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I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY 

1. Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy 

Palonka J. (2021), Doskonalenie wykorzystania danych w organizacjach non profit, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 204,  

ISBN 978-83-7875-717-7 

Recenzent wydawniczy: 

Dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW 

II. WYKAZ AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ 

1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych (z zaznaczeniem pozycji 

niewymienionych w pkt I.1) 
Palonka J. (2007), Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy 

ekspertowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 

w Katowicach, Katowice, ss. 156, ISBN 978-83-7246-869-7 

2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych 
Jestem autorką 35 rozdziałów w monografiach naukowych tj. 30 rozdziałów w języku 

polskim (16 – samodzielnie, 14 – we współautorstwie) oraz 5 rozdziałów w języku 

angielskim (3 – samodzielnie, 2 – we współautorstwie).  

Po uzyskaniu stopnia doktora 

1. 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, ISBN: 978-1-79983-473-1. 
 

2. 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, ISBN: 978-83-66282-17-9. 
 

3. 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 Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 83-99, ISBN: 978-83-7875-566-1. 
 

4. 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, ISBN: 978-15-22-53009-1. 
 

5. 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, ISBN: 978-

1-4987-8464-1.  
 

Mój wkład polegał na opracowaniu struktury rozdziału, sformułowaniu problemu badawczego 

i wyznaczeniu celu badania, napisaniu podrozdziału dot. przeglądu literatury i metodyki badania 
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ruchu na stronie Soluzioni.pl, opisie uzyskanych wyników, sformułowaniu wniosków, implikacji 

teoretycznych i praktycznych oraz opracowaniu tekstu rozdziału. Mój wkład pracy szacuję na 60%. 
 

6. 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 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 46-108, ISBN: 978-83-

7875-300-1.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego i opracowaniu koncepcji modelu 

i metodyki badań nad zwirtualizowanym modelem biznesowym dla MŚP, przeprowadzeniu kwerendy 

literatury nt.  promocji marek konsumenckich i biznesowych, rekrutacji pracowników, narzędzi do 

komunikacji i współpracy oraz analityki internetowej, przeprowadzeniu badań empirycznych, analizie 

wyników i opracowaniu wniosków, sformułowaniu implikacji teoretycznych i praktycznych oraz 

opracowaniu ostatecznej wersji tekstu rozdziału. Mój wkład pracy szacuję na 70%. 
 

7. Palonka J. (2015), Narzędzia prosumpcji w analizie danych internetowych, [w:] 

Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów 

informatycznych zarządzania, red. M.Pańkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 107-144, ISBN: 978-83-7875-234-9. 
 

8. 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, ISBN: 978-83-930399-6-8.  
 

Mój wkład polegał na przeprowadzeniu kwerendy literatury dotyczącej przedmiotu badania 
i krytycznego jej przeglądu, opracowaniu koncepcji i metodyki badania dot. e-rekrutacji, 

przeprowadzeniu badań empirycznych i analizie wyników, opracowaniu wniosków, implikacji 

i perspektyw e-rekrutacji oraz opracowaniu ostatecznej wersji tekstu rozdziału. Mój wkład pracy 

szacuję na 60%. 
 

9. 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, ISBN: 978-83-7875-115-1.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu kwerendy literatury 

dotyczącej przedmiotu badań i krytycznego jej przeglądu, opracowaniu koncepcji i metodyki badania 

dot. form promocji marek wykorzystywanych w portalach społecznościowych, przeprowadzeniu 

badań empirycznych i analizie wyników oraz opracowaniu wniosków. Mój wkład pracy szacuję na 

60%. 
 

10. PalonkaJ., 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 Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, Katowice, s. 192-214,  ISBN: 978-83-7875-144-1.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, krytycznym przeglądzie literatury, 

opracowaniu badań dot. koncepcji i rozwiązań metodologicznych i praktycznych w zakresie integracji 

ICT dla doskonalenia strategii zarządzania łańcuchem dostaw w organizacji wirtualnej, 

przeprowadzeniu badań, opracowaniu propozycji rozwiązania w postaci systemu informatycznego 

optymalizującego przepływy informacyjne na linii spedytor-menadżer działu logistyki oraz 
wniosków, opracowaniu ostatecznej wersji tekstu rozdziału. Mój wkład pracy szacuję na 80%. 
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11. 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, ISBN: 978-83-930399-8-2.  
 

Mój wkład polegał na teoretycznej charakterystyce innowacyjnych rozwiązań ICT dla logistyki, 

współudziale w opracowaniu rekomendacji, opracowaniu ostatecznej wersji tekstu rozdziału. Mój 

wkład pracy szacuję na 70%. 
 

12. 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 Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 317-334, ISBN: 978-83-7246-683-9.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu kwerendy literatury 

dotyczącej urządzeń mobilnych i technologii bezprzewodowej komunikacji oraz krytycznego jej 

przeglądu, identyfikacji obszarów wykorzystania technologii mobilnych w biznesie, wskazaniu 

rozwoju technologii mobilnych wspomagających pracę handlowca, identyfikacji korzyści 
i ograniczeń wynikających z wykorzystania technologii mobilnych. Mój wkład pracy szacuję na 50%. 
 

13. Palonka J., Porębska-Miąc T. (2010), Integracja w inteligentnych systemach 

wspomagania decyzji, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. 

Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś i jutro, red. J.Gołuchowski, B.Filipczyk, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 83-95, ISBN: 

978-83-7246-601-3.  
 

Mój wkład polegał na współudziale w formułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu 
kwerendy literatury dotyczącej przedmiotu badań, współudziale w analizie form i płaszczyzn 

integracji oraz opracowaniu wniosków. Mój wkład pracy szacuję na 40%.  
 

14. 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 Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 13-36, ISBN: 978-83-7246-612-9.  
 

Mój wkład polegał na przeprowadzeniu kwerendy literatury dotyczącej kreowania i wdrażania 

strategii na bazie interorganizacyjnych systemów informatycznych (IOS), opracowaniu wniosków, 

współudziale w opracowaniu wniosków, opracowaniu tekstu rozdziału. Mój wkład pracy szacuję na 

50%. 
 

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

kreowanie systemów e-biznesu, [w:] Wpływ systemów e-biznesu na organizacje 

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

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 37-57, ISBN: 978-83-7246-

612-9.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu kwerendy literatury 

dotyczącej e-biznesu i krytycznego jej przeglądu, charakterystyce relacji i modeli w e-biznesie, 
opracowaniu implikacji i perspektyw rozwoju technologii ICT dla e-biznesu, opracowaniu ostatecznej 

wersji tekstu rozdziału. Mój wkład pracy szacuję na 80%. 
 

16. 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 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Katowice, s. 59-78, ISBN: 978-83-7246-612-9.  
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Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu kwerendy literatury 

dotyczącej wpływu internetu na środowisko gospodarcze, prawno-polityczne i społeczne, krytycznym 

przeglądzie literatury, współudziale w opracowaniu wniosków, opracowaniu tekstu rozdziału. Mój 

wkład pracy szacuję na 80%. 

 

17. 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 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Katowice, s. 79-87, ISBN: 978-83-7246-612-9.  
 

18. 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 Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 

Katowice, s. 189-197, ISBN: 978-83-7246-420-0.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu kwerendy literatury 

dotyczącej systemów DMS i krytycznego jej przeglądu, charakterystyce struktury i funkcji systemów 

DMS, współudziale w opracowaniu implikacji i perspektyw wdrożenia systemów DMS. Mój wkład 

pracy szacuję na 80%. 

 

19. 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 Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, 

s. 325-336, ISBN: 978-83-7246-529-0. 
 

20. 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, ISBN: 978-83-7205-261-2. 
 

21. 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 Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 11-28, ISBN: 978-83-7246-941-0.  
 

Mój wkład polegał na przeprowadzeniu kwerendy literatury dotyczącej e-gospodarki, identyfikacji 

cech e-gospodarki i możliwości racjonalizacji procedur biznesowych, opracowaniu perspektyw 

i wskazaniu barier dla e-gospodarki, opracowaniu ostatecznej wersji tekstu rozdziału. Mój wkład 

pracy szacuję na 70%. 

 

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

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

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 71-81, 

ISBN: 978-83-7246-878-9. 
 

23. 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 Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 45-62, ISBN: 83-7246-955-5. 
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24. Palonka J. (2005), Czynniki sukcesu projektów systemów informatycznych e-biznesu, 

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

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 

Katowice, s. 78-84, ISBN: 83-7246-856-7. 
 

25. Palonka J., Porębska-Miąc T. (2004), Zarządzanie relacjami z klientem na bazie wiedzy, 

[w:] Systemy wspomagania organizacji SWO`2004, red. T.Porębska-Miąc, H.Sroka, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 

Katowice, s. 355-362, ISBN: 83-7246-277-1.  
 

Mój wkład polegał na współudziale w przeprowadzeniu kwerendy literatury dotyczącej zarządzania 

relacjami z klientami, wyjaśnieniu istoty zarządzania relacjami z klientem na bazie wiedzy 

i opracowaniu ostatecznej wersji tekstu rozdziału. Mój wkład pracy szacuję na 40%. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

1. Palonka J. (2003), Expert systems as tools facilitating controlling in a commercial bank, 

[in:] DSS [Decision Support Systems] in Uncertainty of the Internet Age, eds. T.Bui, 

H.Sroka, S.Stanek, J.Gołuchowski, Publisher of The Karol Adamiecki University of 

Economics in Katowice, Katowice, s. 299-305, ISBN: 83-7246-298-4. 
 

2. Palonka J. (2003), Systemy ekspertowe jako narzędzia wspomagające kontroling 

w banku komercyjnym, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, red. 

T.Porębska-Miąc, H.Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 355-362, ISBN: 83-7246-330-1. 
 

3. Palonka J. (2002), Budowa systemu kontrolingu w banku komercyjnym, [w:] Systemy 

Wspomagania Organizacji SWO'2002, red. T.Porębska-Miąc, H.Sroka, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 511-

517,  ISBN: 83-7246-167-8. 
 

4. Palonka J. (2000), Testowanie bazy wiedzy systemu ekspertowego, [w:] Systemy 

Wspomagania Organizacji SWO'2000, red. J.Gołuchowski, H.Sroka, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 483-

490, ISBN: 83-7246-139-2. 
 

5. Palonka J. (1999), Przegląd metod do analizy i oceny działalności banku, [w:] Systemy 

Wspomagania Organizacji, red. J.Gołuchowski, H.Sroka, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 205-213, ISBN: 

83-7246-041-8. 
 

6. Palonka J. (1998), System regulacji ostrożnościowych w zarządzaniu ryzykiem w banku 

komercyjnym, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowa 

rola systemów informatycznych, red. C.Olszak, H.Sroka, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 191-199, ISBN: 

83-87265-44-6. 
 

7. Palonka J. (1997), Ocena przedsiębiorstwa metodą dyskryminacyjną, [w:] Inteligentne 

systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Transformacje systemów, red. H.Sroka, 

S.Stanek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 

w Katowicach, Katowice, s. 105-112, ISBN: 83-87265-08-X. 
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8. Palonka J. (1997), Zastosowanie SWD i SE w bankach, [w:] Systemy informatyczne 

bankowości, red. M.Pańkowska, H.Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 191-213, ISBN: 83-87265-97-7. 
 

9. Palonka J., Stanek S. (1995), Inteligentny system wspomagania decyzji w obszarze 

controllingu, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Przegląd 

problematyki, red. H.Sroka, S.Stanek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 237-243, ISBN: 83-86434-384.  
 

Mój wkład polegał na przeprowadzeniu kwerendy literatury dotyczącej przedmiotu badań 

i opracowaniu koncepcji ISWD w obszarze controllingu. Mój wkład pracy szacuję na 40%. 
 

10. Palonka J., Palonka P. (1995), Koncepcja informatycznego systemu wspomagania 

analizy ryzyka w controllingu, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji 

w zarządzaniu. Nowe kierunki prac, red. H.Sroka, S.Stanek, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 213-219.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, teoretycznej charakterystyce ryzyka 

i zarządzania nim w banku oraz opracowaniu wniosków. Mój wkład pracy szacuję na 50%. 

 

3. Wykaz członkostwa w redakcjach naukowych monografii 

Jestem współredaktorem dwóch monografii, które zostały wydane po uzyskaniu stopnia 

doktora 

1. Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT,  

red. J.Palonka, M.Pańkowska, M.Żytniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 260, ISBN: 978-83-7875-300-1. 
 

Mój wkład w redakcję polegał na udziale w kontaktach z autorami, technicznej korekcie artykułów, 
współredakcji Wstępu. Mój łączny udział w redakcji publikacji szacuję na 20%. 
 

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

red. H.Sroka, J.Palonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Katowice 2010, ss. 196, ISBN: 978-83-7246-612-9.  
 

Mój wkład w redakcję polegał na udziale w opracowaniu koncepcji monografii i przygotowaniu 

inicjatywy wydawniczej, kontaktach z Wydawnictwem, kontaktach z autorami, technicznej korekcie 

artykułów, współredakcji Wstępu oraz dystrybucji publikacji. Mój łączny udział w redakcji publikacji 

szacuję na 80%. 
 

Jestem współredaktorem dwóch wydań specjalnych czasopisma naukowego, które zostały 

opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora 

1. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach”, nr 234/2015, red. M. Pańkowska, J.Palonka, ss.245, ISSN: 2083-8611. 
 

Mój wkład w redakcję polegał na udziale w kontaktach z autorami, technicznej korekcie artykułów, 

współredakcji Wstępu. Mój łączny udział w redakcji publikacji szacuję na 20%. 
 

2.  „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach”, nr 188/2014, Ambient Technology and Creativity Support System,  

red. M.Pańkowska, J.Palonka, H.Sroka, ss.306, ISSN: 2083-8611.  
 

Mój wkład w redakcję polegał na udziale w kontaktach z autorami, technicznej korekcie artykułów, 

współredakcji Wstępu. Mój łączny udział w redakcji publikacji szacuję na 20%. 
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4.   Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych (z zaznaczeniem 

pozycji niewymienionych w pkt I.2). 

Opublikowałam 16 artykułów, tj. 8 artykułów w języku polskim samodzielnie, 6 artykułów 

w języku angielskim we współautorstwie oraz 2 artykuły w materiałach konferencyjnych 

w języku angielskim (Conference Proceedings) we współautorstwie.  

Po uzyskaniu stopnia doktora 

1. Palonka J. (2018), Dojrzałość organizacji trzeciego sektora gospodarki narodowej 

w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach podejmowania decyzji zarządczych, 

„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie”, nr 168, s. 9-25, 

ISSN: 1234-8872. 
 

2. Palonka J. (2018), Wykorzystanie systemów Data Discovery w zarządzaniu 

w organizacjach not-for-profit, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 

Sectio H, Oeconomia”, vol. 52, no. 2, s. 111-125, ISSN: 0459-9586. 
 

3. 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, ISBN: 978-1-911218-13-5.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego i wyznaczeniu celu badania, napisaniu 

części artykułu dot. przeglądu literatury, opracowaniu metodyki badania dotyczącego zarządzania 

danymi i ich wykorzystania na potrzeby procesu podejmowania decyzji w organizacjach 

i kwestionariusza ankiety, przeprowadzeniu badania wśród organizacji w Polsce, przedstawieniu 

wyników analizy danych ilościowych uzyskanych z badania, opracowaniu dyskusji nad wynikami 

badania i konkluzji. Mój wkład pracy szacuję na 80%. 
 

4. 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, ISSN: 2083-8611.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego i wyznaczeniu celu badania, napisaniu 

części dotyczącej metodyki badania bloga na platformie wordpress.com, przeprowadzeniu badania 

i opisie uzyskanych wyników, opracowaniu dyskusji nad wynikami badania i konkluzji, opracowaniu 

ostatecznej wersji artykułu. Mój wkład pracy szacuję na 80%. 
 

5. 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, ISSN: 2451-0424. 
 

6. 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, ISSN: 2083-8611.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego i wyznaczeniu celu badania, 

współudziale w napisaniu części dot. przeglądu literatury, napisaniu części dotyczącej metodyki 

badania platformy UC&C – Microsoft Lync, przeprowadzeniu badania i opisie uzyskanych wyników, 

opracowaniu dyskusji nad wynikami badania i ostatecznej wersji artykułu. Mój wkład pracy szacuję 

na 70%. 
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7. Palonka J., Lora M., Oziębło T. (2014), Google Analytics as a Prosumption Tool for 

Web Analytics, Proceedings of the International Conference on Analytics Driven 

Solutions: ICAS2014, eds. E.Rodriguez, G.Richards, Academic Conferences and 

Publishing International Limited, Ottawa, ISBN: 978-1-63439-537-3.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego i wyznaczeniu celu badania, 

przeprowadzeniu kwerendy literatury dotyczącej analityki webowej i krytycznego jej przeglądu, 

opracowaniu metodyki badań na stronie Soluzioni.pl i wniosków z badania, sformułowaniu implikacji 
teoretycznych i praktycznych oraz kierunków przyszłych badań. Mój wkład pracy szacuję na 50%. 
 

8. 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, ISSN: 2083-8611.  
 

Mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu kwerendy literatury 

dotyczącej zalet wykorzystania mediów społecznościowych w sektorze B2B i krytycznego jej 

przeglądu, współudziale w opracowaniu implikacji i perspektyw wykorzystania mediów 

społecznościowych w sektorze B2B. Mój wkład pracy szacuję na 50%. 
 

9. 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, ISSN: 

2083-8611.  
 

Mój wkład polegał na współudziale w sformułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu 

kwerendy literatury dotyczącej procesu rekrutacji i krytycznego jej przeglądu, opracowaniu koncepcji 

i metodyki badania dot. rekrutacji elektronicznej na LinkedIn, przeprowadzeniu badania i analizie 

wyników, współudziale w opracowaniu wniosków, implikacji i perspektyw e-rekrutacji oraz 
opracowaniu ostatecznej wersji tekstu rozdziału. Mój wkład pracy szacuję na 60%. 
 

10. 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, ISSN: 1232-4671. 
 

11. 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, ISSN: 

2083-8611. 
 

12. 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, ISSN: 2083-8611.  
 

Mój wkład polegał na współudziale w przeprowadzeniu kwerendy literatury i identyfikacji różnic 

między CRM i SCRM, opracowaniu ostatecznej wersji tekstu artykułu. Mój wkład pracy szacuję na 
40%. 
 

13. 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, ISSN: 2083-8611.  
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Mój wkład polegał na współudziale w sformułowaniu problemu badawczego, przeprowadzeniu 

kwerendy literatury na temat potrzeb komunikacyjnych klientów generacji Y i charakterystyce 

rozwiązań ICT dla Customer Contact Center. Mój wkład pracy szacuję na 40%. 
 

14. 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, ISSN: 1426-9724. 
 

15. Palonka J. (2006), Analiza możliwości klas systemów inteligentnych do wspomagania 

kontrolingu banku komercyjnego, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. 

M.Nycz, M.L.Owoc, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 

Wrocławiu, nr 1121, s. 112-125, ISSN: 0324-8445. 
 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

1. Palonka J. (1999), Wykorzystanie SWD [Systemów Wspomagania Decyzji] i SE 

[Systemów Eksperckich] w bankowości, [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych 

w bankowości, red. A.Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. 

Oskara Langego we Wrocławiu, nr 828, s. 229-233, ISSN: 0324-8445. 

Wykaz aktywności publikacyjnej „po” i „przed” uzyskaniem stopnia doktora nauk 

ekonomicznych przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 

Zestawienie aktywności publikacyjnej „po” i „przed” uzyskaniem  

stopnia doktora nauk ekonomicznych 

Kategoria osiągnięcia Publikacje w j.polskim 

(samodzielne/ 

współautorskie) 

Publikacje w j.angielskim 

(samodzielne/ 

współautorskie) 

Razem publikacje 

(samodzielne/ 

współautorskie) 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych 

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) 
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Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych 

Rozdziały w monografiach 

naukowych opublikowanych 

przez wydawnictwa w Polsce 

 

9 (7 / 2) 

 

1 (1 / 0) 

 

10 (8 / 2) 

Artykuły opublikowane w 

krajowych czasopismach 

naukowych 

 

1 (1 / 0) 

 

0 (0 / 0) 

 

1 (1 / 0) 

RAZEM 10 (8 / 2) 1 (1 / 0) 11 9 / 2) 

 

5. Wykaz osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych (z zaznaczeniem 

pozycji niewymienionych w pkt I.3) 

Brak 

6. Wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych (z zaznaczeniem pozycji 

niewymienionych w pkt I.3) 

Brak 

7. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych 

lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie 

i wykładów plenarnych 

Miałam 21 wystąpień na konferencjach naukowych (16 na konferencjach naukowych 

w Polsce o zasięgu krajowym, 3 – o zasięgu międzynarodowym i 2 poza granicami Polski). 

Wygłosiłam 17 referatów w j.polskim i 4 w j.angielskim. 

Po uzyskaniu stopnia doktora 

Nazwa i miejsce konferencji 

naukowej 
Organizator Tytuł referatu 

2019 

Konferencja Naukowa Informatyka 

w Zarządzaniu IWZ’2019 

 

Warszawa, 28-29.11.2019 

Katedra Systemów Informacyjnych 

Zarządzania Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Jakość danych i informacji 

w organizacjach non-profit 

2017 

VII Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa  

Public Management 2017 

„Współczesne problemy zarządzania, 

obronności i bezpieczeństwa”  

 

Warszawa, 6-7.11.2017 

Wydział Zarządzania i Dowodzenia 

Akademii Sztuki Wojennej w 

Warszawie 

Dojrzałość organizacji 

trzeciego sektora gospodarki 

narodowej w Polsce 

w zarządzaniu danymi 

w procesach podejmowania 

decyzji zarządczych 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Informatyka w Zarządzaniu @ 

Metody Komputerowe w Ekonomii 

Eksperymentalnej 

IwZ’17/CMEE’17  

 

Lublin, 30.11.-01.12.2017 

 
 
 
 

Zakład Systemów Informacyjnych 
Zarządzania Wydziału 

Ekonomicznego Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie 

Wykorzystanie systemów 
Data Discovery zarządzaniu 

w organizacjach not-for-

profit 
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2016 

13th International Conference on 

Intellectual Capital, Knowledge 

Management & Organisational 

Learning ICICKM 2016 
 

Ithaca, 14-15.10.2016 

Ithaca College (USA), Academic 

Conferences and Publishing 

International Ltd. 

Data Driven Decision 

Making Process: The Case 

of Polish Organizations 

2014 

The International Conference on 

Analytics Driven Solutions 

ICAS2014 

 

 

Ottawa, 29‐30.09.2014 

Telfer School of Management, 

University of Ottawa (Kanada), 

IBM Centre for Business Analytics 

and Performance, Academic 

Conferences and Publishing 

International Ltd.  

Google Analytics as a 

Prosumption Tool for Web 

Analytics 

 

2013 

XXVIII Konferencja Naukowa 

Systemy  Wspomagania  

Organizacji SWO’2013 – Creativity 

Support Systems CSS’2013 

 

 

Szczyrk, 22-23.10.2013  

Katedra Informatyki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 

Naukowe Towarzystwo 
Informatyki Ekonomicznej 

Obszary integracji 

technologii informatycznych 

i komunikacyjnych dla 
doskonalenia strategii 

zarządzania łańcuchem 

dostaw w organizacji 

wirtualnej 

2012 

XV Konferencja Naukowa 

„Innowacje w zarządzaniu i 

inżynierii produkcji”  
 

Zakopane, 26-29.02.2012 

Katedra Inżynierii Produkcji 

Politechniki Opolskiej w Opolu, 

Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Mechaników Polskich 

Innovative 

telecommunication 

technologies in Logistics 

XXVII Konferencja Naukowa 

Systemy Wspomagania 

Organizacji SWO’2012 – Creativity 

Support Systems CSS’2012  

X Konferencja Naukowo-

Dydaktyczna NTIE 
 

Szczyrk 15-17.10.2012 

Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach, Naukowe 

Towarzystwo Informatyki 

Ekonomicznej 

 

From social media to social 

CRM (SCRM) 

V Forum Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach nt. 

"Kierunki badań w Uniwersytecie 

Ekonomicznym. Modele. Metody. 

Aplikacje praktyczne" 
 

Katowice, 21.11.2012 

Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach 

Marki konsumenckie 

w serwisach 

społecznościowych 

IV edycja ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Technologie 

informatyczne w administracji 

publicznej i służbie zdrowia. 

Zarządzanie cyfrową 

transformacją organizacji 

publicznych”  

 

Warszawa, 6.12.2012 

Katedra Informatyki Gospodarczej 

Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie 

Wirtualny urząd jako jedna 

z platform interakcji mediów 

społecznościowych dla 

administracji publicznej 

2011 

Konferencja Naukowa Wydziału 

Informatyki i Komunikacji (WIiK) 

Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach „Wiedza i komunikacja 

w innowacyjnych organizacjach. 

Komunikacja elektroniczna” 

 

Katowice, 24.01.2011 

WIiK Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach,  

 

Możliwości wykorzystania 

technologii mobilnych we 

współczesnym biznesie 
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2010 

XV Konferencja naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO’2010  

 

Szczyrk, 2010 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Wpływ Internetu na 

rentowność firm w branży 

Konferencja Naukowa Wydziału 

Informatyki i Komunikacji (WIiK) 

Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach „Wiedza i komunikacja 

w innowacyjnych organizacjach. 

Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś 

i jutro” 

 

Katowice, 2010 r. 

WIiK Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 

Dorobek pracowników 

Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach w zakresie 

systemów ekspertowych 

2009 

II Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa Technologie 

informacyjne w gospodarce opartej 

na wiedzy  

 

Chorzów, 22.09.2009 

Wyższa Szkoła Bankowa w 

Poznaniu Wydział Zamiejscowy w 

Chorzowie 

Przegląd technik 

stosowanych do 

pozyskiwania i 

przekazywania wiedzy 

w przedsiębiorstwie 2.0 

XIV Konferencja Naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO’2009 
 

Szczyrk, 2019 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Istota systemów zarządzania 

dokumentami i ich obiegiem 

2008 

XIII Konferencja Naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO’2008: „Informatyka 

ekonomiczna jako dziedzina nauki i 

dydaktyki” 

 

Ustroń, 2008 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Narzędzia technologii 

informacyjnej 

wykorzystywane w logistyce 

w e-gospodarce 

2007 

XII Konferencja Naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO'2007 

 
Ustroń, 2007 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Wykorzystanie technologii 

RFID w logistyce 

I Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa „Metody, narzędzia i 

technologie informatyczne w 

gospodarce opartej na wiedzy”  

 

Chorzów, 26.09.2007 

Katedra Informatyki Wyższej 

Szkoły Bankowej w Poznaniu 

Wydział Zamiejscowy w 

Chorzowie 

Nowe spojrzenie na 

funkcjonowanie organizacji 

w gospodarce elektronicznej 

2006 

Konferencja Naukowa 

„Zastosowania rozwiązań 

informatycznych w bankowości”  

 

Wrocław, 2006 r.  

Katedra Zarządzania Bankiem 

Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, 

Analiza możliwości klas 

systemów inteligentnych do 

wspomagania kontrolingu 

banku komercyjnego 

2005 

X Konferencja Naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO`2005  

 

Ustroń, 2005 r. 

 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Czynniki sukcesu projektów 

systemów informatycznych 

e-biznesu 
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2004 

IX Konferencja Naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO'2004  

 

Ustroń, 2004 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Zarządzanie relacjami 

z klientem na bazie wiedzy 

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

Nazwa i miejsce konferencji 

naukowej 
Organizator Tytuł referatu 

2003 

7th International Conference of the 

International Society for Decision 

Support Systems  

„DSS in the Uncertainty of the 

Internet Age”   

 

Ustroń, 13-16.07.2003 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Expert systems as tools 

facilitating controlling in 

a commercial bank 

2002 

VII Konferencja Naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO'2002  

 

Szczyrk, 2002 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Budowa systemu 

kontrolingu w banku 

komercyjnym 

2000 

V Konferencja Naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO'2000  

 

Szczyrk, 2000 r. 

Katedra Informatyki Akademii 
Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Testowanie bazy wiedzy 
systemu ekspertowego 

1999 

Konferencja Naukowa Zastosowania 

rozwiązań informatycznych w 

bankowości  

 

Wrocław, 28-29.09.1999 

Katedra Zarządzania Bankiem 

Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Bank Zachodni S.A. 

we Wrocławiu, ComputerLand S.A. 

w Warszawie 

Wykorzystanie SWD i SE 

w bankowości 

IV Konferencja Naukowa Systemy 

Wspomagania Organizacji 

SWO’1999  

 

Szczyrk, 1999 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Przegląd metod do analizy 

i oceny działalności banku 

1997 

III Konferencja Naukowa 

Inteligentne Systemy 

Wspomagania Decyzji w 

Zarządzaniu „Transformacje 

systemów” 

 

Szczyrk, 1997 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Ocena przedsiębiorstwa 

metodą dyskryminacyjną 

1995 

II Konferencja Naukowa 

Inteligentne Systemy 

Wspomagania Decyzji w 

Zarządzaniu „Przegląd 

problematyki”  

 
Szczyrk, 1995 r. 

Katedra Informatyki Akademii 

Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach 

Inteligentny system 

wspomagania decyzji w 

obszarze controllingu 

http://www.ae.katowice.pl/isdss
http://www.ae.katowice.pl/isdss
http://www.ae.katowice.pl/isdss
http://www.ae.katowice.pl/isdss
http://www.ae.katowice.pl/isdss
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8. Wykaz udziału w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych 
lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji. 

Byłam członkinią komitetów organizacyjnych 16 konferencji naukowych, odpowiedzialną 

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

atrakcji turystycznych w Katowicach oraz dokumentację fotograficzną konferencji. 

2019 

18th International Conference on Business Informatics Research – BIR’2019 – 

Responsibilities of Digitalization – Responsible designing & shaping the future of 

technology for digital preservation, global data storage and cost-effective management,  

23-25 września 2018 r., Katowice, Polska  

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, International Steering Committee of 

BIR 

2017-2019 i 2022 

„Smart Technology & Smart Research”, która przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia 

celu „International Week”, który jest realizowany ze środków Erasmus Programme. Jego 

misją jest promocja internacjonalizacji oraz nowych mediów w środowisku akademickim, 

a bezpośrednim celem jest wzmocnienie współpracy naukowej i dydaktycznej 

z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, pozyskanie partnerów do realizacji 

międzynarodowych projektów badawczych i publikacji wyników. 

Organizator: Wydział Informatyki i Komunikacji oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

2017 

IT Security Management – Zarządzanie Bezpieczeństwem IT – Nauka i Biznes ZBIT’2017, 

14 listopada 2017 r., Katowice, Polska 

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISACA Katowice Chapter 

2016 

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

„Complexity in Information Systems Development”, 24-26 sierpnia 2016 r., Katowice, 

Polska 

W trakcie konferencji byłam przewodniczącą sesji C3.1 T6-CSS: Creativity Support 

Systems.  

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Naukowe Towarzystwo Informatyki 

Ekonomicznej, The Association for Information Systems 

2013 

Systemy Wspomagania Organizacji / Creativity Support Systems CSS’2013,  

22-23 października 2013 r., Szczyrk, Polska 

Organizator: Katedra Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

W trakcie tej konferencji byłam przewodniczącą sesji Systemy Wspomagania Organizacji 

2005-2012 

Systemy Wspomagania Organizacji – SWO, Szczyrk/Ustroń, Polska  

Organizator: Katedra Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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9. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty 

finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na 

projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji 

o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów 

Byłam członkinią zespołów badawczych w projektach finansowanych w drodze konkursów 

krajowych: 

2012-2015 

Członkini zespołu badawczego w projekcie badawczym (Grant MNiSW) pt.: „Prosumpcja 

produktów informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacjach gospodarczych” 

pod kierunkiem prof. UE dr hab. M. Pańkowskiej (decyzja Min. Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Nr 4100/B/H03/2011/40 z dn. 4.05.2011). Projekt został zrealizowany. 

Zrealizowałam zadania badawcze nt. Analiza podstaw teoretycznych aktywności 

i twórczości użytkowników wspomaganej systemami informatycznymi (2012-2015) oraz  

Modelowanie i projektowanie systemów stymulowania aktywności i twórczości 

użytkowników (SSATU) (2012-2014). 

1996-1997 

Członkini zespołu badawczego w projekcie badawczym (Grant KBN 1404/96/10) 

pt. "Badanie możliwości wykorzystania metod multimedialnych w procesach podejmowania 

decyzji kierowniczych. Model współczesnego stanowiska decyzyjnego" pod kierunkiem 

prof.zw.dr. hab. H.Sroki. Projekt został zrealizowany. 

Zrealizowałam zadanie badawcze pt. Eksperymentalne stanowisko decyzyjne. System 

informatyczny wspomagający stanowisko decyzyjne w zakresie oceny ekonomiczno–

finansowej. 

 

10. Wykaz członkostwa w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i 

towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach 

Członkini Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (od 1998 r.) 

Członkini Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (od 2012 r.) 

11. Wykaz staży w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych,  

z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru 

Brak 

12. Wykaz członkostwa w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz  

z informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczącego 

rady naukowej, itp.) 

Brak 

13. Wykaz recenzowanych prac naukowych lub artystycznych, w szczególności 

publikowanych w czasopismach międzynarodowych. 

Wykonałam recenzje 7 artykułów naukowych w języku angielskim (2 dla czasopism 

naukowych z wykazu Ministra Edukacji i Nauki, 3 na międzynarodowe konferencje 

naukowe, 2 na konsorcjum doktoranckie) oraz 3 rozdziałów do monografii naukowych. 
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2022 

Wykonałam recenzje artykułu naukowego dla czasopisma Journal of Information Science 

pt.: „The effect of data representation on the operational decision-making process 

in organizations”  

2021 

Wykonałam recenzje artykułów naukowych na międzynarodową konferencję naukową 

29th International Conference on Information Systems Development – ISD’2021, sekcja – 

Current Topics in IS Development pt.: 

• „A Large‐Scale E‐voting System Based on Blockchain” 

• „Design of Document Databases: What can we learn from the past?” 

2018 

Wykonałam recenzje rozdziału do monografii naukowej Encyclopedia of Organizational 

Knowledge, Administration, and Technology pt.: “Operationalising the Resource Based 

View of The Firm” 

2017 

Wykonałam recenzje rozdziałów do monografii naukowej Global Practices in Knowledge 

Management for Societal and Organizational Development pt.: 

• “Implementing Namibian Horticultural Market Share Promotion Scheme through 

Knowledge Management: A Case Study” 

• “Knowledge Dynamics in Supply Chain Management” 

2016 

Wykonałam recenzje artykułów naukowych 

• dla czasopisma Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce pt.: 

„Exploring Factors Driving Social Recruiting: The Case of Australian Organizations”  

• na międzynarodową konferencję naukową 25th International Conference on Information 

Systems Development – ISD’2016 pt.: “The Goals Approach: Agile Enterprise Driven 

Software Development” 

2013 

Wykonałam recenzje artykułów naukowych na konsorcjum doktoranckie PhD Symposium 

@BIS2013, które odbyło się w ramach konferencji naukowej 16 th International Conference 

Business Information Systems BIS’2013 pt.: 

• „Aspect-aware identification of opinion phrases polarity based on summaries of 

consumer opinions about products and services” 

• „Enterprise Model Usage in Information Systems Engineering Process Phases” 

 

14. Wykaz uczestnictwa w programach europejskich lub innych programach 

międzynarodowych 

Uczestniczyłam 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 
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pracodawców oraz umożliwienie współpracy z pracodawcami poprzez realizację wspólnych 

projektów z wykorzystaniem wyników badań naukowych. 

2016 

Ekspert merytoryczny 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). 

2013 

Wykładowca na kursie wyrównawczym w projekcie „Kierunek Unikatowy Analityka 

gospodarcza” realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

nie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 

2010-2012 

Specjalista 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. Zwiększe-

nie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 

 

15. Wykaz udziału w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż określone 

w pkt. II.9. 

Byłam główną wykonawczynią w indywidualnych projektach badawczych finansowanych 

z dotacji na badania własne i członkinią zespołów badawczych Katedry Informatyki 

realizujących projekty finansowane w ramach działalności statutowej oraz utrzymania 

potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Po uzyskaniu stopnia 

doktora łącznie zrealizowałam 22 zadania badawcze w 8 projektach w UE w Katowicach. 

Ponadto byłam główną wykonawczynią w 1 międzynarodowym zespole badawczym 

i członkinią zespołu w 1 projekcie badawczym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 

(Wydział Zamiejscowy w Chorzowie).  

Projekty finansowane w ramach działalności statutowej oraz utrzymania potencjału 

badawczego w UE w Katowicach 

Po uzyskaniu stopnia doktora 

od 2022 (w trakcie realizacji) 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Doskonalenie jakości i zarządzania 

informacją w organizacjach społeczno-gospodarczych” kierowanym przez prof. dr hab. 

M.Pańkowską. Realizuję zadanie badawcze dot. projektowania katalogu danych na potrzeby 

analityki danych. 

2019-2021 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Zarządzanie danymi i procesami 

w organizacyjnych łańcuchach wartości” kierowanym przez prof. dr hab. M.Pańkowską. 
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Etap I (2019) – „Pryncypia projektowe, komponenty oraz scenariusze czwartej rewolucji 

przemysłowej (Industry 4.0). Wykonałam zadanie badawcze nt. Systemy Data Discovery – 

rozwój i wykorzystanie. 

Etap II (2020) – „Zarządzanie jakością danych, informacji i procesów biznesowych dla 

wspomagania zrównoważonego rozwoju regionów przemysłowych”. Wykonałam zadanie 

badawcze nt. Opracowanie metodologii budowy strategii danych dla organizacji non-profit. 

Etap III (2021 – w realizacji) „Pragmatyzm systemów biznesowych i informatycznych”. 

Wykonałam zadanie badawcze nt. Dane i ICT jako czynniki kształtujące postpandemiczną 

przyszłość MŚP i organizacji non-profit. 

2016-2018 

Członkini 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.  

Etap I (2016) – „Przetwarzanie danych w metodykach rozwoju architektury 

przedsiębiorstwa”. Wykonałam zadanie badawcze nt. Dojrzałość procesów podejmowania 

decyzji opartych na modelu data-driven.  

Etap II (2017) – „Modelowanie informacji i procesów w architekturze systemowej Internetu 

Przyszłości (Future Internet)”. Wykonałam zadanie badawcze nt. Opracowanie modelu 

kokpitu menadżerskiego dla organizacji trzeciego sektora gospodarki narodowej w Polsce 

z wykorzystaniem Tableau. 

Etap III (2018) – „Rozwiązania praktyczne w zakresie modelowania procesów i decyzji 

przedsiębiorstwa i zapewnienia jego ochrony”. Wykonałam zadanie badawcze nt. 

Opracowanie i walidacja modelu kontrolingu wspomagającego zarządzanie w organizacjach 

trzeciego sektora gospodarki narodowej w Polsce z wykorzystaniem systemów Data 

Discovery. 

2013-2015 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Modele techniczno-społeczne wirtualizacji 

i udostępniania na żądanie zasobów IT” kierowanym przez prof. UE dr hab. M.Pańkowską.  

Etap I (2013) – „Uwarunkowania rozwoju przetwarzania w chmurze”. Wykonałam zadanie 

badawcze nt. Opracowanie koncepcji zwirtualizowanego modelu biznesowego dla MŚP.  

Etap II (2014) – „Analizy i projekty zastosowania przetwarzania w chmurze”. Wykonałam 

zadanie badawcze nt. Walidacja modelu biznesowego MŚP opartego na zasobach mediów 

społecznościowych. 

Etap III (2015) – „Wdrożenia i ewaluacja zastosowania przetwarzania w chmurze”. 

Wykonałam zadanie badawcze nt. Nowe techniki komunikacji i kolaboracji dla MŚP. 

2010-2012 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Integracja technologii informatycznych 

i komunikacyjnych dla doskonalenia strategii zarządzania łańcuchem dostaw w organizacji 

wirtualnej”, kierowanym przez prof.zw.dr. hab. H.Srokę. Wykonałam zadania badawcze 

dot. rozpoznania stanu wiedzy w zakresie metodologii budowy komputerowych systemów 

informatycznych obejmujących logistykę, opracowania modelu systemu informatycznego, 

obejmującego cały proces od zakupu surowców poprzez produkcję aż do dostarczenia 

produktu do klienta, i jego weryfikacji w praktyce gospodarczej. Opracowałam koncepcję 

systemu wspomagającego dział logistyczny w zakresie komunikacji spedytorów 

z menedżerem działu logistyki. 
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2009 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Badanie dojrzałości systemów e-biznesu. 

Problemy kreowania strategii dla organizacji w e-biznesie – zamierzenia a realizacje”, 

kierowanym przez prof.zw.dr. hab. H.Srokę. Wykonałam zadanie badawcze polegające na 

rozpoznaniu i charakterystyce czynników wpływających na zmiany sposobów prowadzenia 

działalności organizacji, kreowania i wdrażania strategii transformacji do e-biznesu. 

2005-2008 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Zarys koncepcji nowej teorii organizacji 

i zarządzania dla przedsiębiorstw e-gospodarki”, kierowanym przez  

prof.zw. dr. hab. H.Srokę 

Etap I – Wykonałam zadanie badawcze nt. E-gospodarka – wirtualna arena działalności 

współczesnych przedsiębiorstw.  

Etap II – Wykonałam zadanie badawcze nt. Strategiczna karta wyników jako narzędzie 

kontrolingu strategicznego współczesnej organizacji.  

Etap III – Wykonałam zadanie badawcze nt. Informatyczne wsparcie logistyki 

w gospodarce elektronicznej. 

Etap IV – Wykonałam zadania badawcze nt. Wpływ systemów e-biznesu na organizację 

w aspekcie mikro i makroekonomicznym. Wpływ Internetu na makro środowisko 

organizacji. Wpływ Internetu na strukturę przemysłu.  

2006 

Główna wykonawczyni w indywidualnym projekcie badawczym finansowanym z dotacji na 

badania własne pt. „Bankowość elektroniczna – stan zastosowań w Polsce”. Wykonałam 

zadania badawcze polegające na rozpoznaniu usług oferowanych klientom indywidualnym 

i instytucjonalnym w ramach bankowości elektronicznej oraz zbadaniu aktualnego stanu 

dostępności i wykorzystania tych usług w Polsce. 

2004 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Strategie i metodyka przekształcania 

organizacji w kierunku e-biznesu”, kierowanym przez prof.zw. dr. hab. H.Srokę. 

Wykonałam zadanie badawcze nt. Zarządzanie projektem w budowie systemów e-biznesu.  

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

1994-1996 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Metodologia budowy i wdrażania 

bankowych systemów informatycznych”, kierowanym przez prof.zw.dr. hab. H.Srokę 

Etap II – Informatyczne wspomagania decyzji strategicznych i marketingowych 

w bankowości. Wykonałam zadanie badawcze nt. Moduł zarządzania aktywami i pasywami 

banku. 

Etap III – Informatyczne wspomagania decyzji strategicznych i marketingowych 

w bankowości. Wykonałam zadanie badawcze nt. Budowa, wdrażanie i eksploatacja SE 

w bankowości.  

Etap IV – Informatyczne wspomaganie decyzji strategicznych i marketingowych 

w bankowości. Wykonałam zadanie badawcze nt. Wykorzystanie SWD i SE w bankowości. 
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Indywidualne projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne w UE 

w Katowicach 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

2003 

Główna wykonawczyni w projekcie pt. „Możliwości wykorzystania narzędzi 

informatycznych do wspomagania kontrolingu banku komercyjnego”. 

2002 

Główna wykonawczyni w projekcie pt. „Możliwości zastosowania systemów ekspertowych 

w kontrolingu banku komercyjnego”. 

2000 

Główna wykonawczyni w projekcie pt. „Prototyp inteligentnego systemu wspomagania 

analizy i oceny działalności banku”. 

1999 

Główna wykonawczyni w projekcie pt. „Koncepcja inteligentnego systemu wspomagania 

analizy i oceny działalności banku”. 

1998-1999 

Członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Model transformacji organizacji w latach 

90. powodowany rozwojem informatyki” kierowanym przez prof.zw.dr. hab. H.Srokę. 

Etap III – Kierunki rozwoju organizacji w końcu lat 90. wynikłe z integracji technologii 

informacji z systemem zarządzania. Wykonałam zadanie badawcze nt. Koncepcja 

Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji w controllingu.  

Etap IV – Kierunki rozwoju organizacji w końcu lat 90. wynikłe z integracji technologii 

informacji z systemem zarządzania. Wykonałam zadanie badawcze nt. Rola inteligentnych 

systemów wspomagania decyzji we współczesnej organizacji. 

 

W latach 2014-2016 byłam główną wykonawczynią w międzynarodowym zespole 

badawczym powołanym do realizacji projektu nt. zarządzania danymi i ich wykorzystania 

na potrzeby procesu podejmowania decyzji w organizacjach z sektora publicznego, 

prywatnego i non profit w Polsce i w Kanadzie. Prace badawcze były realizowane w ramach 

potencjału badawczego uczelni macierzystych członków zespołu tj.: UE w Katowicach 

i Sprott School of Business, Carleton University w Ottawie. Wykonałam zadania 

badawcze, które pozwoliły osiągnąć cel projektu, tj.: sprawdzić 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. Wyniki prac badawczych zostały opublikowane w artykule (patrz pkt. II.4.3). 

W latach 2007-2008 byłam członkinią zespołu badawczego realizującego projekt naukowy 

pt. „Technologie i systemy informatyczne w gospodarce opartej na wiedzy” pod kierunkiem 

prof. dr hab. E.Ziemby, który był finansowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu 

(Wydział Zamiejscowy w Chorzowie). Celem projektu było przedstawienie koncepcji, 

aspektów metodycznych oraz praktycznych zastosowań technologii informacyjnych na 

potrzeby doskonalenia przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz społeczeństwa. 

Wykonałam zadania badawcze polegające na: (1) identyfikacji determinant wdrożenia 
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koncepcji X-engineeringu oraz narzędzi ICT opartych na technologii internetowej, które 

wspomagają realizację X-engineeringu w organizacji, (2) identyfikacji technik do 

pozyskiwania i przekazywania wiedzy w Przedsiębiorstwie 2.0. 

 

16. Wykaz uczestnictwa w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań, 

wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających 

charakter naukowy lub dydaktyczny  

Brak 

III. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM 

1. Wykaz dorobku technologicznego 

Brak 

2. Współpraca z sektorem gospodarczym 

W ramach współpracy z sektorem gospodarczym moim priorytetem było wiązanie 

działalności dydaktycznej z pracą zawodową studentów. W rezultacie tej współpracy, 

opartej na wymianie wiedzy, doświadczeń oraz wykorzystywaniu nowoczesnego 

oprogramowania, studenci stają się profesjonalistami sprawnie wykorzystującymi 

najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie analizy i przetwarzania danych i informacji 

w gospodarce opartej na wiedzy. Opracowałam koncepcje prezentacji (wykładów) 

i warsztatów dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie 

obsługi, wykorzystania i administrowania systemów informatycznych wspomagających 

zarządzanie organizacjami z udziałem firm:  

• 2022 r. – SAS Institute i Centrala PZU S.A. nt. „SAS Customer Intelligence 360 w teorii 

i praktyce”  

• 2021 r. – SAS Institute i Centrala PZU S.A. nt. „SAS vs Python”  

• 2021 r. – JCommerce Sp. z o.o. nt. „Wykorzystanie metodyki DevOps do tworzenia 

nowoczesnego oprogramowania”  

• 2020 r. – DataMiners nt. Qlik Sense 

• 2019 r. – Connecto Sp. z o.o. nt. Connecto DMS  

• 2016 r. – NewDataLabs Sp. z o.o. – cykl spotkań dot. wykorzystania Tableau  

• 2015 r. – IBM GSDC Polska Spółka z o.o. nt. metodyki ITIL  

• 2014 r. – BPSC S.A. nt. IMPULS EVO  

• 2014 r. – Controlling Systems Sp. z o.o. nt. platformy Controllingowej EURECA  

W ramach współpracy z Urzędem Statystycznym (US) w Katowicach w 2016 r. brałam 

udział w Dniach Otwartych Urzędu Statystycznego w Katowicach a w 2017 r. odbyłam 

miesięczny wolontariat w Wydziale Badan Ankietowych US w Katowicach. 

W latach 2010-2012 brałam udział w projekcie „Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy”. Będąc 

specjalistą ds. szkoleń i certyfikatów, byłam odpowiedzialna za opracowanie strategii 

szkoleń i certyfikacji, analizę rynku i wybór wykonawcy, rekrutację uczestników, 

organizację szkoleń i certyfikacji oraz opracowanie dokumentacji. W ramach realizacji ww. 

zadań współpracowałam z:  
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• Polskim Towarzystwem Informatycznym i Centrum Innowacji ProLearning w procesie 

certyfikacji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych 

(ECDL Advanced); 

• Firmą Tomasz Mazur „Serwis Kadr” w zakresie przeprowadzenia szkolenia pt. 

„Wprowadzenie do programowania w języku JavaScript”; 

• Firmą Oracle Polska Sp z.o.o. w zakresie przeprowadzenia szkolenia nt. Oracle Fusion 

Middleware 11g: Build Applications with ADF I; 

• Firmą MCSK Sp.z o.o.   w zakresie przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu: 

• Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services– 

szkolenie I, 

• Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services – 

szkolenie II, 

• Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services – 

szkolenie III, 

• Firmą DATA FORCE GROUP WYBORSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 

w zakresie przeprowadzenia warsztatów z narzędzia Google Analytics; 

• Firmą Altkom Akademia S.A. w zakresie przeprowadzenia szkolenia pt. „Developing 

Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010”. 

 

W latach 2011-2012 pełniłam funkcję doradcy dla Zarządu firmy PiecExport-PiecBud S.A. 

Realizowałam zadania: analiza dokumentów, sporządzanie raportów, opiniowanie 

i przygotowanie treści decyzji. 

W latach 2010-2011 w firmie Fincon sp.z o.o. wykonywałam zadania doradcze dla Zarządu 

firmy. 

W ramach współpracy z organizacjami non profit: 

• w latach 2019-2020 współpracowałam z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zabrodziu nad 

projektem kokpitu menadżerskiego, 

• w 2012r. współpracowałam z ekonomem Kurii Diecezji Sosnowieckiej nad modelem 

wymagań dla systemu informatycznego wspomagającego Kancelarię, obsługę 

materiałów duszpasterskich i zarządzanie finansami. 

3. Wykaz uzyskanych praw własności przemysłowej, w tym uzyskanych patentów, 

krajowych lub międzynarodowych 

Brak 

4. Wykaz wdrożonych technologii 

Brak 

5. Wykaz wykonanych ekspertyz lub innych opracowań wykonanych na zamówienie 

instytucji publicznych lub przedsiębiorców 

Brak 

6. Wykaz udziału w zespołach eksperckich lub konkursowych 

Pełniąc funkcję eksperta merytorycznego w projekcie „Sternik kariery zawodowej. Rozwój 

kompetencji studentów Wydziałów Informatyki i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” realizowałam zadania polegające na: 
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• zatwierdzaniu materiałów dydaktycznych wspierających realizację zadań studentów 

w projekcie, 

• doradztwie w zakresie tematyki studenckich projektów realizowanych we współpracy 

z pracodawcami, nadzorowanie i dbanie o ich przebieg z zachowaniem wysokiej jakości 

merytorycznej, 

• opracowaniu planu przebiegu i rezultatów studenckich projektów realizowanych we 

współpracy z firmą Asseco Poland S.A. (oddział Katowice) i JCommerce Sp.z o.o. (tj. 

ustalenie składu zespołu realizującego projekt, tematyki z firmą i studentami, rezultatów 

projektu, harmonogramu wykonania zadań cząstkowych, zasobu wiedzy i umiejętności, 

które student ma osiągnąć w trakcie realizacji projektu), 

• opracowaniu wzoru raportu końcowego studenckich projektów realizowanych w firmach, 

• akceptacji raportu końcowego studenckich projektów zrealizowanych przez studentów 

w firmach, 

• analizie ofert pracy w ING Services adresowanych do początkujących pracowników 

w zakresie bezpieczeństwa sieciowego; opracowaniu katalogu podstawowych 

umiejętności, które powinien posiadać początkujący specjalista ds. bezpieczeństwa 

sieciowego, 

• analizie i ocenie zgodności tematyki warsztatów oraz programu studiów I stopnia na 

kierunkach Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria pod kątem przydatności dla 

początkującego specjalisty ds. bezpieczeństwa sieciowego do wymagań stawianych 

przez ING Services. 

W latach 2021-2022 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. Wzięłam 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 wdrażania systemów 

BI/Analytics oraz barier występujących w realizacji tego procesu. 
 

7. Wykaz projektów artystycznych realizowanych ze środowiskami pozaartystycznymi 

Brak 
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IV. DANE NAUKOMETRYCZNE 

1. Informacja o punktacji Impact Factor (w dziedzinach i dyscyplinach, w których 

parametr ten jest powszechnie używany jako wskaźnik naukometryczny) 

Brak 

2. Informacja o liczbie cytowań publikacji, z oddzielnym uwzględnieniem autocytowań 

Analiza cytowań publikacji w bazach: Web of Science, Scopus i BazEkon, na dzień 

25.08.2022 r., została wykonana przez: mgr Ewę Sznek z Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji 

i Informatyzacji w Oddziale Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej CINiB’y 

(Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka). 
 

 

Baza  
Liczba cytowań publikacji 

Z autocytowaniami Bez autocytowań 

Web of Science  

(metoda Cited References Search)  

6 6 

Scopus 

(metoda Cited References Search) 

3 3 

BazEkon 49 42 
 

3. Informacja o posiadanym indeksie Hirscha 

Analiza cytowań publikacji w bazach: Web of Science, Scopus i BazEkon, na dzień 

25.08.2022 r., została wykonana przez: mgr Ewę Sznek z Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji 

i Informatyzacji w Oddziale Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej CINiB’y 

(Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka). 

 
 

Baza  
Index H 

Z autocytowaniami Bez autocytowań 

Web of Science (metoda Cited References Search)  2 2 

Scopus (metoda Cited References Search) 1 1 

BazEkon 4 4 

 

4. Dodatkowe informacje 

4.1. Informacje z bazy Expertus 

Liczba punktów MNiSW (od 2012r.) 

 
 

 
Łączna liczba 

prac 

Liczba prac z punktacją 

MNiSW 

Łączna wartość 

punktacji MNiSW 

Artykuł 10 10 81 

Czasopismo 1 0 0 

Monografia 1 1 120 

Rozdział/Fragment 14 5 125 

Redakcja 2 0 0 

Ogółem  28 16 326 
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