu stopnia doktora nauk 
ekonomicznych 

 

Podsumowując swoją aktywność publikacyjną po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych, mogę stwierdzić, że jest ona różnorodna pod względem typów publikacji a także 

rozpowszechnienia w kraju i za granicą. Syntetyczne ilościowe ujęcie dorobku przedstawia  

tabela 1. Szczegółowy spis publikacji naukowych znajduje się natomiast w Wykazie osiągnięć 

naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 

(Załącznik nr 4, pkt. II.2, 3 i 4). 
 

Tabela 1 

Zestawienie aktywności publikacyjnej po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych 

Kategoria osiągnięcia Publikacje w j.polskim 

(samodzielne/ 

współautorskie) 

Publikacje w j.angielskim 

(samodzielne/ 

współautorskie) 

Razem publikacje 

(samodzielne/ 

współautorskie) 

Monografie naukowe 2 (2 / 0) 0 (0 / 0) 2 (2 / 0) 

Rozdziały w monografiach 

naukowych opublikowanych 

przez wydawnictwa w Polsce 

 

21 (9 / 12) 

 

1 (0 / 1) 

 

22 (9 / 13) 

Rozdziały w monografiach 

naukowych opublikowanych 

przez wydawnictwa zagraniczne 

 

0 (0 / 0) 

 

3 (2 / 1) 

 

3 (2 / 1) 

Redakcje naukowe monografii 

opublikowanych przez 

wydawnictwa w Polsce 

 

2 (0 / 2) 

 

0 (0 / 0) 

 

2 (0 / 2) 

Artykuły opublikowane 

w krajowych czasopismach 

naukowych 

 

7 (7 / 0) 

 

6 (0 / 6) 

 

13 (7 / 6) 

Artykuły opublikowane 

w zagranicznych czasopismach 

naukowych 

 

0 (0 / 0) 

 

2 (0 / 2) 

 

2 (0 / 2) 

Redakcje naukowe czasopism 

opublikowanych przez 

wydawnictwa w Polsce 

 

1 (0 / 1) 

 

0 (0 / 1) 

 

2 (0 / 2) 

Podręczniki akademickie 

(rozdziały) 

2 (2 / 0) 0 (0 / 0) 2 (2 / 0) 

RAZEM 35 (20 / 15) 13 (2 / 11) 48 (22 / 26) 

 

W latach 2004-2022 aktywnie uczestniczyłam w projektach badawczych. Byłam główną 

wykonawczynią w indywidualnych projektach badawczych finansowanych z dotacji na badania 

własne, członkinią zespołów badawczych w projektach finansowanych w drodze konkursów 

krajowych (Granty), uczestniczyłam w pracach zespołów Katedry Informatyki realizujących 

projekty finansowane w ramach działalności statutowej oraz utrzymania potencjału badawczego 
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UE w Katowicach i WSB w Chorzowie. Po uzyskaniu stopnia doktora zrealizowałam 26 zadań 

badawczych (tj. 24 w UE w Katowicach i 2 w WSB w Chorzowie) w 10 projektach (tj. 9 w UE 

w Katowicach i 1 w WSB w Chorzowie) związanych ściśle z moimi zainteresowaniami 

naukowymi, które pozwoliły na eksplorowanie podjętych nurtów badawczych, krytyczne 

spojrzenie i doskonalenie oraz pogłębianie badań, opublikowanie artykułów i zaprezentowanie 

wyników badań na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.  

Wykaz uczestnictwa w projektach badawczych w UE w Katowicach przedstawia tabela 2. 

Szczegółowy spis projektów badawczych znajduje się natomiast w Wykazie osiągnięć naukowych 

stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (Załącznik nr 4, 

pkt. II.9 i 15). 
 

Tabela 2 

Zestawienie uczestnictwa w zrealizowanych projektach badawczych w UE w Katowicach 

po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych 

 

Funkcja  

w ramach prac 

zespołu 

badawczego  

Kategoria projektu 
 

 

Razem udział 

w projektach 
Projekty finansowane 

w drodze konkursów 

krajowych (Grant) 

Projekty finansowane w 

ramach działalności 

statutowej oraz 

utrzymania potencjału 

badawczego (BS) 

Indywidualne projekty 

badawcze finansowane 

z dotacji na badania 

własne (BW) 

Główna 

wykonawczyni 

0 0 1 1 

Członkini 

zespołu 

1 7 0 8 

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w poszczególnych nurtach działalności 

naukowej przedstawia rysunek 9. 

 

 
 

Rys. 9. Nurty działalności naukowej i realizowane projekty 

Źródło: Opracowanie własne 
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Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych wygłosiłam 21 referatów (17 w języku 

polskim oraz 4 w języku angielskim) na 21 konferencjach naukowych. Konferencje, na których 

prezentowałam wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań były organizowane przez  uczelnie 

i jednostki naukowe w kraju, tj.: Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Akademię Sztuki 

Wojennej w Warszawie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Politechnikę Opolską w Opolu, WSB w Chorzowie, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej i za granicą, tj. 

Ithaca College (USA), Telfer School of Management, University of Ottawa (Kanada) oraz 

Academic Conferences and Publishing International Ltd. i IBM Centre for Business Analytics and 

Performance. Ponadto byłam członkinią komitetów organizacyjnych 16 konferencji organizowa-

nych przez środowiska akademickie w Polsce i międzynarodowe towarzystwa naukowe, tj. 

International Steering Committee of Business Informatics Research (konferencja BIR’2019)  

i The Association for Information Systems (ISD’2016).  

Wykaz ilościowy uczestnictwa w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

w których brałam udział i wygłaszałam referaty, oraz prac w komitetach organizacyjnych 

przedstawia tabela 3. Natomiast szczegółowy spis udziału w krajowych i międzynarodowych 

konferencjach naukowych wraz z tytułami wygłoszonych referatów znajduje się w Wykazie 

osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu 

i jakości (Załącznik nr 4, pkt. II.7). Z kolei szczegółowy spis udziału w komitetach organi-

zacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych znajduje się w Załączniku nr 4, pkt. II.8. 
 

Tabela 3 

Ilościowe zestawienie uczestnictwa w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym 

oraz członkostwa w komitetach organizacyjnych 

Funkcja  

w ramach 

uczestnictwa 

Konferencje 

naukowe w Polsce 

o zasięgu 

krajowym 

Konferencje 

naukowe w Polsce 

o zasięgu 

międzynarodowym 

Konferencje 

naukowe za 

granicą 

Razem udział  

w konferencjach 

Prezentująca 16 3 2 21 

Przewodnicząca 

sesji 

0 2 0 2 

Członkini komitetu 

organizacyjnego 

10 6 0 16 

 

Do moich szczególnych naukowych doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej 

mogę zaliczyć opublikowanie artykułu, we współautorstwie z badaczem Sprott School of 

Business, Carleton University w Ottawie (Kanada). Artykuł ten był wynikiem wspólnie 

przeprowadzonych w latach 2014-2016 prac badawczych dotyczących zarządzania danymi i ich 

wykorzystania na potrzeby procesu podejmowania decyzji w organizacjach z sektora publicznego, 

prywatnego i non profit w Polsce i w Kanadzie. Celem badań było sprawdzenie czy organizacje 

traktują dane jako krytyczny zasób i potrafią nim zarządzać przy pomocy narzędzi IT i czy 

organizacje są świadome korzyści, jakie stwarza analityka danych dla rozwiązywania problemów 

biznesowych, poprawy procesu decyzyjnego i wzrostu konkurencyjności organizacji 

i przeprowadzenie analizy porównawczej danych ilościowych uzyskanych z badania wśród 

organizacji z Polski i Kanady. Badania zostały przeprowadzone, jednak analiza porównawcza nie 

została przeprowadzona ze względu na niewystarczającą liczbę zwrotów wypełnionych 

kwestionariuszy ankiety przez organizacje z Kanady. W artykule zostały zatem zaprezentowane 

wyniki pozyskane od organizacji funkcjonujących w Polsce. 

Moje naukowe doświadczenia na płaszczyźnie międzynarodowej wiążą się z członkostwem 

w komitetach organizacyjnych konferencji międzynarodowych organizowanych przez 

Katedrę Informatyki UE w Katowicach we współpracy z: 
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• International Steering Committee of BIR – 18th International Conference on Business 

Informatics Research – BIR’2019, 

• The Association for Information Systems i Naukowym Towarzystwem Informatyki 

Ekonomicznej – 25th International Conference on Information Systems Development – ISD’2016, 

• Biurem Współpracy Międzynarodowej UE w Katowicach – „Smart Technology & Smart 

Research”, w ramach wydarzenia „International Week” realizowanego ze środków Erasmus 

Programme. 

W szczególności byłam odpowiedzialna za przygotowanie oferty bazy hotelowej dla uczestników, 

rozliczenia finansowe, organizację atrakcji turystycznych w Katowicach oraz dokumentację 

fotograficzną ww. konferencji. 

W ramach naukowej międzynarodowej współpracy opracowałam recenzje rozdziałów do 

monografii naukowych. Brałam udział w przygotowaniu następujących monografii naukowych: 

• Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technology,  

ed. M. Khosrow-Pour, IGI Global, Hershey; 

• Global Practices in Knowledge Management for Societal and Organizational Development, 

ed. N. Baporikar, IGI Global, Hershey; 

• The Analytics Proces. Strategic and Tactical Steps, ed. E.Rodriguez, CRC Press Taylor & 

Francis Group, New York.  

Wykonałam również recenzje artykułów naukowych zgłoszonych: 

• do czasopism z listy MEiN: Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 

oraz Journal of Information Science,  

• na konferencję naukową 29th International Conference on Information Systems Development 

– ISD’2021, 

• na konferencję naukową 25th International Conference on Information Systems Development 

– ISD’2016  

• na konsorcjum doktoranckie PhD Symposium @BIS2013, które odbyło się w ramach 

konferencji naukowej 16th International Conference Business Information Systems BIS 2013. 
 

Szczegółowy spis recenzowanych przeze mnie prac naukowych znajduje się w Wykazie 

osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu 

i jakości (Załącznik nr 4, pkt. II.13). 
 

Ponadto wykonałam opinie eksperckie dla Business Application Research Center (BARC 

GmbH), będące cennym wkładem do aktualnego stanu wiedzy i wymiany doświadczeń między 

ośrodkami akademickimi a firmami w zakresie oprogramowania biznesowego koncentrującego 

się na zarządzaniu danymi i analityce danych. Tematyka opinii obejmowała: Data Culture (2022), 

Driving Innovation with AI (2022), Data Management (2021), Data and Analytics Platforms 

(2021) oraz Strategies for Driving Adoption and Value with BI and Embedded Analytics (2021). 

 

Podsumowując, moja istotna aktywność naukowa była realizowana przede wszystkim 

w UE w Katowicach, a w mniejszym zakresie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Wydział 

Zamiejscowy w Chorzowie). Aktywność naukowa zagraniczna przejawiała się we wspólnie 

realizowanych projektach z badaczami z zagranicznych ośrodków akademickich i jednostek 

naukowych tj.: (1) Sprott School of Business, Carleton University w Ottawie (Kanada) w zakresie 

zarządzania danymi i ich wykorzystania na potrzeby procesu podejmowania decyzji 

w organizacjach z sektora publicznego, prywatnego i non profit w Polsce i w Kanadzie; (2) 

Namibia University of Science and Technology (Namibia) i University of Pune (Indie) w zakresie 

przygotowania monografii pt. „Global Practices in Knowledge Management for Societal and 

Organizational Development”; (3) Information Resources Management Association (USA) 
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w zakresie przygotowania monografii pt. „Encyclopedia of Organizational Knowledge, 

Administration, and Technology”; (4) International Steering Committee of BIR i The Association 

for Information Systems w zakresie organizacji konferencji międzynarodowych; (5) redaktorami 

czasopism naukowych, tj. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce oraz 

Journal of Information Science w zakresie recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do 

publikacji w tych czasopismach; (6) BARC w zakresie oprogramowania biznesowego 

koncentrującego się na zarządzaniu danymi i analityce danych.  

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 
popularyzujących naukę lub sztukę 
 

6.1. Charakterystyka działalności dydaktycznej 
 

Moja specjalizacja dydaktyczna jest związana z prowadzonymi przeze mnie badaniami 

naukowymi w zakresie wykorzystania ICT i systemów informatycznych wspierających 

zarządzanie organizacjami i obejmuje (po uzyskaniu stopnia doktora) trzy nurty: technologie 

informacyjno-komunikacyjne i systemy informatyczne w transformacji organizacji do e-biznesu, 

technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy informatyczne na potrzeby Przedsiębiorstw 

2.0, technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy informatyczne na potrzeby organizacji 

data-driven.  

Od 2004 r. zajęcia dydaktyczne w UE w Katowicach prowadzę zarówno na studiach 

pierwszego, jak i drugiego stopnia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 

WIiK na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Informatyka oraz na Wydziale Zarządzania na 

kierunku Zarządzanie. Jestem tutorem w obszarze projektowania systemów informatycznych.  

W latach 2004-2013 prowadziłam zajęcia dydaktyczne zarówno na studiach pierwszego, 

drugiego stopnia, jak i podyplomowych, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

w WSB w Chorzowie i do 2008 r. w Górnośląskiej Szkole Handlowej w Katowicach. 

Wykładane przeze mnie przedmioty mają charakter kierunkowy i specjalizacyjny. Programy 

prowadzonych przeze mnie wykładów i ćwiczeń (wcześniej laboratoriów) są w przeważającej 

mierze mojego autorstwa.  

Wykaz prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych w latach 2004-2022 przedstawia 

tabela 4. 

 Tabela 4 

Zestawienie prowadzonych zajęć dydaktycznych 

Nazwa przedmiotu Wykład  Ćwiczenia 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Systemy informatyczne e-biznesu x  

Techniki komunikacyjne x x 

Inżynieria dokumentu x  

Zarządzanie obiegiem dokumentów x x 

Informatyka ekonomiczna x x 

Projektowanie systemów informatycznych x x 

Analiza i modelowanie systemów informatycznych  x 

Projekt informatyczny x  

Systemy Informacyjne Zarządzania x x 

Systemy Informatyczne Zarządzania x  

Systemy Informatyczne Kontrolingu x x 

Inżynieria Business Intelligence x x 
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) 

Technologie informacyjne x  

Zastosowania sztucznej inteligencji x x 

Budowa serwisów WWW x x 

Systemy informatyczne e-biznesu i home bankingu x  

Internetowe portale finansowe x  

Systemy ekspertowe w finansach i rachunkowości x x 

Informatyka w przedsiębiorstwie turystycznym x x 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

Informatyka  x 

Strategia informatyzacji firmy i zarządzanie wiedzą x  

Systemy informatyczne w zarządzaniu  x 

Systemy informatyczne biura turystycznego  x 

Systemy ekspertowe i wspomagania decyzji  x 

 

Moje zajęcia osiągają wysokie oceny w badaniach ankietowych prowadzonych cyklicznie 

wśród studentów. Wystawiane przez studentów oceny kształtują się co najmniej na poziomie 

średniej WIiK i powyżej średniej Katedry Informatyki. Moje zajęcia były również poddawane 

ocenie w ramach hospitacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych UE w Katowicach. 

W wyniku hospitacji uzyskiwałam oceny bardzo dobre. 

Od uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych czynnie uczestniczę zarówno w procesie 

dydaktycznym, jak i w pracach podejmowanych na rzecz doskonalenia i restrukturyzacji tego 

procesu w UE w Katowicach. W kadencji 2016-2019 byłam członkinią Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia na WIiK. Brałam udział w pracach nad wytycznymi, standardami, 

procedurami i dokumentami obowiązującymi w trakcie realizacji procesu kształcenia na 

kierunkach studiów realizowanych na Wydziale oraz monitorujących i podnoszących jakość 

kształcenia. W 2019 r. byłam członkinią Zespołów ds. opracowania nowych efektów uczenia 

się na podstawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 i zgodnych 

z misją UE w Katowicach ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych. Od 2019 r. jestem członkinią Rady Programowej Kierunku Informatyka 

i Ekonometria, do zadań której należy: opiniowanie i inicjowanie zmian w programie studiów, 

w tym w zakresie doboru przedmiotów specjalnościowych i form zajęć, opiniowanie opisu 

efektów uczenia się oraz profilu absolwenta kierunku, opiniowanie oferty specjalności w ramach 

programu studiów, analiza i ocena jakości kształcenia na kierunku w celu doskonalenia programu 

studiów, wspieranie działań promujących kierunek studiów i opiniowanie Raportu Kuratora 

kierunku oraz zgłaszanie uwag, propozycji zmian w zakresie powierzonych zadań. 

Ważnym obszarem mojej pracy dydaktycznej jest prowadzenie seminarium dyplomowego.  

Tematyka moich seminariów jest związana z prowadzonymi przeze mnie badaniami naukowymi 

w zakresie wykorzystania ICT i systemów informatycznych wspierających zarządzanie 

organizacjami. Od 2006 r. w UE w Katowicach, na kierunkach Informatyka i Ekonometria oraz 

Informatyka, wypromowałam 118 dyplomantów (licencjatów i magistrów) oraz wykonałam 126 

recenzji prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). W WSB w Chorzowie, na kierunku 

Informatyka i Ekonometria wypromowałam 9 licencjatów oraz wykonałam 7 recenzji prac 

dyplomowych. W Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego 

w Katowicach wykonałam 10 recenzji prac dyplomowych. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że za prace ze studentami otrzymałam nagrody: 

• III stopnia dla promotora w XXIII edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki 

Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie Informatyki Ekonomicznej 
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w grupie prac licencjackich – NTIE 2020 – praca pt. „RODO w branży e-commerce na 

przykładzie sklepu internetowego Under Muscle” została obroniona w UE w Katowicach, 

• III stopnia dla promotora w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki 

Ekonomicznej w kategorii prac magisterskich – NTIE 2012 r. – praca pt. „Budowa firmowej 

witryny internetowej we współpracy z agencją interaktywną” została obroniona w UE 

w Katowicach. 
 

Moje osiągnięcia dydaktyczne wiążą się także z udziałem w opracowaniu rozdziałów do 

dwóch podręczników dydaktycznych:  

1. Palonka J. (2015), Kontroling, [w:] Wybrane zagadnienia wykorzystania systemu SAP ERP 

w organizacji, red. M.Żytniewski, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 181-200, 

ISBN: 978-83-7875-235-6. 

2. Palonka J., Porębska-Miąc T. (2009), Inteligentne systemy wspomagania decyzji 

w organizacji, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji, red. H.Sroka, W.Wolny, 

Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 80-114, ISBN: 978-83-7246-484-2. 

 

Moja aktywność dydaktyczna wiąże się z uczestnictwem w projektach dydaktycznych 

finansowanych ze środków zagranicznych, które miały na celu podniesienie kompetencji 

studentów, stworzenie środowiska umożliwiającego im osobisty rozwój, stworzenie szansy na 

zatrudnienie u wartościowych pracodawców oraz umożliwienie współpracy z pracodawcami 

poprzez realizację wspólnych projektów z wykorzystaniem wyników badań naukowych. 

W projektach pełniłam następujące funkcje: 

1. Eksperta merytorycznego w projekcie „Sternik kariery zawodowej. Rozwój kompetencji 

studentów Wydziałów Informatyki i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w Programie Rozwoju 

Kompetencji, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015) – 2016 r.; 

2. Wykładowcy na kursie wyrównawczym w projekcie „Kierunek Unikatowy Analityka 

gospodarcza” realizowanego przez UE w Katowicach, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy – 2013 r.; 

3. Specjalisty ds. szkoleń i certyfikatów w projekcie „Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. 

Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 

na wiedzy – 2010-2012. 

 

Wspierając proces dydaktyczny współpracuję z firmami Tableau w ramach Tableau 

Academic Program (od 2014 r.), Comarch (od 2015 r.), Qlik w Qlik Academic Program (od 

2020 r.) oraz SAS Institute (od 2021 r.). W ramach współpracy studenci otrzymują zdalny dostęp 

do oprogramowania, które wykorzystują na zajęciach i poza zajęciami (licencja nie obejmuje 

komercyjnej działalności studentów). Stają się członkami krajowej/międzynarodowej 

społeczności wykorzystującej to oprogramowanie, mogą brać udział w dyskusjach, poszerzać 

wiedzę i doskonalić swoje umiejętności. Ponadto organizuję spotkania z przedstawicielami firm 

informatycznych, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych 

z wykorzystaniem ICT oraz budową i wdrażaniem systemów informatycznych w organizacjach 
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praktyki gospodarczej. Pozwala to studentom wyróżnić się zawodowo, stają się oni 

profesjonalistami sprawnie wykorzystującymi najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki, zwłaszcza 

w zakresie danych i analityki. W ramach prowadzonych przeze mnie zajęć odbyły się prezentacje 

i warsztaty dla studentów przeprowadzone przez firmy: Controlling Systems Sp. z o.o., BPSC S.A. 

(2014), IBM GSDC Polska Spółka z o.o. (2015, 2016), NewDataLabS Sp. z o.o. (2016, 2021), 

Connecto Sp. z o.o. (2019), DataMiners (2020) i SAS Institute Sp. z o.o. (2021, 2022). 

  

6.2. Charakterystyka działalności organizacyjnej  
 

Działalność organizacyjna na rzecz UE w Katowicach w zakresie dydaktyki związana jest 

z prowadzonymi kierunkami studiów na WIiK. W 2014 r. pełniłam funkcję przewodniczącej 

Zespołu powołanego przez Dziekana WIiK do przeprowadzenia audytu wewnętrznego 

w zakresie realizacji procedur Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia: P-WIiK-2.9: Praktyki 

i staże studenckie oraz P-WIiK-2.10: Proces dyplomowania na studiach I i II stopnia. Efektem 

prac było opracowanie raportu zawierającego: 

• wyniki analiz dokonanych w oparciu o kryteria spójności, skuteczności, konsekwencji oraz 

transparentności przyjętych przez Wydział procedur (formalnych oraz faktycznie 

stosowanych),  

• wyniki analiz w zakresie prac z narzędziami elektronicznymi służącymi weryfikacji 

oryginalności tekstów prac dyplomowych, 

• zalecenia pozwalające usprawnić i zoptymalizować sposoby organizacji praktyk i staży 

studenckich oraz proces dyplomowania. 

Byłam członkinią Zespołów przygotowujących raporty samooceny kierunków 

Informatyka (2019) i Informatyka i Ekonometria (2021) dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

odpowiedzialną za Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki 

zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się.  Decyzją Prezydiów Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej PKA kierunek Informatyka uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia 

i kierunek Informatyka i Ekonometria, prowadzony na UE w Katowicach na poziomie pierwszego 

i drugiego stopnia, również uzyskał pozytywną ocenę programową. 

Wśród moich osiągnięć o charakterze organizacyjnym na rzecz krajowego środowiska 

naukowego mogę wskazać udział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji 

naukowych. Byłam członkinią komitetów organizacyjnych 16 konferencji naukowych, tj.: 

8 konferencji naukowych „Systemy Wspomagania Organizacji” organizowanych cyklicznie przez 

Katedrę Informatyki UE w Katowicach, 4 konferencji naukowych „Smart Technology & Smart 

Research” organizowanych w ramach wydarzenia International Week (2017-2019, 2022), 

konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych „Creativity Support Systems” (2013) 

również zorganizowanej przez Katedrę Informatyki UE w Katowicach, konferencji 

międzynarodowej „Information Systems Development” (2016) zorganizowanej przez UE 

w Katowicach, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej i The Association for 

Information Systems, konferencji „IT Security Management – Zarządzanie Bezpieczeństwem IT” 

(2017) zorganizowanej przez UE w Katowicach i ISACA Katowice Chapter, konferencji 

międzynarodowej „Business Informatics Research” (2019) zorganizowanej przez UE 

w Katowicach i International Steering Committee of BIR. W szczególności byłam odpowiedzialna 

za przygotowanie oferty bazy hotelowej dla uczestników, rozliczenia finansowe, organizację 

atrakcji turystycznych w Katowicach oraz dokumentację fotograficzną konferencji. 

W latach 2013–2022 współorganizowałam wydarzenie International Week „Internet 

Communication Management”. Jest ono realizowane cyklicznie przez WIiK oraz Biuro 

Współpracy Międzynarodowej UE w Katowicach ze środków Erasmus Programme, którego misją 



37 
 

jest promocja internacjonalizacji oraz nowych mediów w środowisku akademickim. Jego celem 

w UE w Katowicach jest wzmocnienie współpracy naukowej i dydaktycznej z zagranicznymi 

uczelniami partnerskimi, pozyskanie partnerów do realizacji międzynarodowych projektów 

badawczych i przygotowywania publikacji. Umożliwia studentom UE w Katowicach 

uczestnictwo w przedmiotach swobodnego wyboru w języku angielskim prowadzonych przez 

wykładowców Programu Erasmus+ i Ceepus z m.in. Albanii, Bułgarii, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, 

Korei Południowej, Kolumbii, Niemiec, Portugalii, Turcji, Tajwanu, Ukrainy i Włoch. 

Sprawowałam funkcje w gremiach kolegialnych i wydziałowych. W latach 2012-2016 

piastowałam mandat Elektora w Uczelnianym Kolegium Elektorów oraz pełniłam funkcję 

członkini Rady Wydziału na WIiK. Z kolei w latach 2016-2020 piastowałam mandat Elektora 

w Wydziałowym Kolegium Elektorów. 

Od 2014 r. jestem redaktorem strony internetowej Katedry Informatyki UE w Katowicach. 

Zamieszczam na stronie informacje dotyczące działalności naukowo-dydaktycznej Katedry, 

redaguję aktualności na temat aktywności i osiągnięć pracowników Katedry oraz współpracy 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dbam o aktualizację wizytówek, prowadzę fotogalerię 

z wydarzeń organizowanych przez Katedrę.   

Od 1998 roku jestem członkinią Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 

(NTIE). 

 

6.3. Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym  
 

Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki wynikają z prowadzonej przeze mnie 

współpracy z przedstawicielami środowisk praktyki gospodarczej. Współpracowałam z wieloma 

firmami, których profil działalności związany jest z ICT i systemami informatycznymi 

wspierającymi zarządzanie organizacjami (od banków, poprzez MŚP aż do organizacji non profit).  

Pełniłam funkcję eksperta merytorycznego w projekcie „Sternik kariery zawodowej. 

Rozwój kompetencji studentów Wydziałów Informatyki i Komunikacji oraz Finansów 

i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” prowadząc doradztwo w zakresie 

tematyki studenckich projektów realizowanych we współpracy z firmami i nadzorowałam 

opracowanie projektów z zachowaniem wysokiej jakości merytorycznej, które następnie były 

realizowane w firmach Asseco Poland S.A. (oddział Katowice) i JCommerce Sp.z o.o. 

W trakcie współpracy z otoczeniem uczestniczyłam w dyskusjach z przedstawicielami firm 

nad strategią i zakresem merytorycznym szkoleń, wykładów i warsztatów dla studentów UE 

w Katowicach. Spis firm i zakres merytoryczny szkoleń, wykładów i warsztatów przedstawia 

tabela 5. 
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Tabela 5 

Zestawienie zorganizowanych szkoleń, wykładów i warsztatów 

Nazwa firmy Tytuł szkolenia/wykładu/ warsztatu 

SAS Institute i Centrala PZU S.A • SAS Customer Intelligence 360 w teorii i praktyce 

• SAS vs Python 

JCommerce Sp. z o.o. Wykorzystanie metodyki DevOps do tworzenia nowoczesnego 

oprogramowania 

DataMiners Qlik Sense 

Connecto Sp. z o.o Jak elektroniczny obieg dokumentów wpływa na usprawnienia w biznesie? 

NewDataLabs Sp. z o.o. • Wprowadzenie do Tableau  

• Tableau 10 – nowe spojrzenie na pracę z danymi 

IBM GSDC Polska Spółka z o.o. Metodyka ITIL 

BPSC S.A. IMPULS EVO 

Controlling Systems Sp. z o.o. Platforma Controllingowa EURECA 

Tomasz Mazur „Serwis Kadr” Wprowadzenie do programowania w języku JavaScript 

Oracle Polska Sp z.o.o. Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF I 

MCSK Sp.z o.o.    • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis 

Services 

• Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration 

Services 

• Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting 

Services 

DATA FORCE GROUP 

WYBORSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA 

Wprowadzenie do analityki internetowej Google Analytics 

Altkom Akademia S.A. Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 

 

Wykonałam opinie eksperckie dla Business Application Research Center (BARC GmbH) 

biorąc udział w:  

• Survey on Data Culture (2022), która dotyczyła podstaw, na których organizacje opierają 

swoje decyzje (tj. dane czy intuicja) oraz kultury danych; 

• Survey on Driving Innovation with AI (2022), która dotyczyła problemów, z jakimi borykają 

się organizacje podczas opracowywania i wdrażania modeli Machine Learning (ML) oraz 

oczekiwań związanych z wdrożeniem DataOps/MLOps; 

• The Data Management Survey (2021), która dotyczyła badania narzędzi do zarządzania 

danymi (tj.: jakości danych, wirtualizacji danych, hurtowni danych (w chmurze), silników 

danych analitycznych itp.) pod kątem ich funkcjonalności, obszarów zastosowań 

i użyteczności; 

• Survey on Data and Analytics Platforms (2021), która dotyczyła kluczowych wymagań dla 

zintegrowanych platform analityki danych w celu poprawy współpracy i wydajności; 

• Survey on Strategies for Driving Adoption and Value with BI and Embedded Analytics 

(2021), która dotyczyła czynników wpływających na popularność oraz bariery wdrażania 

systemów BI/Analytics). survey Business Intelligence i sposobów ich pokonywania. 

Współpracowałam z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zabrodziu (2019-2020) w zakresie 

przygotowania, do analiz opisowych, diagnostycznych, predykcyjnych i nakazowych, danych 

finansowych, danych z działalności operacyjnej i prewencyjnej jednostki na zebrania 

sprawozdawcze. W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych Prezesa OSP opracowałam kokpit 

menadżerski w systemie samoobsługowym Business Intelligence – Tableau.   
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