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4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 
Ustawy. 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 
 

Widoczność witryn internetowych i trendów wyszukiwań w wyszukiwarce 

 

Osiągnięcie stanowi cykl 12 artykułów naukowych powiązanych tematycznie. Wszystkie 
artykuły zgłoszone jako osiągnięcie znajdują się Wykazie czasopism naukowych i 
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów 
(Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.). 
Wszystkie artykuły są w indeksie Scopus. Wszystkie znajdują się w bazie Web of Science, w 
tym 6 artykułów jest w czasopismach z listy Journal Citation Reports i posiada wskaźnik Impact 
Factor, pozostałe 6 artykułów znajduje się w indeksie Emerging Sources Citation Index.  

Artykuły należą do trzech tematów badawczych: Widoczność witryn internetowych w 
wyszukiwarce (1), Widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce (2), Widoczność 
transgranicznych sklepów w Internecie (3). Cykl jest przedstawiony poniżej: 

Temat 1: Widoczność witryn internetowych w wyszukiwarce 

[AS.I.1] Strzelecki, A. (2019). Website removal from search engines due to copyright 
violation. Aslib Journal of Information Management, 71(1), 54-71. DOI: 
https://doi.org/10.1108/AJIM-05-2018-0108. (Pozycja 1960 w wykazie MNiSW, 
IF: 1,702, 100 pkt. MNiSW) 

[AS.I.2] Strzelecki, A. (2019). Google Web and Image Search Visibility Data for Online 
Store. Data, 4(3), 125. DOI: https://doi.org/10.3390/data4030125. (Pozycja 4879 w 
wykazie MNiSW, Indeksowany w WoS i Scopus, 20 pkt. MNiSW) 

[AS.I.3] Kostagiolas, P., Strzelecki, A. (25%), Banou, C., and Lavranos, C. (2020). The 
impact of Google on discovering scholarly information: managing STM publishers’ 
visibility in Google. Collection and Curation. DOI: https://doi.org/10.1108/CC-01-
2020-0002. (Pozycja 4005 w wykazie MNiSW, Indeksowany w WoS i Scopus, 20 
pkt. MNiSW) 

[AS.I.4] Strzelecki, A. (2020). Google Medical Update: Why Is the Search Engine 
Decreasing Visibility of Health and Medical Information Websites? International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1160. DOI: 
https://doi.org/10.3390/ijerph17041160. (Pozycja 8891 w wykazie MNiSW, IF: 
2,849, 70 pkt. MNiSW) 

[AS.I.5] Strzelecki, A. (75%), & Rutecka, P. (2020). Direct Answers in Google Search 
Results. IEEE Access, 8, 103642-103654. DOI: 
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2999160. (Pozycja 7871 w wykazie MNiSW, 
IF: 3,745, 100 pkt. MNiSW) 
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Temat 2: Widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce 

[AS.I.6] Strzelecki, A. (2020). Eye-Tracking Studies of Web Search Engines: A Systematic 
Literature Review. Information, 11(6), 300. DOI: 
https://doi.org/10.3390/info11060300. (Pozycja 8304 w wykazie MNiSW, 
Indeksowany w WoS i Scopus, 40 pkt. MNiSW) 

[AS.I.7] Strzelecki, A. (90%), & Rizun, M. (2020). Infodemiological Study Using Google 
Trends on Coronavirus Epidemic in Wuhan, China. International Journal of Online 
and Biomedical Engineering (iJOE), 16(04), 139-146. DOI: 
https://doi.org/10.3991/ijoe.v16i04.13531. (Pozycja 9207 w wykazie MNiSW, 
Indeksowany w WoS i Scopus, 20 pkt. MNiSW) 

[AS.I.8] Strzelecki, A. (2020). The Second Worldwide Wave of Interest in Coronavirus since 
the COVID-19 Outbreaks in South Korea, Italy and Iran: A Google Trends Study. 
Brain, Behavior, and Immunity, 88, 950-951. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.042. (Pozycja 2752 w wykazie MNiSW, IF: 
6,633) 

[AS.I.9] Strzelecki, A. (40%), Azevedo, A., & Albuquerque, A. (2020). Correlation between 
the Spread of COVID-19 and the Interest in Personal Protective Measures in Poland 
and Portugal. Healthcare, 8(3), 203. DOI: 
https://doi.org/10.3390/healthcare8030203. (Pozycja 7473 w wykazie MNiSW, IF: 
1,916, 40 pkt. MNiSW) 

 

Temat 3: Widoczność transgranicznych sklepów w Internecie 

[AS.I.10] Strzelecki, A. (2019). Key Features of E-Tailer Shops in Adaptation to Cross-border 
E-Commerce in the EU. Sustainability, 11(6), 1589. DOI: 
https://doi.org/10.3390/su11061589. (Pozycja 19169 w wykazie MNiSW, IF: 2,592, 
70 pkt. MNiSW) 

[AS.I.11] Strzelecki, A. (80%), & Rizun, M. (2020). Consumers’ security and trust for online 
shopping after GDPR: examples from Poland and Ukraine. Digital Policy, 
Regulation and Governance. DOI: https://doi.org/10.1108/DPRG-06-2019-0044. 
(Pozycja 5087 w wykazie MNiSW, Indeksowany w WoS i Scopus, 70 pkt. MNiSW) 

[AS.I.12] Strzelecki, A. (2020). Content Delivery Networks in Cross-border e-Commerce. 
International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 11(4), 19-
27. DOI: https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110404. (Pozycja 8585 w wykazie 
MNiSW, Indeksowany w WoS i Scopus, 20 pkt. MNiSW) 
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4.2. Omówienie osiągnięcia naukowego 
 

Obszar badawczy obejmujący wyszukiwarki internetowe był mi zawsze bardzo bliski. Jeszcze 
będąc na studiach zainteresowałem się sposobem w jaki wyszukiwarki odnajdują strony 
internetowe i udostępniają je w wynikach wyszukiwania. Interfejs wyszukiwania i sposób 
korzystania z listy wyników wyszukiwania jest istotnym elementem korzystania z Internetu. 
Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowałem 24 prace naukowe, z których 15 dotyczy 
bezpośrednio tematu wyszukiwarek internetowych. Również praca doktorska dotyczyła tego 
tematu. Przed uzyskaniem stopnia doktora byłem szczególnie zainteresowany badaniem 
algorytmów wyszukiwarek oraz możliwością poprawienia widoczności i pozycji w wynikach 
wyszukiwania, zarówno naturalnych (organicznych) jak i płatnych (sponsorowanych). Mój 
obszar badawczy był silnie związany z zarządzaniem informacją (ang. information 
management). W pracy naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora podejmowałem tematy w 
jaki sposób wyszukiwarka internetowa prezentuje informacje, w jaki sposób je przetwarza w 
swoim indeksie i w jaki sposób pobiera te informacje z Internetu. 

Przed uzyskaniem stopnia opublikowałem 24 prace naukowe, w tym 3 w języku angielskim i 
21 w języku polskim. Były to: 

• 4 recenzowane artykuły w j. polskim, 
• 20 rozdziałów w monografiach (3 w j. angielskim, 17 w j. polskim). 

Po uzyskaniu stopnia doktora poszerzyłem horyzont badawczy dotyczący wyszukiwarek 
internetowych. Zainteresowałem się obszarami w jaki sposób wyszukiwarki zarządzają 
informacjami wyświetlanymi w wynikach wyszukiwania wpływając na zwiększenie bądź 
zmniejszenie widoczności określonych rodzajów treści. Wyszukiwarki zarządzają 
informacjami, aby poprawić jakość podejmowanych decyzji przez osoby, które szukają 
informacji. Badałem również, w jaki sposób użytkownicy wyszukiwarek korzystają z nich oraz 
realizują swoje potrzeby odnalezienia i przetworzenia informacji. Poszerzenie horyzontów 
badawczych pozwoliło mi również poprawić jakość mojej pracy naukowej. Przed uzyskaniem 
stopnia doktora, publikowałem głównie prace w języku polskim jako rozdziały w monografiach 
naukowych, które były przedstawiane na krajowych konferencjach. Zasięg publikacji był 
ograniczony. Po uzyskaniu stopnia doktora moje prace zacząłem publikować w 
międzynarodowych czasopismach obecnych na listach Web of Science (WoS), Journal Citation 
Reports (JCR) i Scopus. 

Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowałem 33 prace naukowe, w tym 28 w języku 
angielskim i 5 w języku polskim. Mój aktualny dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora 
składa się z (na dzień złożenia wniosku): 

• 22 recenzowane artykuły (20 w j. angielskim, 2 w j. polskim), 
• 8 rozdziałów w monografiach (5 w j. angielskim, 3 w j. polskim), 
• 3 publikacje w j. angielskim opublikowane jako recenzowane materiały konferencyjne. 

7 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście JCR i 
posiadają one wskaźnik Impact Factor. W bazie Web of Science jest zindeksowanych 17 
publikacji, natomiast w bazie Scopus jest zindeksowanych 18 publikacji. 
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Widoczność (ang. visibility) w wyszukiwarkach internetowych zazwyczaj była utożsamiana z 
działaniami mającymi na celu poprawę i optymalizację treści strony internetowej, tak aby 
zwiększyć jej atrakcyjność i dopasowanie do algorytmu wyszukiwarki. W ten sposób witryna 
internetowa mogła uzyskać wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania oraz więcej stron 
internetowych mogło znaleźć się w indeksie. Ten nurt badawczy w ostatnich latach rozwijali 
m.in. Weideman1, Killoran2 i Miklosik3. 

W tym nurcie dostrzegłem lukę badawczą polegającą na tym, że autorzy badali tylko zjawisko 
optymalizacji witryn internetowych. Zauważyłem, że nie ma szerszej perspektywy, która 
obejmuje inne czynniki mające wpływ na widoczność w wyszukiwarkach internetowych. Nie 
było także prac na temat stymulowania widoczności przez same wyszukiwarki internetowe lub 
w wyniku narzuconych działań przez inne podmioty. Kolejną luką badawczą był brak 
propozycji i rozwiązań jak zmierzyć tę widoczność, zarówno gdy zwiększa się oraz gdy maleje. 

W pracach, które opublikowałem po uzyskaniu stopnia doktora, starałem się podejść do 
naukowego opracowania i rozwiązania powyższych luk badawczych. Opublikowane prace 
podzieliłem na 3 tematy badawcze. W pierwszym temacie omawiam widoczność witryn 
internetowych w wyszukiwarce. W tych pracach zwróciłem uwagę na inne czynniki niż te, 
które były do tej pory badane, a wpływają na widoczność w wyszukiwarce internetowej. W 
drugim temacie badawczym omawiam widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce. 
Poddałem analizie w jaki sposób wyniki w wyszukiwarce są postrzegane i analizowane przez 
osoby szukające oraz wykorzystałem dane o trendach wyszukiwań w kontekście panującej 
pandemii COVID-19. W trzecim temacie badawczym omawiam widoczność transgranicznych 
sklepów internetowych. W poprzednich tematach badawczych analizowałem witryny 
internetowe, którymi m.in. były sklepy internetowe, oferujące sprzedaż transgraniczną. 
Dostrzegłem tu kolejną lukę badawczą, którą zaproponowane prace mogą uzupełnić. 

Temat 1. Widoczność witryn internetowych w wyszukiwarce  

Temat badawczy „Widoczność witryn internetowych w wyszukiwarce” obejmuje 5 artykułów 
naukowych [AS.I.1] – [AS.I.5]. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopismach 
indeksowanych w WoS oraz Scopus. Trzy artykuły zostały ogłoszone w czasopismach 
posiadających wskaźnik Impact Factor i będących na liście czasopism JCR. 

Widoczność w tym kontekście określa, czy i w jakim zakresie strony internetowe są możliwe 
do zobaczenia w wynikach wyszukiwarki internetowej. Wyszukiwarki samodzielnie decydują, 
jak często i na jakiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyświetlają strony internetowe. Dane 
informujące o zakresie widoczności oraz sposobie wyliczania wartości widoczności mogą 
pochodzić zarówno z systemów wyszukiwarek oraz z zewnętrznych systemów śledzących 
wyniki wyszukiwania. Prace AS.I.1 i AS.I.2 są oparte o bezpośrednie dane z systemów 
wyszukiwarek. Prace AS.I.3 – AS.I.5 są oparte o zewnętrzne systemy śledzące wyniki 
wyszukiwania.  

 
1 Weideman, M. (2009). Website visibility: the theory and practice of improving rankings. Elsevier. 
2 Killoran, J. B. (2013). How to use search engine optimization techniques to increase website visibility. IEEE 
Transactions on professional communication, 56(1), 50-66. 
3 Miklosik, A., Evans, N., Zak, S. & Lipianska, J. (2019). A framework for constructing optimisation models to 
increase the visibility of organizations' information in search engines. Information Research, 24(1), paper 808. 



dr Artur Strzelecki Załącznik 3 
 Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 8 

Strzelecki, A. (2019). Website removal from search engines due to copyright violation. Aslib 
Journal of Information Management, 71(1), 54-71. 

W artykule AS.I.1 przedstawiłem swoje zainteresowanie usuwaniem treści z wyszukiwarek 
internetowych. Istnieje kluczowy związek pomiędzy widocznością w wyszukiwarkach, a 
usunięciami treści z indeksu wyszukiwarki. Treści usunięte z wyszukiwarki, przestają być w 
niej widoczne. Oczywiście pozostają one pod swoim oryginalnym adresem internetowym, 
jednak nie ma możliwości odnalezienia ich za pomocą wyszukiwarki. 

Duże przedsiębiorstwa technologiczne przetwarzają ogromne ilości danych, które pochodzą od 
ich użytkowników. Wśród tych przedsiębiorstw znajdują się operatorzy wyszukiwarek 
internetowych Google i Microsoft. Publikują oni raporty przejrzystości, w których informują, 
czy i jakie działania podjęli względem danych które przetwarzają oraz z czyjej inicjatywy te 
działania zostały podjęte. Dane publikowane w raportach przejrzystości mogą pochodzić z 
wniosków składanych przez organy rządowe różnych państw, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa i osoby prywatne. 

Organy rządowe zazwyczaj przesyłają żądania o udostępnienie danych nt. wskazanych 
użytkowników lub żądają usunięcia publicznie dostępnych informacji. Organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby prywatne zazwyczaj przesyłają żądania usunięcia 
publicznie dostępnych treści z powodu naruszenia praw autorskich. Osoby prywatne 
zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą 
poprosić o usunięcie informacji z wyszukiwarki internetowej w celu ochrony danych 
osobowych na podstawie prawa do bycia zapomnianym. 

Wyszukiwarki udostępniają formularze, za pomocą których przyjmują zgłoszenia dotyczące 
usunięcia treści i regularnie otrzymują żądania usunięcia treści z wyników wyszukiwania, które 
mogą naruszać prawa autorskie. Wyszukiwarki Google i Bing oparły mechanizm usuwania 
wyników wyszukiwania o amerykańską ustawę Digital Millenium Copyright Act (DMCA). 
DMCA to ustawa z zakresu prawa autorskiego, obowiązująca od 1998 w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki zabraniająca tworzenia i rozpowszechniania technologii, przy użyciu 
których mogą być naruszone cyfrowe mechanizmy ograniczeń kopiowania. 

Na podstawie powyższego stanu, pytania badawcze postawione w artykule to: 

1. Jak wiele wysłano zgłoszeń do wyszukiwarek internetowych i ile usunięto informacji? 

2. Jaki jest udział zgłoszeń żądania usunięcia treści na podstawie naruszenia praw autorskich 
w wyszukiwarce Google dotyczących polskich stron internetowych? 

3. Które polskie domeny internetowe są najczęściej wskazywane jako naruszające prawa 
autorskie oraz jak często są usuwane informacje z tych domen? 

4. Jaką wiedzę można odkryć analizując dokładne dane o żądaniach usunięcie treści w różnych 
przedziałach czasowych? 

5. Jak często i czyje prawa są naruszane? 

Z przeprowadzonego badania wynika, że wyszukiwarki internetowe są zaangażowane w proces 
ochrony praw autorskich. W przypadku stwierdzenia ważności żądania usunięcia zgodnie z 
prawem o ochronie praw autorskich, treść jest usuwana z usług oferowanych przez 
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wyszukiwarki. W tym przypadku usuwana jest informacja o wyniku z listy wyników 
wyszukiwania. Zgodnie z wytycznymi, jakimi kierują się wyszukiwarki, odpowiadają one na 
jasno sformułowane, konkretne zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw 
autorskich. Może się zdarzyć, że po sprawdzeniu zgłoszenia, uznaje się, że niektóre zgłoszone 
wyniki wyszukiwania w sposób oczywisty nie naruszają praw autorskich. W takich 
przypadkach następuje odmowa ich usunięcia z wyszukiwarki. Odmowa może nastąpić, jeśli 
nie ma wystarczających informacji o tym, dlaczego określony wynik wyszukiwania narusza 
prawa autorskie, nie znaleziono treści zgłoszonych w żądaniu lub uznano, że treść jest 
wykorzystywana prawidłowo. Wyszukiwarki otrzymują również nieprecyzyjne lub 
nieuzasadnione żądania usunięcia treści z wyników wyszukiwania, które ewidentnie nie 
prowadzą do treści naruszających prawa autorskie. 

Na postawione pytania badawcze uzyskałem następujące odpowiedzi: 

1. Wyszukiwarki internetowe umożliwiają już od 2011 roku zgłaszanie żądań usunięcia treści. 
Zrealizowane żądania sprawiły, że z wyszukiwarki Google w ciągu 8 lat usunięto ponad 3 
miliardy pojedynczych informacji, a z wyszukiwarki Bing w ciągu 30 miesięcy usunięto ponad 
460 milionów pojedynczych informacji. W wyszukiwarce Google usunięto 91,1% wszystkich 
zgłoszonych treści, a w wyszukiwarce Bing usunięto 99% wszystkich zgłoszonych treści. 

2. Analiza fragmentu danych w domenie .PL pokazuje, że obszary dotyczące jednej wybranej 
domeny, mogą mieć różny udział w zgłoszeniach i usunięciach i że ten udział nie będzie 
proporcjonalny. Zgłoszenia dotyczące domeny .PL wyróżniają się ponad proporcjonalnym 
udziałem liczby przesłanych zgłoszeń oraz ponad proporcjonalną liczbą właścicieli praw 
autorskich, których te zgłoszenia dotyczyły w porównaniu do liczby informacji, które zostały 
usunięte. Zgłoszenia żądań dla domeny .PL wyróżniają się także wyższym odsetkiem 
zrealizowanych zgłoszeń. W domenie .PL 93.8% zgłoszonych treści zostało usuniętych z 
wyszukiwarki Google, ale w ciągu ostatnich 3 lat objętych badaniem ten wynik jest jeszcze 
wyższy i utrzymuje się powyżej 95%. 

3. Analiza danych dla najpopularniejszych domen .PL, których najczęściej dotyczą zgłoszenia, 
najczęściej z nich usuwane są wyniki oraz najwięcej z nich jest pozostawionych pokazała, że 
istotny udział ma domena chomikuj.pl. To domena, której dotyczyła prawie połowa 
przesłanych zgłoszeń, usunięcia adresów z tej domeny to 62% wszystkich usunięć dla domen 
.PL, ale równie dużo, bo 48,8% adresów nie usuniętych z domeny .PL należy do chomikuj.pl 

4. Analiza danych pokazała, że globalna częstotliwość i wzrost usunięcia informacji w 
kolejnych badanych okresach nie jest identyczna z trendem widocznym z perspektywy domeny 
.PL. Owszem, zgłoszeń jest coraz więcej, jednak różne jest tempo wzrostu porównując ze sobą 
fragment danych z całym zbiorem. 

5. O ochronę przed naruszeniami prawa autorskiego w wynikach wyszukiwarek internetowych 
mogą dbać sami właściciele tych praw, bowiem mają taką możliwość. Jednak, korzystają oni z 
usług podmiotów, które specjalizują się w wyszukiwaniu i zgłaszaniu tych naruszeń w oparciu 
o DMCA. Najwięksi partnerzy wyszukiwarek otrzymali możliwość korzystania z API, dzięki 
któremu mogą zgłaszać duże wolumeny adresów. Mniejsze organizacje korzystają z 
dedykowanych formularzy. 
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Artykułem AS.I.1 zainteresował się dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, który 
przeprowadził wywiad, a następnie opublikował artykuł popularyzatorski pt. „Strony www 
mogą znikać z wyników wyszukiwania” w portalu Nauka w Polsce4. Portal Nauka w Polsce 
prowadzony jest przez PAP przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Artykuł został rozesłany w depeszy informacyjnej PAP i pojawił się w wielu innych portalach 
internetowych. 

Artykuł AS.I.1 to moja pierwsza publikacja, która została opublikowana w czasopiśmie 
obecnym na liście JCR ze wskaźnikiem Impact Factor. W trakcie pisania i kolejnych rund 
recenzji tej publikacji nauczyłem się bardzo dużo. Dzięki temu nabyłem umiejętności 
przetwarzania danych z firm technologicznych, które pozwoliły mi badać kolejne obszary, 
m.in. opisane w artykułach AS.I.2-5 oraz AS.I.6-9. W tym czasie też podniosłem swoje 
umiejętności pisania artykułów naukowych. Cykl recenzji i formułowania odpowiedzi dla 
recenzentów oraz zapoznanie się z wymaganiami czasopism w JCR były dla mnie kamieniem 
milowym. Pomogło mi to przenieść się z pisania samodzielnych rozdziałów publikowanych w 
krajowych monografiach do artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 
indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus, pisanych samodzielnie i zespołowo. 

Strzelecki, A. (2019). Google Web and Image Search Visibility Data for Online Store. Data, 
4(3), 125. 

W artykule AS.I.2 opisuję metodę określenia widoczności w wyszukiwarce Google na 
podstawie danych bezpośrednich (pierwotnych). Widoczność domeny internetowej w 
wyszukiwarce została określona w oparciu o cztery metryki danych i pięć wymiarów danych. 
Artykuł jest napisany w formie deskryptora danych. Dane dotyczące widoczności zostały 
uzyskane z konsoli wyszukiwania Google za pośrednictwem interfejsu API i programu 
komputerowego Clusteric Search Auditor. Dane dotyczą międzynarodowego sklepu 
internetowego, którego widoczność zarejestrowano w 240 krajach i terytoriach w okresie 15 
miesięcy. Dane zawierają 123 tys. kliknięć i 4,86 mln wyświetleń dla wyszukiwarki tekstowej 
oraz 22 tys. kliknięć i 9,07 mln wyświetleń dla wyszukiwarki obrazów. Dane zostały 
udostępnione na licencji CC-BY 4.0 w Repozytorium Otwartych Danych RepOD 
utrzymywanym przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i 
Komputerowego UW pod adresem https://doi.org/10.18150/repod.1090810.  

Widoczność domeny internetowej w wyszukiwarce zdefiniowałem za pomocą metryk i 
wymiarów. Metryki to liczba kliknięć (1), liczba wyświetleń (2), współczynnik kliknięć (CTR), 
liczony jako współczynnik kliknięć do wyświetleń (3) oraz pozycja w rankingu (4). Wymiary 
to zapytanie (1), strona (2), kraj (3), urządzenie (4) i data (5). Do stworzenia informacji 
użytkowych potrzebne są co najmniej dwa wymiary. Wymiar obligatoryjny to data. Drugi 
wymiar to np. zapytanie. Dla tego wymiaru istnieją metryki takie jak liczba kliknięć, liczba 
wyświetleń, CTR i pozycja w rankingu. Inne wymiary mogą być dodane do dalszej segmentacji 
danych. 

 
4 https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31656%2Cstrony-www-moga-znikac-z-wynikow-
wyszukiwania.html  
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Dane pozyskałem za pomocą programu komputerowego Clusteric Search Auditor. Na moją 
prośbę5, producenci programu zbudowali łącznik, który pozwala pobrać z wyszukiwarki 
Google za pomocą interfejsu API i uwierzytelnienia, wyżej opisane metryki i dane. Pierwotna 
wersja była ograniczona limitem 5000 pozyskanych rekordów. W lipcu 2019 roku, ponownie 
poprosiłem6 producentów programu, aby wprowadzili aktualizację, tym samym zwiększając 
zakres danych do 1 miliona rekordów.  

Praktyczne zastosowanie tej metody można opisać w następujących czterech obszarach. Po 
pierwsze, w porównaniu z innymi publicznie dostępnymi zestawami danych, ten zestaw nie 
udostępnia żadnych danych prywatnych ani osobowych, ani nie zawiera żadnego rodzaju 
informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Ten zbiór danych może być 
swobodnie wykorzystywany, zachowując jednocześnie pełną prywatność użytkowników. 

Po drugie, ten zbiór danych zawiera więcej wymiarów i metryk niż poprzednio opublikowane 
zbiory danych. Do momentu powstania tego zbioru danych, poprzednie prace zawierały jedynie 
ograniczone dane dotyczące pozycji i tego, czy kliknięto na wynik, czy nie. Konieczne było 
obliczenie innych wskaźników, takich jak współczynnik kliknięć (CTR) i liczbę wyświetleń. 
Ten zbiór danych zawiera wskaźniki CTR i liczbę wyświetleń, które pozwalają na obliczenie 
dalszych wyników, takich jak średni wskaźnik CTR dla każdej pozycji w rankingu lub 
przewidywanie natężenia ruchu dla poszczególnych słów kluczowych. Wpływ na to mają 
również zmiany wprowadzone w interfejsie wyszukiwarki Google. Interfejs ten od lat ulega 
zmianom, zwiększa się liczba wyświetlanych linków sponsorowanych, wprowadza się 
rozszerzone wyniki, a poza tradycyjnymi 10 niebieskimi linkami wyświetlane są też inne typy 
wyników. 

Po trzecie, ten zbiór danych ma znaczenie dla określenia zachowań konsumentów w zakresie 
wyszukiwania. Ponieważ dane są przeznaczone dla sklepu internetowego, zawierają słowa 
kluczowe dla różnych intencji zakupowych. Ogólna intencja zakupowa jest opisana za pomocą 
ogólnych słów kluczowych opisujących kategorie produktów, a wyniki wyświetlane w 
wyszukiwarce pochodzą ze stron z listą kategorii. Bardziej szczegółowe słowa kluczowe 
pokazują, że konsumenci są bliżej zakupów, ponieważ używają słów kluczowych z dokładnymi 
nazwami produktów i odwiedzają wyniki ze szczegółowymi opisami produktów. 

Po czwarte, dodatkowe wymiary, które są nowatorskie ponieważ nie ma dostępnych danych 
lub badań z wymiarami takimi jak kraj i urządzenie, pozwalają na osiągnięcie innego rodzaju 
wyniku dla widoczności wyszukiwania sklepu internetowego, np. jakie produkty lub marki są 
popularne w których krajach, lub jakie urządzenia są bardziej popularne przy porównywaniu 
typów produktów lub marek. 

Zaproponowana metoda pozyskiwania danych może być stosowana w każdej innej dziedzinie, 
nie tylko w obszarze e-biznesu. W artykule wskazałem na przydatność opracowanej metody i 
informacji dla trzech grup: językoznawców, specjalistów marketingu i właścicieli stron 
internetowych. 

 
5 https://www.silesiasem.pl/5-x-wiecej-danych-z-google-search-console-po-api-dzieki-clusteric-search-auditor  
6 https://www.silesiasem.pl/1-milion-wierszy-danych-po-api-google-search-console-dzieki-clusteric-search-
auditor  
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Kostagiolas, P., Strzelecki, A., Banou, C., and Lavranos, C. (2020). The impact of Google on 
discovering scholarly information: managing STM publishers’ visibility in Google. Collection 
and Curation. 

Metoda na określenie widoczności informacji w wyszukiwarce internetowej zaproponowana w 
tej pracy uzupełnia lukę, która pozostała po opracowaniu metody przedstawionej w AS.I.2. 
Wcześniej opisana metoda ma jedno zasadnicze ograniczenie. Możliwość jej zastosowania 
odnosi się tylko do witryn internetowych, do których zostało zweryfikowane prawo 
zarządzania. Skorzystają z niej tylko właściciele witryn internetowych albo osoby posiadające 
prawo do administrowania witryną internetową. 

Do uzupełnienia powstałej luki zaproponowałem określenie widoczności witryny internetowej 
w wyszukiwarce za pomocą zautomatyzowanych komercyjnych agregatorów wyników 
wyszukiwania. Dla witryn internetowych, dla których brak jest uprawnienia do zarządzania, 
podstawowa widoczność w wyszukiwarce została zdefiniowana za pomocą trzech metryk. Te 
metryki to liczba słów kluczowych, które wprowadzone do wyszukiwarki, powodują 
wyświetlenie badanej domeny w wynikach wyszukiwania (1), pozycja w rankingu adresów 
URL które należą do badanej domeny (2) oraz suma stron z badanej domeny, które są dostępne 
na stronie wyników wyszukiwania (3). W ramach prac zespołu przygotowałem metodę, 
opisałem zakres danych, pozyskałem dane z dwóch komercyjnych agregatorów wyników 
wyszukiwania oraz określiłem widoczność badanych witryn internetowych. Współautorzy 
zaproponowali, aby badanie wykonać dla pięciu wydawnictw literatury naukowej, którymi są: 
Elsevier, Emerald Publishing, Springer, Taylor & Francis oraz John Wiley & Sons. Oczywiście, 
zaproponowana metoda uzyskiwania danych może być stosowana w każdej innej dziedzinie, 
nie tylko w obszarze wydawnictw naukowych. 

Badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym pozyskałem listę zapytań, które powodują 
wyświetlenia tych wydawnictw w wyszukiwarce Google w wersji na rynek amerykański. Były 
to odpowiednio wolumeny 30 i 10 tysięcy zapytań dla każdego wydawnictwa. W drugim kroku 
pozyskałem listę adresów URL, które wyświetlają się w wynikach wyszukiwania Google. Były 
to odpowiednio wolumeny 5 i 10 tysięcy adresów URL. Następnie, na podstawie szacowanego 
wskaźnika klikalności i normalizacji wyników, określiłem wymiary widoczności w 
wyszukiwarce Google dla każdego wydawnictwa na dwóch poziomach, poziomie zapytań oraz 
poziomie adresów URL. 

Publikacja została zainicjowana podczas mojego pobytu na Uniwersytecie Jońskim w Grecji. 
Podczas seminarium naukowego rozważaliśmy ze współautorami jak połączyć wspólne 
zainteresowania. W efekcie tych rozważań i późniejszej współpracy powstał ten artykuł. 

Strzelecki, A. (2020). Google Medical Update: Why Is the Search Engine Decreasing 
Visibility of Health and Medical Information Websites? International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 17(4), 1160. 

Kontynuując rozważania podjęte w pracy AS.I.3, metodę określania widoczności 
postanowiłem przenieść na grunt stron internetowych udzielających porad na temat zdrowia. 
Wyszukiwarka Google codziennie odpowiada na wiele pytań dotyczących zdrowia i informacji 
medycznych. Użytkownicy przyzwyczaili się też do szukania tego typu informacji. 
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W artykule AS.I.4 przedstawiłem badanie, w ramach którego określiłem widoczność stron 
internetowych zawierających informacje zdrowotne i medyczne. W artykule postawiłem dwa 
pytania badawcze: dlaczego Google zmniejsza widoczność takich stron internetowych i jak 
można zmierzyć ten spadek. Badana próba składała się z 21 stron internetowych wybranych z 
10 krajów europejskich. Wyniki badania wskazały, że w przypadku sekwencyjnych ujęć 
czasowych widoczność w wyszukiwarce zmniejszyła się. Spadek był niezależny od kraju czy 
używanego języka. Głównym powodem, dla którego Google zmniejszyło widoczność takich 
stron, był fakt, że nie spełniały one wysokich kryteriów jakościowych. 

W badaniu wybrałem 10 krajów europejskich na podstawie liczby ludności, w tym kraje 
znajdujące się tylko w Europie, a nie w Azji (to wykluczyło Rosję, Turcję i Kazachstan) oraz 
kraje, w których działa Google. Następnie na podstawie sekwencji zapytań „google medical 
update site:.cc„, gdzie „site” jest operatorem wyszukiwania zawężającym wyniki, w tym 
przypadku do nazwy domeny w danym kraju, a „.cc” oznacza nazwę domeny w danym kraju, 
przeanalizowałem 20 pierwszych rezultatów. Wyniki dla tych sekwencji słów kluczowych 
pozwoliły na zebranie stron internetowych, na które potencjalnie miało wpływ zmniejszenie 
widoczności przez wyszukiwarkę Google. 

Pierwszym etapem badania było zebranie danych na temat widoczności stron internetowych 
zawierających informacje zdrowotne i medyczne. Korzystając z zewnętrznego agreagatora 
wyników wyszukiwania, pobrałem cztery snapshoty danych. Każdy snapshot ma 5- lub 6-
miesięczny przedział czasowy. Zebrane dane zostały przetworzone za pomocą opracowanej 
metryki widoczności, zbudowanej na podstawie liczby słów kluczowych i pozycji oraz 
szacunkowego współczynnika kliknięć. Uzyskane dane mają bardzo duży zakres, który 
zazwyczaj zależy od wielkości indeksu w wyszukiwarce Google. Strony z większą liczbą 
indeksowanych stron mają większe szanse na to, że będą widoczne w wynikach wyszukiwania, 
ponieważ można wyświetlać więcej różnych stron. Widoczność w dużym stopniu zależy od 
słów kluczowych, co powoduje, że strony są wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Im 
więcej stron zindeksowanych z jednej witryny, tym więcej słów kluczowych spowoduje 
wyświetlenie strony w wynikach wyszukiwarki. 

W drugim etapie badania dane zostały znormalizowane. Wszystkie wyniki dla snapshot S1 
zostały znormalizowane do 100 i zostały użyte jako początkowy wskaźnik widoczności. 
Następnie wyniki z trzech kolejnych snapshotów zostały odniesione do wskaźnika 
początkowego. Uzyskane wyniki pokazały, że widoczność w kolejnych ujęciach czasowych 
spadała. Zgodnie z wynikami tego opracowania, badanym stronom internetowym malała 
widoczność w wyszukiwarce Google. Ponieważ dokładne kryteria stosowane przez Google nie 
są powszechnie znane (np. aktualny algorytm rankingu jest uważany za poufny), przyjąłem, że 
główną przyczyną niższej widoczności były niskiej jakości treści. 

Odpowiadając na postawione pytania badawcze zauważyłem, że każdy może tworzyć treści 
zdrowotne i medyczne oraz publikować je w Internecie. Treść nie musi być sprawdzana i 
poprawiana przez specjalistę medycznego np. lekarza lub farmaceutę. Wiele osób szuka 
informacji zdrowotnych i medycznych za pomocą Google, a badacze korzystają z danych na 
ten temat za pomocą Google Trends. Jednak treści tworzone bez profesjonalnego nadzoru mogą 
być mylące i ostatecznie niebezpieczne. Niedokładne informacje mogą powodować 
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nieprzewidziane konsekwencje, takie jak rezygnacja wizyty u lekarza lub fałszywe poczucie 
bezpieczeństwa. Dlatego właśnie najbardziej dokładne, szanowane i dokładnie zbadane treści 
medyczne i zdrowotne są wyświetlane na górze wyników wyszukiwarki. Odpowiadając na 
drugie pytanie badawcze, aby zmierzyć zmniejszoną widoczność, konieczne jest posiadanie 
próbki stron internetowych. Wszystkie strony internetowe muszą być mierzone w tym samym 
czasie z tą samą metryką widoczności. Gdy sekwencyjne zrzuty danych ujawniają, że obliczone 
metryki zmniejszają się w każdym znaczniku na osi czasu, dowodzi to, że widoczność maleje. 
Wyniki pokazują również, że widoczność nie zależy od kraju czy języka strony internetowej. 

Strzelecki, A., & Rutecka, P. (2020). Direct Answers in Google Search Results. IEEE Access, 
8, 103642-103654. 

Artykuł AS.I.5 był poprzedzony dwoma badaniami, które są z nim istotnie związane. W 
pierwszym (The Snippets Taxonomy in Web Search Engines) zaproponowałem taksonomię 
wyników rozszerzonych w wyszukiwarce, a w drugim (Featured Snippets Results in Google 
Web Search: An Exploratory Study) wykonałem studium eksploracyjne bezpośrednich 
odpowiedzi wyświetlanych w wyszukiwarce Google.  Oba badania zostały wykonane jako 
praca zespołowa, zaprezentowane przeze mnie podczas międzynarodowych konferencji i 
opublikowane jako rozdziały w monografiach naukowych w wydawnictwie Springer. 

Dane wykorzystane w pierwszym badaniu to próbka 50 tysięcy wyników wyszukiwania wraz 
ze współtowarzyszącymi rozszerzeniami. Posłużyły one do stworzenia taksonomii wyników i 
rozszerzeń wyświetlanych na stronie z wynikami wyszukiwarki. W drugim badaniu na 
podstawie ponad 163 tysięcy zapytań i bezpośrednich odpowiedzi zostały określone najczęściej 
wyświetlane typy odpowiedzi (paragraf, lista lub tabela) oraz rozkład pozycji od 1 do 10 dla 
oryginalnych wyników, z których odpowiedź została pobrana. Dane w pierwszym i drugim 
badaniu pochodziły od zewnętrznego dostawcy senuto.com, który na moją prośbę dostosował 
swój mechanizm obserwacji wyników wyszukiwania, aby pobrać treść bezpośrednich 
odpowiedzi. Na podstawie treści, można było też wykonać podstawowe analizy językowe. 

Na podstawie tych rezultatów zaproponowałem, aby opracowaną metodę zastosować dla zbioru 
zapytań i wyników w języku angielskim oraz na większym zbiorze danych. W artykule AS.I.5 
poddaliśmy analizie ponad 743 tysiące zapytań i bezpośrednich odpowiedzi z wyszukiwarki 
Google. Artykuł został rozszerzony o analizę widoczności wyników wyszukiwania w trzech 
wymiarach: zapytanie (1), treść (2), domena (3) oraz zaprezentowałem w nim autorski 
algorytm, który posłużył do pozyskania danych. Dane, które posłużyły jako źródło do tego 
artykułu zostały udostępnione na licencji CC-BY 4.0 w repozytorium danych Zenodo 
utrzymywanym przez CERN pod adresem https://doi.org/10.5281/zenodo.3541092. 

W artykule postawiłem trzy następujące pytania badawcze: Jaka jest szacowana długość 
zapytania wyzwalająca bezpośrednią odpowiedź? Jakie formy językowe są istotne do 
wyświetlenia bezpośredniej odpowiedzi? Czy i jak bardzo istotne są słowa umieszczone w 
adresie URL i treści bezpośredniej odpowiedzi na wybór wiarygodnego źródła bezpośredniej 
odpowiedzi? 

W artykule odwołałem się do wcześniej opracowanej taksonomii wyników wyszukiwania oraz 
metod analizy bezpośrednich odpowiedzi. Na podstawie danych wykonałem analizę 
widoczności domen internetowych w wynikach odpowiedzi bezpośrednich. Artykuł uzupełnia 



dr Artur Strzelecki Załącznik 3 
 Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 15 

obszar dotyczący widoczności w wyszukiwarkach internetowych. Określiłem w nim, które 
angielskojęzyczne domeny internetowe są najczęściej źródłem do tworzenia odpowiedzi 
bezpośrednich w wynikach wyszukiwania Google.  

W tym temacie badawczym omówiłem widoczność w wyszukiwarkach internetowych. 
Badania ujawniły, że wyszukiwarki internetowe stymulują widoczność stron internetowych, 
nie tylko za pomocą algorytmu wyszukiwania, ale również na podstawie regulacji prawnych, 
lub innych czynników kluczowych dla zapewnienia rzetelności pokazywanych wyników, 
szczególnie w obszarze informacji o charakterze medycznym. Przy opracowaniu tych 
artykułów wielokrotnie otrzymywałem pomoc z otoczenia gospodarczego w zakresie 
dostosowania oprogramowania komputerowego do moich potrzeb lub pozyskania danych, na 
podstawie których były przeprowadzone badania. Powyższe opracowania wypełniły lukę 
badawczą dotyczącą stymulowania widoczności przez wyszukiwarki internetowe. 

Temat 2. Widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce  

Temat badawczy „Widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce” obejmuje 4 artykuły 
naukowe [AS.I.6] – [AS.I.9]. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopismach 
indeksowanych w WoS oraz Scopus. Dwa artykuły są opublikowane w czasopismach 
posiadających wskaźnik Impact Factor i są na liście czasopism JCR. 

Trendy wyszukiwań to sposoby w jakie użytkownicy wyszukiwarki posługują się nią, dane na 
temat poszukiwanych informacji i sposoby analizy otrzymanych informacji w liście wyników 
wyszukiwania. Widoczność trendów wyszukiwań pozwala zilustrować w jaki sposób 
użytkownicy korzystają z wyszukiwarki, za pomocą jakich urządzeń, ile czasu spędzają na 
wyszukiwaniu, które wyniki ich interesują najbardziej oraz jakie zapytania wprowadzają do 
wyszukiwarki. Artykuł AS.I.6 jest systematycznym przeglądem literatury badań 
okulograficznych w wyszukiwarkach internetowych. Badania okulograficzne pokazują w jaki 
sposób użytkownicy korzystają z wyszukiwarki. Artykuły AS.I.7 – AS.I.9 to prace w oparciu 
dane z usługi Google Trends i osadzone w kontekście wybuchu pandemii COVID-19. Google 
Trends udostępnia informacje na temat trendów wyszukiwanych haseł i tematów w 
wyszukiwarce Google. 

Strzelecki, A. (2020). Eye-Tracking Studies of Web Search Engines: A Systematic Literature 
Review. Information, 11(6), 300 

Wyszukiwarka internetowa pomaga w podejmowaniu decyzji. Od wyników zwracanych przez 
wyszukiwarkę internetową zależą decyzje, które następnie podejmie szukający. Wiele z takich 
decyzji dotyczy obszaru biznesowego i zarządzania przedsiębiorstwem. Od lat 90., kiedy to 
powstały pierwsze wyszukiwarki internetowe, sposób wyświetlania wyników zmieniał się 
wielokrotnie. Znaczny udział w zmianach w sposobie wyświetlania miała wyszukiwarka 
Google. Podobnie jest z wyszukiwarką firmy Microsoft, która oprócz zmian w układzie 
wyników przeszła metamorfozę jako kolejne wyszukiwarki MSN Search, Live i Bing oraz fuzję 
z silnikiem wyszukiwarki Yahoo. Tak samo jak ewoluowały wyszukiwarki, zmieniał się sposób 
korzystania w wyników wyszukiwania. Artykuł AS.I.6 jest systematycznym przeglądem badań 
okulograficznych w wyszukiwarkach internetowych dostępnych w literaturze. Artykuł pozwala 
uchwycić zmiany, które pokazują, jak w ciągu lat zmienił się sposób odbioru wyników 
wyszukiwania. Przegląd badań pozwolił przeanalizować sposób percepcji wyników 
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wyszukiwania przez ostatnie 16 lat. W tym czasie zmieniły się urządzenia wykorzystywane do 
wyszukiwania, rozmiary ekranów, sposób wprowadzania zapytań do wyszukiwarki oraz wiele 
innych elementów, które decydują o tym, jak są postrzegane wyniki wyszukiwania. 

Badania wstępne zostały rozpoczęte jako analiza form prezentacji badań okulograficznych. 
Podstawowy przegląd został opublikowany jako rozdział w monografii naukowej wydanej w 
języku polskim (Badania okulograficzne w wyszukiwarkach internetowych – przegląd badań). 
Ten rozdział był ograniczony jedynie do analizy sposobu prezentacji wyników badań 
ilustrowanych za pomocą map ciepła publikowanych w różnych źródłach, nie tylko 
naukowych. Kontynuując to badanie, postanowiłem opracować systematyczny przegląd 
literatury w oparciu o uznane standardy naukowe. Skorzystałem z deklaracji PRISMA (ang. 
Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses). PRISMA zawiera 
minimalny zestaw elementów niezbędnych do prawidłowego raportowania przeglądów 
systematycznych i meta-analiz w oparciu o dowody naukowe. 

W artykule AS.I.6 przeanalizowałem recenzowane empiryczne badania okulograficzne w 
wyszukiwarkach internetowych. Przedmiotem analizy były wyniki i dyskusje dotyczące 
poprzednich eksperymentów. Na podstawie przeglądu 56 artykułów na temat badań 
okulograficznych w wyszukiwarkach internetowych w latach 2004-2019 indeksowanych w 
bazach Web of Science oraz Scopus zaproponowałem 12-elementową matrycę. Matryca 
posłużyła do zakodowania każdego artykułu będącego przedmiotem przeglądu. 

Analiza treści pokazała, że matryca może składać się z 12 wspólnych części, którymi są: 
wyszukiwarka; aparatura; uczestnicy; interfejs; wyniki; miary; scenariusz; zadania; język; 
prezentacja, pytania badawcze; oraz wyniki. Przegląd literatury obejmuje analizę wyników, 
kontekstu wprowadzanych wyszukiwań, opis uczestników badań okulograficznych oraz 
rodzaje badań prowadzonych w wyszukiwarkach. 

W pracy zbadano stan aktualnych badań na ten temat i wskazano luki w istniejącej literaturze. 
Z przeglądu wynika, że zachowanie szukających w wyszukiwarkach internetowych zmieniało 
się na przestrzeni lat. Interfejsy wyszukiwarek zostały ulepszone poprzez dodanie wielu 
nowych funkcji, a użytkownicy przeszli od wyszukiwania w komputerach stacjonarnych do 
wyszukiwania mobilnego. 

Należy podkreślić, że celem systematycznego przeglądu literatury jest nie tylko analiza 
dotychczasowej wiedzy, ale także znalezienie luk w dotychczas zbadanym obszarze oraz 
odnalezienie nowej wiedzy w już istniejących opracowaniach. W artykule zaproponowałem 
kilka możliwości prowadzenia nowych badań, na podstawie odnalezionych luk, m.in. więcej 
badań z udziałem dzieci i uczniów, badania innych wyszukiwarek internetowych niż 
dotychczas objęte badaniami, zachęcenie większej liczby ośrodków badawczych do tego typu 
eksperymentów, nacisk na publikację badań w większej liczbie czasopism, badania dla 
większej liczby języków naturalnych oraz pisanych od prawej do lewej strony, badania dla 
wyszukiwania głosowego oraz większa liczba badań na urządzeniach mobilnych. 

W zakresie odkrycia nowej wiedzy, udało mi się zidentyfikować siedem obszarów, do których 
można zakwalifikować postawione w recenzowanych artykułach zarówno pytania badawcze 
oraz otrzymane wyniki. Tymi obszarami są: podstawowe zachowania szukającego, złożone 
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zachowania szukającego, prezentacja rankingu, strumienie kliknięć i poruszanie kursorem, 
rozpoznawanie wyników naturalnych i sponsorowanych, różne grupy wiekowe uczestników 
badania oraz porównanie między urządzeniami stacjonarnymi a mobilnymi. 

Artykuł był pierwszym w skali globalnej systematycznym przeglądem badań okulograficznych 
w wyszukiwarkach. W czasie kolejnych rund recenzji artykułu, nawiązałem kontakt z prof. 
Dirkiem Lewandowskim z Hamburg University of Applied Sciences, który od kilkunastu lat 
prowadzi badania na tym samym polu. Prof. Lewandowski pracował równolegle nad 
podobnym artykułem.  

Strzelecki, A., & Rizun, M. (2020). Infodemiological Study Using Google Trends on 
Coronavirus Epidemic in Wuhan, China. International Journal of Online and Biomedical 
Engineering (iJOE), 16(04), 139-146. 

Opublikowane artykuły AS.I.7-9 zostały napisane w oparciu o dane z Google Trends oraz 
osadzone w kontekście aktualnej sytuacji epidemii koronawirusa na świecie. Zainteresowałem 
się naukowym wykorzystaniem danych z Google Trends w trakcie pracy nad artykułem AS.I.4. 
W tamtej pracy dokonując przeglądu literatury na temat poszukiwania informacji o charakterze 
medycznym i zdrowotnym w wyszukiwarce internetowej zauważyłem, że istnieje obszar oraz 
opracowane metody analizy danych z Google Trends w zakresie infodemiologii. Termin 
infodemiologia został zaproponowany przez G. Eysenbacha i oznacza m.in. wykorzystanie 
danych z wyszukiwarki internetowej do analizy potrzeb informacyjnych w zakresie zdrowia. 

Pozyskane dane z usługi Google Trends definiuje się w kilku wymiarach. Pierwszym 
wymiarem jest wymiar tematyczny. Zapytania mogą pokazywać zainteresowanie dokładnymi 
sformułowaniami (search terms) wprowadzonymi do wyszukiwarki Google lub 
zainteresowanie tematami (topics).  Drugim z wymiarów jest wymiar geograficzny. Zapytania 
mogą pokazywać globalne, krajowe lub regionalne zainteresowanie informacjami w Google. 
Trzecim wymiarem jest czas. Zapytanie są ilustrowane w czasie i mogą być podzielone na lata, 
miesiące, tygodnie lub dni, w zależności od całkowitej długości badanego okresu. Czwartym 
wymiarem jest kategoria informacyjna. Prezentowane informacje mogą pokazywać ogólne 
zainteresowanie lub zainteresowanie w kategoriach tematycznych. Piątym wymiarem jest 
rodzaj wykorzystanej wyszukiwarki. Google Trends udostępnia informacje z pięciu 
wertykalnych wyszukiwarek: wyszukiwarki tekstowej, grafiki, wiadomości, zakupów i filmów 
(YouTube). Dane prezentowane w Google Trends są przedstawiane jako dane relatywne i 
pozwalają porównać trendy wyszukiwań między sobą. Maksymalnie w jednym ujęciu możliwe 
jest porównanie do pięciu zapytań lub tematów w zakresie wyżej opisanych wymiarów 
(geografia, czas, kategoria i typ wyszukiwarki) 

W styczniu 2020 uważnie analizowałem pierwsze wzmianki o nowej chorobie 
zidentyfikowanej w tamtym czasie w chińskim mieście Wuhan. Pod koniec stycznia miałem 
już gotowy draft manuskryptu opisującego zainteresowanie koronawirusem w Chinach oraz 
korelacje do innych znanych chorób (SARS i MERS) na podstawie danych z Google Trends. 
Draft opublikowałem samodzielnie w repozytorium Arxiv7. Kilka dni później zgłosiłem artykuł 
do publikacji jako pracę zespołową z M. Rizun (wykonała korektę językową i jedną analizę). 
Artykuł AS.I.7 pokazuje zainteresowanie koronawirusem w początkowej fazie rozwoju 

 
7 https://arxiv.org/abs/2001.11021v1  
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choroby, zanim jeszcze otrzymała oficjalną nazwę. W przypadku tego artykułu i następnych 
AS.I.8 oraz AS.I.9 redaktorzy czasopism zwracali uwagę, aby były one jak najbardziej 
aktualne. Dlatego też po cyklu recenzji, który w tych trzech przypadkach był relatywnie szybki, 
artykuł zawsze był uzupełniany o najnowsze dane, aby jak najlepiej odzwierciedlać aktualną 
sytuację. 

Artykuł AS.I.7 omawia zachowania informacyjne użytkowników Google w zakresie 
pozyskiwania informacji na temat rozprzestrzeniającej się choroby. W rozprawie opisuję 
sytuację w Chinach, ilustruję na osi czasu wzrost zainteresowania tematem koronawirusa oraz 
rozkład zainteresowania w poszczególnych regionach Chin. Porównuje to z perspektywą 
globalną, która do czasu wybuchu epidemii we Włoszech, była niewielka, co ujawniają 
przedstawione w artykule informacje. 

Opublikowany draft manuskryptu, według mojej wiedzy, był pierwszym na świecie artykułem, 
który prezentował dane dotyczące zainteresowania koronawirusem widoczne w Google 
Trends. Obecnie najczęściej cytowana praca na temat koronawirusa i Google Trends 
(Applications of Google Search Trends for risk communication in infectious disease 
management: A case study of the COVID-19 outbreak in Taiwan) 8 wymienia tamten draft jako 
pierwszy, poruszający tę tematykę. Wczesna publikacja tego manuskryptu, jeszcze przed 
cyklem recenzji, sprawiła, że zostałem zauważony w międzynarodowym środowisku 
naukowym, m.in. zacząłem być zapraszany do recenzowania podobnych prac pisanych w 
oparciu o dane z Google Trends osadzonych w kontekście epidemii koronawirusa, które zostały 
zgłoszone do czasopism z listy JCR, WoS i Scopus. Do tej pory wykonałem kilkanaście takich 
recenzji, a jedną z nich jest recenzja wyżej wspomnianego artykułu. Artykuł AS.I.7 do tej pory 
posiada 17 cytowań w Google Trends, 7 cytowań w Scopus oraz 3 cytowania w Web of Science 
(kolejnych 5 cytowań w WoS pojawi się po zaindeksowaniu następnych cytujących artykułów). 
Dwa cytowania w WoS dotyczą draftu w Arxiv i nie są zaliczone do sumy cytowań artykułu 
opublikowanego w czasopiśmie. 

Strzelecki, A. (2020). The Second Worldwide Wave of Interest in Coronavirus since the 
COVID-19 Outbreaks in South Korea, Italy and Iran: A Google Trends Study. Brain, 
Behavior, and Immunity, 88, 950-951. 

Po wysłaniu do publikacji artykułu AS.I.7 dalej pracowałem nad tym obszarem. W kolejnym 
artykule AS.I.8 kontynuuję rozważania na podstawie danych z Google Trends w kontekście 
zainteresowania pandemią i oficjalną nazwą choroby COVID-19. W tej pracy udało mi się 
przedstawić perspektywę krajów, w których w marcu i kwietniu było najwięcej nowych 
zachorowań na COVID-19. W pracy AS.I.8 poszerzyłem swoją analizę o korelację 
zainteresowania informacjami w wyszukiwarce Google z liczbą raportowanych nowych 
przypadków choroby. Przedmiotem badań było zainteresowanie informacyjne wyrażane w 
wyszukiwarce Google w Korei Południowej, Iranie i Włoszech. Informacje te porównałem z 
pierwszą falą zainteresowania, zilustrowaną w artykule AS.I.7. Stąd też tytuł tego artykułu 
mówi o tzw. drugiej fali zainteresowania. 

W tym czasie było już coraz więcej publikowanych artykułów na temat COVID-19 i poziom 
akceptacji artykułów do publikacji w czasopismach był coraz wyższy. Artykuł zdecydowałem 

 
8 https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.021  
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się, podobnie jak poprzedni, opublikować jako draft w repozytorium Arxiv9. Redaktor 
czasopisma, w którym finalnie artykuł AS.I.8 został opublikowany, po pierwszej rundzie 
recenzji zaproponował nadanie mu formy korespondencji i skrócenie do najważniejszych 
myśli, aby zmniejszyć objętość zgłaszanej pracy. Pozwoliło to na bardzo szybką publikację 
artykułu. Z drugiej strony miało to istotną wadę z perspektywy oceny naukowej, ponieważ 
zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej 
artykuł przyjęty do druku w formie korespondencji, nie może mieć przypisanych punktów za 
publikację, a jedynie wskaźnik Impact Factor. Niemniej jednak, artykuł został zauważony przez 
międzynarodowe środowisko, posiadając do tej pory 36 cytowań w Google Scholar, 12 
cytowań w Scopus i 11 cytowań w Web of Science (kolejne 4 cytowania w WoS pojawią się 
po zaindeksowaniu następnych cytujących artykułów). Jedno cytowanie w WoS dotyczy draftu 
w Arxiv i nie jest zaliczone do sumy cytowań artykułu opublikowanego w czasopiśmie. 

Artykuły AS.I.7 i AS.I.8 powstały relatywnie szybko. Ma to oczywisty wpływ na to, że 
mogą zwierać mniej informacji niż artykuły, nad którymi praca trwa dłużej. Jednak pozwoliło 
to na szybkie podzielenie się uzyskanymi wynikami oraz prace były bardziej aktualne, niż te 
które są publikowane po długim czasie od ich ukończenia. Dodatnim efektem takiego podejścia 
było uzyskanie relatywnie dużej liczby cytowań w krótkim okresie czasu. Takie podejście 
wymusiła również obecna sytuacja pandemiczna, ponieważ pewne informacje zawarte w 
artykułach, były aktualne tylko w czasie ich powstawania i publikacji. Później następowały 
dynamiczne zmiany, które zmieniały dane, wcześniej wykorzystane do badań. 

Strzelecki, A., Azevedo, A., & Albuquerque, A. (2020). Correlation between the Spread of 
COVID-19 and the Interest in Personal Protective Measures in Poland and Portugal. 
Healthcare, 8(3), 203. 

Prace nad artykułem AS.I.9 rozpocząłem równolegle z poprzednim. W marcu 2020 miałem 
zacząć staż naukowy w zagranicznym ośrodku badawczym. Zakres współpracy, długość 
pobytu i tematyka współpracy została zatwierdzona jeszcze w grudniu 2019 roku. Po 
rozpoczęciu stażu na początku marca 2020 zaproponowałem, aby zmienić temat i dostosować 
go do aktualnie panującej sytuacji pandemicznej. W poprzednich dwóch artykułach dane z 
Google Trends pokazywały zainteresowanie informacjami o chorobie COVID-19. W tym 
artykule zbadaliśmy zainteresowanie informacjami o środkach ochrony osobistej przed 
zakażeniem się wirusem w wyszukiwarce Google i porównaliśmy to zainteresowanie z liczbą 
nowych zachorowań na COVID-19. To zainteresowanie zostało zbadane w Polsce i Portugalii, 
w kraju, w którym rozpocząłem odbywanie stażu zagranicznego. 

W tej pracy zespołowej odeszliśmy od analizy widoczności zainteresowania hasłem 
koronawirus, które było w poprzednich pracach. Natomiast zbadaliśmy zainteresowanie 
informacjami o środkach ochrony osobistej za pomocą następujących zapytań: maseczki, 
antybakteryjny i dezynfekcja; oraz ich odpowiedników w języku portugalskim. To porównanie 
w dwóch językach okazało się owocne, ponieważ pokazało, że to samo zainteresowanie może 
przejawiać się za pomocą różnych zapytań, a wynika to z uwarunkowań kulturowych i 
społecznych. Badanie ujawniło m.in., że w lutym 2020 roku, w Portugalii był emitowany 
program telewizyjny, zatytułowany „Maseczka”, który cieszył się dużą popularnością i był on 

 
9 https://arxiv.org/abs/2003.10998   
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związany z nadchodzącym okresem karnawału i używaniem masek karnawałowych. Po 
pojawieniu się pandemii, Portugalczycy wyszukiwali maseczek, środków ochrony osobistej za 
pomocą zapytania „maseczki chirurgiczne” (por. máscara cirúrgica), a nie maseczki.  

W tym artykule zastosowaliśmy również zaadaptowaną z literatury metodę badania korelacji 
w Google Trends za pomocą przesunięcia dni (day lags) oraz wykorzystaliśmy uczenie 
maszynowe do odnalezienia klastrów, czyli grup podobnych do siebie dni, w których 
zainteresowanie środkami ochrony osobistej należało do tych samych klastrów. Wyniki 
badania zostały przedyskutowane w kontekście komunikatów stosowania środków ochrony 
osobistej płynących od organów rządzących w obydwu krajach oraz wytycznych 
rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia. 

W artykule zostało pokazane, w jaki sposób wykorzystać informacje prezentowane w Google 
Trends i w jaki sposób są one skorelowane z sytuacją, której dotyczą. Badane zależności 
między zainteresowaniem tymi informacjami, można porównać na płaszczyźnie dwóch 
różnych języków, w których te informacje są wyszukiwane w wyszukiwarce. Jednak należy 
wziąć pod uwagę kontekst, ponieważ na intencje wyszukiwania informacji mają wpływ różne 
czynniki kulturowe i społeczne, mimo że intencja dotyczy tego samego. 

W tym temacie badawczym omówiłem widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce. W 
artykule systematyzującym badania okulograficzne nad korzystaniem z interfejsów 
wyszukiwarek wskazałem na istniejące luki w literaturze, zaproponowałem możliwości ich 
uzupełnienia oraz wydobyłem nową wiedzę w postaci siedmiu obszarów, wokół których były 
prezentowane pytania badawcze i otrzymane wyniki przeglądanych prac. 

W kolejnych trzech artykułach pokazałem, w jaki sposób trendy wyszukiwania mogą zostać 
wykorzystane do pozyskania informacji o intencjach. Wykorzystanie anonimowych danych z 
Google Trends pozwala odnaleźć nową wiedzę. Artykuły zostały osadzone w kontekście 
pandemii koronawirusa i były jednymi z najszybciej opublikowanych na świecie, które 
poruszały te zagadnienia. Zostały zauważone w międzynarodowym środowisku naukowym i 
są często cytowane. Te prace należą do kategorii badań pierwotnych. Sytuacja pandemii 
koronawirusa spowodowała powstanie okoliczności, w których obecne metody badawcze 
można było zastosować w nowych warunkach. 

Temat 3. Widoczność transgranicznych sklepów w Internecie 

Temat badawczy „Widoczność transgranicznych sklepów w Internecie” obejmuje 3 artykuły 
naukowe [AS.I.10] – [AS.I.12]. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopismach 
indeksowanych w WoS oraz Scopus. Jeden artykuł został ogłoszony w czasopiśmie 
posiadającym wskaźnik Impact Factor i znajdującym się na liście czasopism JCR. 

Zainteresowanie sklepami internetowymi i ich widocznością w Internecie, wynikało 
bezpośrednio z mojego dotychczasowego zainteresowania widocznością w wyszukiwarkach 
internetowych. Sklepy internetowe są określonym rodzajem stron internetowym za 
pośrednictwem których prowadzi się sprzedaż na odległość. Kluczowym elementem 
popularności strony internetowej jest jej widoczność w wyszukiwarkach internetowych.  

Wykonałem kilka ekspertyz widoczności w wyszukiwarce Google dla sklepów internetowych 
i zauważyłem nowy, nie badany do tej pory obszar, jakim jest stymulacja widoczności 
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transgranicznych sklepów internetowych. Transgraniczny sklep internetowy zazwyczaj wysyła 
sprzedawany asortyment z jednego kraju do drugiego, ale może to też robić pomiędzy 
regionami, jak np. w Chinach. 

W artykule AS.I.10 zidentyfikowałem kluczowe elementy, które mają wpływ na adaptację 
transgranicznego sklepu internetowego do sprzedaży na jednolitym rynku europejskim. 
Kontynuacją tych badań, było powstanie artykułu AS.I.11 napisanego w zespole, w którym 
zostało zbadane bezpieczeństwo transakcji i zaufanie do sklepów internetowych po 
wprowadzeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W artykule porównaliśmy 
cztery kategorie sklepów internetowych w dwóch państwach europejskich, z których jeden 
należy do Unii Europejskiej a drugi nie. Artykuł AS.I.12 jest pracą empiryczną. Zająłem się w 
nim kluczowym czynnikiem, jaki ma wpływ na widoczność transgranicznego sklepu 
internetowego, a mianowicie czasem ładowania strony i możliwością redukcji tego czasu dla 
konsumentów zagranicznych. 

Strzelecki, A. (2019). Key Features of E-Tailer Shops in Adaptation to Cross-border E-
Commerce in the EU. Sustainability, 11(6), 1589. 

W pracy AS.I.10 podjąłem próbę określenia najważniejszych cech sklepów internetowych w 
zakresie ich adaptacji do transgranicznego handlu elektronicznego. Otwarty rynek w Unii 
Europejskiej (UE) zachęca konsumentów do dokonywania zakupów transgranicznych. Celem 
opracowania było ustalenie, które cechy są ważne dla klientów i dlatego powinny być brane 
pod uwagę przez detaliczne sklepy internetowe przy świadczeniu usług. Opracowanie powstało 
na podstawie badania przeprowadzonego w Polsce. Polskie sklepy internetowe rozszerzają 
swoje możliwości rynkowe na inne kraje europejskie. W badaniu wzięło udział 30 polskich e-
detalistów z sektora artykułów gospodarstwa domowego (np. telewizory, komputery, pralki 
itp.). Teoria opiera się na zakupach internetowych i analizie stron internetowych. 

W wyniku analizy literatury oraz studium badanych przypadków wskazałem na sześć 
kluczowych cech, które mają wpływ na zwiększenie widoczności transgranicznego sklepu 
internetowego: co najmniej jeden mechanizm płatności rozpoznawanej międzynarodowo (1), 
możliwość wykonania płatności w lokalnej walucie konsumenta (2), rozpoznawanie kraju 
pochodzenia klientów odwiedzających sklep internetowy (3), możliwość wysyłki 
zamówionych przedmiotów za granicę (4), stosowanie certyfikatu bezpieczeństwa Socket 
Security Layer (SSL) (5) oraz obecność w zagranicznych porównywarkach cenowych (6). 

Po przeprowadzonym badaniu wyciągnąłem wnioski, że nie wszystkie kluczowe cechy 
sklepów internetowych w obserwowanym sektorze zostały rozwinięte w witrynach 
internetowych; niektóre sklepy internetowe nie posiadały tych kluczowych cech. Najrzadziej 
występującą cechą była możliwość wysyłania przedmiotów za granicą. Niektóre z badanych 
sklepów miały nawet zapisane w swoim regulaminie, że zakupionych przedmiotów nie 
wysyłają za granicę, mimo istnienia takiej technicznej możliwości. Z drugiej strony brak 
pewnych cech nie jest przeszkodą do wykonania zakupów. Na przykład brak pokazywania cen 
produktów w walutach lokalnych nie jest przeszkodą, jeśli sprzedawca wykorzystuje znane 
metody płatności takie jak karta kredytowa lub PayPal. 

Oryginalność i wkład pracy są oparte na identyfikacji, analizie i wynikach cech, które należy 
dostosować w europejskim transgranicznym handlu elektronicznym. Jednym z praktycznych 
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zastosowań jest obserwacja, że detaliczne sklepy internetowe dostrzegają rosnące znaczenie 
transgranicznej sprzedaży w handlu elektronicznym. Mimo, że oferta jest przedstawiana tylko 
w lokalnej walucie i nie jest tłumaczona na inny język, niektórzy detaliści internetowi utworzyli 
specjalne działy do obsługi transgranicznego handlu elektronicznego. Działy te zajmują się 
sprzedażą dedykowaną dla klientów zagranicznych, zarówno detalicznych, jak i biznesowych, 
na terenie UE, a także realizacją zamówień dla klientów spoza UE z możliwością odliczenia 
podatku VAT oraz wysyłką zamówień na terenie UE. 

Badanie posiada ograniczenia, którymi m.in. jest to, że obserwacja została przeprowadzona 
tylko w jednym kraju i jednym sektorze. Jednakże badany sektor stanowi większość sklepów 
internetowych reprezentujących tę branżę. Nadal też istnieją nieobserwowalne czynniki, które 
mogą przyciągać klientów z zagranicy jak np. rozpoznawalność marki. 

Strzelecki, A., & Rizun, M. (2020). Consumers’ security and trust for online shopping after 
GDPR: examples from Poland and Ukraine. Digital Policy, Regulation and Governance. 

W poprzedniej pracy AS.I.10 poddany badaniu był tylko jeden sektor w jednym kraju. W 
kolejnej pracy AS.I.11 poszerzyłem badanie do 4 sektorów w dwóch krajach. Ponadto badania 
były prowadzone po wprowadzeniu nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) i także ta zmiana została poddana badaniu. W tej pracy zespołowej analizowaliśmy 3 
czynniki, wcześniej zidentyfikowane w pracy AS.I.10 jako jedne z kluczowych, mających 
wpływ na postrzeganie sklepu przez konsumentów. Były to korzystanie z co najmniej jednego 
mechanizmu płatności rozpoznawanej międzynarodowo (1), obecność w lokalnych 
porównywarkach cenowych (2), stosowanie certyfikatu bezpieczeństwa SSL (3) oraz czwarta 
badana cecha to dostosowanie regulaminu sprzedaży i warunków zakupów do RODO. Po 
analizie literatury postawiliśmy następujące pytania badawcze:  

1. Czy sklepy internetowe w Polsce i na Ukrainie mają takie same zasady w przypadku 
ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa serwerów? 

W zakresie tego pytania badawczego byliśmy zainteresowani porównaniem i ujawnieniem 
różnic (jeśli takie istnieją) pomiędzy zasadami obowiązującymi w sklepach internetowych w 
Polsce i na Ukrainie. Szczególnie te, które dotyczą ochrony danych osobowych i 
bezpieczeństwa serwerów, znalazły się w obszarze zainteresowania. 

2. Czy wszystkie sklepy internetowe w Polsce i na Ukrainie przestrzegają zasad polityki 
e-commerce? 

W zakresie tego pytania badawczego chcieliśmy zobaczyć i sprawdzić, czy sklepy internetowe 
w Polsce i na Ukrainie przestrzegają i stosują się do aktualnych zasad polityki e-commerce. 

3. Czy istnieje znacząca różnica pomiędzy polską i ukraińską polityką e-commerce? 

Na podstawie analizy literatury i aktów prawnych dostrzegliśmy, że istnieją różnice w 
regulacjach, polityce i innych aktach rządowych. Chcieliśmy zbadać, w jakim stopniu różnice 
te wpływają na politykę e-commerce w sklepach internetowych w Polsce i na Ukrainie. 

W pracy postawiliśmy 8 hipotez badawczych, które następnie zweryfikowaliśmy. Badaniu 
poddaliśmy 80 sklepów internetowych, po 40 w każdym kraju. Badane sklepy należą do 4 
sektorów: elektronika użytkowa (głównie komputery, smartfony, telewizory, kino domowe i 
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sprzęt AGD); branża rozrywkowa (książki, muzyka, gry i prezenty); sklepy odzieżowe 
(ubrania, buty, torby, biżuteria); oraz sklepy z akcesoriami dla noworodków, dzieci i matek. 
Sześć hipotez zostało pozytywnie zweryfikowanych. Przedyskutowaliśmy otrzymane 
odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

Istotne dla badania było jego szybkie przeprowadzenie po wprowadzeniu nowych przepisów 
RODO. W badaniu wskazaliśmy na praktyczne zastosowanie, szczególnie dla sklepów 
działających na rynku ukraińskim. Z badania wynika, że dostosowanie tych sklepów do 
oczekiwań klientów, którzy chcą czuć się bezpieczni w trakcie dokonywania zakupów na 
odległość, nie jest jeszcze w pełni zakończone. Część ze sklepów na tym polu musi jeszcze 
dostosować się do oczekiwanego poziomu usług. Badanie oczywiście ma swoje ograniczenia 
(wybrane branże, dwa kraje). 

Strzelecki, A. (2020). Content Delivery Networks in Cross-border e-Commerce. International 
Journal of Advanced Computer Science and Applications, 11(4), 19-27. 

Praca AS.I.12 jest kontynuacją dotychczas podjętych badań w zakresie widoczności 
transgranicznych sklepów internetowych dla konsumentów z różnych krajów. W trakcie badań 
zidentyfikowałem kolejny czynnik mający istotny wpływ na chęć zrealizowania zakupów na 
odległość w transgranicznym sklepie: szybkość komunikacji z serwerem sklepu internetowego 
wynikająca z położenia geograficznego serwera i konsumenta. Zazwyczaj, w trakcie 
transgranicznej transakcji elektronicznej, kupujący i sklep internetowy oddaleni są od siebie 
setki lub nawet tysiące kilometrów. Zależy to od wykorzystanej infrastruktury informatycznej.  

W badaniu przedstawiłem analizę czterech grup transgranicznych sklepów internetowych, 
zawierającą łącznie 57 sklepów internetowych. Każda grupa sklepów internetowych działa na 
wielu rynkach europejskich z różnymi ustawieniami wykorzystanej infrastruktury 
informatycznej. W pracy postawiłem pytanie badawcze „Jakie są sposoby na zmniejszenie 
czasu ładowania stron internetowych w transgranicznym handlu elektronicznym?”. 
Odpowiedzi na pytanie badawcze szukałem za pomocą testowania dwóch hipotez. Pierwsza 
hipoteza zakłada, że wykorzystanie sieci dystrybucji treści (content delivery network, CDN) 
zmniejszy czas wyszukiwania serwera nazw domenowych (doname name system, DNS) na 
lokalnych rynkach dla klientów transgranicznych. Druga hipoteza zakłada, że wykorzystanie 
CDN zmniejszy tzw. czas do pierwszego bajtu (time to first byte, TTFB) na lokalnych rynkach 
dla klientów transgranicznych. 

Procedurę testowania wykonałem za pomocą trzech różnych scenariuszy poddając testom 
wszystkie 57 transgranicznych sklepów internetowych, należących do czterech właścicieli. 
Wyniki pokazały, że proponowana metoda poprawy czasu ładowania strony internetowej 
pozytywnie wpływa na czas wyszukiwania DNS. Do testów przyjąłem odpowiednio 8, 16, 18 
i 15 sklepów internetowych przeznaczonych na konkretny rynek europejski. 

Jeśli konsument doświadcza szybszego czasu ładowania w sklepie internetowym, wpływa to 
pozytywnie na jego gotowość do dokonywania transakcji. Wyniki badania sugerują 
wykorzystanie szybszego DNS w transgranicznym handlu elektronicznym. W tych warunkach, 
poza wysyłką do innego kraju, innym językiem i walutą, istnieje czynnik czasu ładowania 
strony internetowej, który może być brany pod uwagę przy wejściu sklepu internetowego do 
handlu transgranicznego. 
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Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, podejście to zmniejsza wykorzystanie sieci 
internetowej. Konsument musi jedynie połączyć się z najbliższym węzłem sieciowym w celu 
odgadnięcia DNS. Obciążenie sieci jest mniejsze i ostatecznie ruch sieciowy jest 
zrównoważony. Zastosowana metoda pokazuje, że to podejście sprawdza się tylko w 
przypadku osób odwiedzających strony internetowe z innych krajów. Wyniki 
przeprowadzonych testów wykazały, że korzystanie z CDN w tym samym kraju nie wpływa 
znacząco na czas wyszukiwania DNS. Oczywiście, badanie posiada swoje ograniczenia, m.in. 
dobrana próba nie może odpowiednio reprezentować całej transgranicznej branży handlu 
elektronicznego, ponieważ nie uwzględnia żadnego sklepu internetowego poza UE. 

W trzecim temacie badawczym przedmiotem moich badań była widoczność transgranicznych 
sklepów internetowych. Wraz z pogłębianiem prowadzonych badań, odkrywałem kolejne 
czynniki mające wpływ na widoczność sklepu, który sprzedaje swoje towary i wysyła je za 
granicę. Te prace należą do nielicznych, które podejmują temat sprzedaży transgranicznej i 
analizy cech sklepów internetowych, w których zostało to zbadane empirycznie. W moim 
odczuciu wypełniły lukę badawczą, która opisuje cechy sklepów internetowych aktywnych w 
sprzedaży transgranicznej. 

Zaprezentowany cykl 12 artykułów składa się na zgłoszone osiągnięcie naukowe. Powyższe 
omówienie opublikowanych artykułów pokazuje tylko część pracy, którą należało wykonać, 
aby zostały zaakceptowane do publikacji. 

Pierwszym, nie omówionym wcześniej zakresem pracy nad artykułami naukowymi jest cykl 
odrzuceń i akceptacji artykułu. W czasopismach o międzynarodowym zasięgu i dobrych 
wskaźnikach jakościowych, jak obecność w indeksach WoS oraz Scopus, czy posiadanie 
wskaźnika Impact Factor, istnieje duża konkurencja. Edytorzy, rady naukowe i recenzenci w 
tych czasopismach oczekują zgłoszeń artykułów, które będą bardzo dobrej jakości. W 
prezentowanym cyklu, tylko 3 artykuły zostały opublikowane w czasopismach do których 
zostały wysłane jako pierwsze i po zakończonym cyklu recenzji zostały przyjęte do publikacji. 
Pozostałe 9 artykułów miało dłuższą ścieżkę publikacji wynikającą albo z odrzucenia artykułu 
przez redakcję czasopisma przed wysłaniem do recenzji, albo odrzucenia artykułu po 
otrzymanych recenzjach. Dla niektórych z moich artykułów, ten cykl powtarzał się w większej 
liczbie czasopism, a najdłuższy cykl wyniósł 7 odrzuconych zgłoszeń, zanim artykuł został 
przyjęty do druku w ósmym zgłoszeniu. 

Należy jednak podkreślić, że to jest całkiem normalna sytuacja. Do rzadkości należy, aby 
przesłany artykuł do publikacji był od razu w tak dobrej postaci, że zostanie zaakceptowany. 
Dopiero cykl recenzji, który może być długotrwały i czasem dochodzić do kilkunastu miesięcy, 
gdyż składa się z kilku rund recenzji, pozwala poprawić jakość artykułu. Recenzenci 
zewnętrzni zwracają uwagę na to, co w artykule można i trzeba udoskonalić. Czasem edytor 
czasopisma odrzuca artykuł zanim wyśle go do recenzji, ponieważ uważa, że tematyka artykułu 
nie pasuje do czytelników lub jest zbyt wąska dla czasopisma albo strona językowa artykułu 
jest do poprawy. Opublikowanie powyższego cyklu 12 artykułów było możliwe za pomocą 
łącznie 40 prób publikacji, z których 28 skończyło się odrzuceniem, a 12 zakończyło się 
sukcesem. Współczynnik akceptacji dla moich artykułów wyniósł 30%. Za każdym razem 
zgłaszałem artykuł do czasopisma o dobrych wskaźnikach jakościowych i międzynarodowym 
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zasięgu. Potrzebne jest do tego samozaparcie, cierpliwość oraz niezniechęcanie się, gdy 
przychodzi kolejne odrzucenie, a artykuł wydawał się już być prawie doskonały. 

Drugim zakresem pracy nad artykułami publikowanymi w czasopismach o międzynarodowym 
zasięgu jest poprawność pod względem językowym. Język angielski nie jest moim językiem 
ojczystym. Posługuje się nim na poziomie pozwalającym czytać i recenzować artykuły w tym 
języku. Natomiast dobrze przygotowany i napisany artykuł w języku angielskim wymaga 
korekty językowej. W wielu czasopismach w warunkach przyjęcia artykułu znajduje się 
informacja, że przesłany manuskrypt musi być poprawny pod względem językowym i należy 
skorzystać z profesjonalnej pomocy w tym zakresie, jeśli autor nie ma takich kwalifikacji w 
zakresie języka angielskiego. 

Wszystkie opublikowane artykuły w cyklu przeszły korektę językową. Nauczyłem się tego, 
gdy artykuł AS.I.1 został odrzucony przez redakcję zanim skierowano go do recenzji, a 
powodem odrzucenia był niski poziom językowy artykułu. Zazwyczaj korzystałem z usług 
korektorów, dla których język angielski jest językiem ojczystym. W kilku pracach zespołowych 
byli też współautorzy, których kwalifikacje w zakresie języka angielskiego pozwalały 
zredagować artykuł, bez korzystania z usług zewnętrznych korektorów. Dbanie o jakość 
językową pracy jest także czasochłonne. Po każdym cyklu recenzji w pracy należy wprowadzić 
zmiany. Od wielkości zmiany będzie zależał też zakres niezbędnej korekty językowej. 

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. Politechnika w Porto, Portugalia 
W 2020 roku odbyłem krótkoterminowy staż naukowy w centrum badawczym CEOS.PP na 
Politechnice w Porto w Portugalii. W trakcie wcześniejszych wizyt w latach 2015, 2017-2019, 
realizowanych w ramach programu Erasmus+ na Politechnice w Porto, nawiązałem kontakt z 
Aną Azevedo, która jest Associate Professor of Information Systems, (ORCID: 0000-0003-
0882-3426). Ana Azevedo jest koordynatorem jednostki Information Systems w CEOS.PP oraz 
członkiem Directive Board tego ośrodka badawczego. Zaproponowałem wspólny projekt 
badawczy dotyczący widoczności w wyszukiwarce Google reklam w kampaniach politycznych 
do Parlamentu Europejskiego i zostałem zaproszony do współpracy. W propozycji złożonej do 
ośrodka badawczego CEOS.PP wskazałem m.in. następujące uzasadnienie: 

„W kilku ostatnich latach politycy biorący udział w kampaniach wyborczych korzystali z 
możliwości udostępnianych przez wiodące firmy technologiczne jak Facebook, Twitter oraz 
Google (Kreiss and McGregor, 2018). Precyzyjne wykorzystanie narzędzia oraz 
udostępnianych danych z sieci społecznych zmieniło na stałe podejście do marketingu 
internetowego wykorzystywanego w polityce. Punktem zwrotnym, który przyciągnął uwagę nie 
tylko badaczy, ale również wielu postronnych obserwatorów, była zwycięska kampania 
prezydencka w USA (Franklin Fowler et al., 2016) prowadzona przez Donalda Trumpa przy 
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pomocy firmy analitycznej Cambrigde Analityca (Isaak and Hanna, 2018). Wcześniej ta sama 
firma pomagała przy kampanii opuszczenia Unii Europejskiej przez Brytyjczyków (Brexit).[…]  

W proponowanym badaniu autor przeanalizuje dane udostępniane przez firmę Google w 
ramach raportu przejrzystości. Raport przejrzystości między innymi zawiera dane dotyczące 
reklam politycznych wyświetlanych za pomocą platformy linków sponsorowanych Google Ads 
w trzech regionach geograficznych: wybory prezydenckie i do kongresu w USA, wybory Lok 
Sabha 2019 w Indiach oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019. Reklamy są 
wyświetlane w usługach Google Ads, Display oraz Video 360. Wnioskodawca jako materiał 
badawczy wykorzysta dane dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego (PE). Autor 
proponuje postawić następujące badawcze, które pozwolą zbadać ten nowy obszar: 

1. W jaki sposób europejscy politycy / partie polityczne realizują działania reklamowe w 
platformie Google Ads? 

2. Jaki jest wolumen wydatków na reklamy polityczne w poszczególnych krajach 
europejskich? 

3. Jaki jest wolumen wydatków na reklamy polityczne w przeliczeniu na frakcje w PE? 
4. Jaki jest wolumen wydatków w przeliczeniu na koszty reklam na jedno miejsce w PE? 
5. Jakiego typu najczęściej są wyświetlane reklamy polityczne (video, graficzne, 

tekstowe)? 
6. W jakim zakresie podjęte działania reklamowe przełożyły się na uzyskane efekty/wyniki 

wyborów? 
7. Czy dane udostępniane w raporcie przejrzystości reklam politycznych są rzetelne? 

[…] Ten wyjazd badawczy ma być podstawą większego projektu, w którym zostaną zbadane 
także dane udostępniane przez Facebook w ramach Ad Library Report oraz Twitter w ramach 
Ads Transparency Center.” 

Okres realizacji stażu został zaplanowany od 9 marca do 5 kwietnia 2020 roku. Staż został 
rozpoczęty zgodnie z planem, jednak zaproponowałem zmianę tematu współpracy. Nowy temat 
dotyczył powstałej sytuacji pandemicznej. Rozpoczynając staż byłem w trakcie pracy nad 
publikacjami AS.I.7 i AS.I.8, które dotyczyły wykorzystania danych z Google Trends na temat 
zainteresowania informacjami o koronawirusie i chorobie COVID-19. 

W trakcie pierwszego tygodnia stażu nakreśliłem zakres współpracy, ustaliliśmy zespół 
autorów, oprócz Any Azevedo, do zespołu dołączyła Alexandra Albuquerque oraz 
rozpoczęliśmy badania. Niestety wybuch pandemii i zamknięcie granic kraju zmusiły mnie do 
powrotu do Polski po pierwszym tygodniu trwania stażu i kontynuowania współpracy za 
pomocą środków komunikacji na odległość. 

Efektem rozpoczętego stażu i jego kontynuacji na odległość było opublikowanie wspólnego 
artykułu w czasopiśmie obecnym na liście JCR i posiadającym Impact Factor 1,916. Artykuł 
porusza temat wyrażania zainteresowania środkami ochrony osobistej w Google i związku tego 
zainteresowania z liczbą zachorowań na COVID-19. W sekcji Acknowledgments artykułu 
znajduje się informacja, że byłem jego inicjatorem podczas pobytu na Politechnice w Porto w 
Portugalii. Poniższy artykuł AS.I.9 jest częścią mojego drugiego tematu badawczego. 
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Strzelecki, A., Azevedo, A., & Albuquerque, A. (2020). Correlation between the Spread of 
COVID-19 and the Interest in Personal Protective Measures in Poland and Portugal. 
Healthcare, 8(3), 203. DOI: https://doi.org/10.3390/healthcare8030203. 

Niedosyt spowodowany skróceniem zaplanowanego stażu, zachęcił mnie do ponownego 
ubiegania się o taką możliwość. Wcześniejsze działania chciałem realizować częściowo za 
pomocą środków własnych a częściowo ze środków Uniwersytetu. W lipcu 2020 złożyłem 
wniosek w konkursie Miniatura 4 do Narodowego Centrum Nauki o sfinansowanie realizacji 
podstawowego działania naukowego w formie stażu naukowego. We wniosku zawarłem m.in. 
następujące uzasadnienie: 

„Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na wiele dziedzin życia współczesnego społeczeństwa. 
Te zmiany są widoczne w ponad 185 krajach w których koronawirus został wykryty i jest w tych 
krajach monitorowana liczba zachorowań (Dong, Du, & Gardner, 2020). Pojawienie się 
pandemii nieodwracalnie zmieniło spojrzenie na wiele aspektów życia społecznego. Jednym z 
tym aspektów jest swobodne przemieszczanie się ludzi. W czasie pandemii wiele krajów 
wprowadziło ograniczenia w zakresie swobodnego przemieszczania się ludzi wewnątrz granic 
państwa oraz pomiędzy państwami. 

Wiodące firmy technologiczne na świecie (Google, Apple, Baidu) udostępniły dane na temat 
mobilności i przemieszczania się ludzi w trakcie pandemii COVID-19. Analiza i wykorzystanie 
tych danych pozwoli lepiej zbadać w jaki sposób te ograniczone możliwości przemieszczania 
wpłynęły na pojawianie się nowych przypadków zachorowań. Dostęp do danych obejmuje 
informacje pochodzące z wielu krajów na świecie. 

Wpływ nowych technologii oferowanych przez firmy technologiczne na przemieszczanie się 
ludzi oraz zobrazowanie tych zmian w przemieszczaniu jest nowym obszarem badawczym, który 
nie został jeszcze w pełni spenetrowany. Brakuje podstawowych badań naukowych w tym 
zakresie. Potrzebne są prace empiryczne, które pozwolą zdobyć nową wiedzę o podstawie tego 
zjawiska i obserwowalnych faktów wynikających z analizy danych o przemieszczaniu się ludzi 
po wprowadzeniu obostrzeń dotyczących pandemii COVID-19. […] 

Autor powyższe działania chciałby zrealizować w ramach stażu naukowego w zagranicznym 
ośrodku badawczym Center for Organisational and Social Studies of Polytechnic of Porto 
(CEOS.PP, https://www.iscap.pt/ceos/index.php/en/) w Portugalii. Wyjazd badawczy do 
zagranicznego ośrodka oraz współpraca z lokalnymi naukowcami pozwoli uchwycić więcej 
zależności i korelacji między danymi dla całego regionu Unii Europejskiej oraz pozostałych 
państw na świecie. Umożliwi także dalszy rozwój naukowy poprzez poszerzenie horyzontów 
badawczych oraz wymianę doświadczeń naukowych na międzynarodowym poziomie. […]” 

W dniu 1 października 2020 roku decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-
2020/04/X/HS4/00232 złożony wniosek na działanie naukowe pt. „Wzorce przemieszczania 
się i przepływu ludności oraz ich wpływ na pandemię COVID-19 na podstawie danych o 
mobilności Google, Apple i Baidu” został zakwalifikowany do finansowania. W opinii 
recenzentów tego wniosku „efekty działania naukowego mają dużą szansę zostać opublikowane 
w uznanych międzynarodowych czasopismach o wysokich wskaźnikach jakościowych”. 
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5.2. Uniwersytet Joński, Grecja 

Międzynarodowy tydzień to zwyczajowo jeden tydzień, w którym nauczyciele akademiccy 
spoza kraju przyjeżdżają, aby przeprowadzić wykłady dla studentów Uniwersytetu, a ich 
przyjazd zazwyczaj jest finansowany ze środków programu Erasmus+. W trakcie 
współorganizowanych przeze mnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
międzynarodowych tygodni nawiązałem kontakt z Petrosem Kostagiolasem oraz Christiną 
Banou z Wydziału Information Science and Informatics Uniwersytetu Jońskiego w Grecji. 
Zostałem przez nich zaproszony do odbycia takiej samej wymiany akademickiej w ramach 
programu Erasmus+. Moja wizyta odbyła się w maju 2019 roku. W trakcie wizyty, poza 
zadaniami dydaktycznymi, uczestniczyłem w dwóch seminariach naukowych, na których 
spotkałem się z pracownikami naukowymi i doktorantami wspomnianego wydziału. 

Efektem dyskusji o naszych zainteresowaniach i możliwościach współpracy było powstanie 
koncepcji napisania wspólnych artykułów naukowych. Artykuły łączą mój obszar badawczy z 
obszarem zainteresowań pracowników Uniwersytetu Jońskiego. Zaproponowałem analizę 
widoczności w wyszukiwarce internetowej portali internetowych pięciu największych 
wydawnictw naukowych (Elsevier, Emerald Publishing, Springer, Taylor & Francis oraz John 
Wiley & Sons). Po kilku miesiącach współpracy prowadzonej za pomocą środków komunikacji 
na odległość (Skype, e-mail) artykuł został wysłany i opublikowany w czasopiśmie 
indeksowanym w bazie Web of Science oraz Scopus w maju 2020 roku. Współautorami 
artykułu byli wcześniej wymienieni Petros Kostagiolas i Christina Banou oraz do zespołu 
dołączył także Charilaos Lavranos. W sekcji Acknowledgments artykułu znajduje się 
informacja, że byłem jego inicjatorem podczas wymiany akademickiej na Uniwersytecie 
Jońskim w Grecji. Poniższy artykuł AS.I.3 jest częścią mojego pierwszego tematu badawczego. 

Kostagiolas, P., Strzelecki, A., Banou, C., and Lavranos, C. (2020). The impact of Google on 
discovering scholarly information: managing STM publishers’ visibility in Google. Collection 
and Curation, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. DOI: https://doi.org/10.1108/CC-01-
2020-0002. 

Współpraca z tym ośrodkiem naukowym i tym zespołem jest kontynuowana. Obecnie w trakcie 
pracy znajdują się dwa drafty artykułów. Tematyka pierwszego nawiązuje do mojego artykułu 
AS.I.1 w którym badałem usunięcia treści z wyszukiwarki internetowej w związku z 
naruszeniem praw autorskich. We wspólnym artykule przedmiotem badań są strony należące 
do muzeów, bibliotek i archiwów. Drugi draft artykułu nosi tytuł „The impact of online sheet 
music platforms’ Google Visibility on musical creativity: An analysis based on Webster’s 
model for creative thinking in music”. W tej pracy łączymy moje zainteresowanie danymi z 
wyszukiwarki internetowej z obszarem badań Charilaosa Lavranosa nad platformami muzyki 
o otwartym dostępie. 

5.3. Uniwersytet Warszawski, Polska 

W 2011 roku, przed uzyskaniem stopnia doktora, dr Daniel Mider z Instytutu Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprosił mnie do współpracy w projekcie 
naukowym. Dr Mider zauważył mój wcześniejszy dorobek z lat 2008-2009 na temat robotów 
sieciowych, czyli programów komputerów służących do zbierania danych z Internetu i 
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zaproponował mi udział w projekcie badawczym jako wykonawca programu komputerowego. 
Badania prowadzone były w ramach projektu badawczego „Formy i treść ekspresji kultury 
politycznej Polaków w Internecie w kampaniach wyborczych 2010 i 2011 roku” finansowanego 
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy: N N 116 280338). 

W projekcie skupiono się na głównych, zbiorowych aktorach polskiej sceny politycznej – 
partiach politycznych, które zdobyły mandaty w wyborach parlamentarnych 2011 roku. 
Ewaluacji i analizie poddano przejawy aktywności tych podmiotów w trzech następujących 
wymiarach: merytorycznym, komunikacyjno-społecznym oraz technicznym. 

Przy zastosowaniu badań empirycznych skonstruowano i zastosowano autorski, pionierski 
model badań topografii stron internetowych polskich partii. Badania przeprowadzono z 
wykorzystaniem narzędzi analizy sieciowej – procedury badawczej polegającej na 
identyfikowaniu tematycznie i logicznie połączonych zbiorów stron internetowych, mającej 
charakter ilościowy, wykorzystującej metody statystyki opisowej. Do badań posłużył 
dedykowany program zapewniający systematyczność i standaryzację gromadzenia danych pod 
nazwą INPSpider, którego ja jestem autorem. 

Program komputerowy INPSpider napisałem w języku programowania Perl. Program 
współpracuje z bazą danych MySQL. Program został uruchomiony jako usługa i swoim 
podobieństwem działania przypomina programy typu Software as a Service. Program został 
zainstalowany i uruchomiony na serwerze z systemem operacyjnym Linux, należącym do 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zadaniem programu było odwiedzanie kolejnych stron 
internetowych, do których prowadziły odnośniki hipertekstowe, rozpoczynając od punktu 
startowego. Punkt startowy był określany przez użytkownika programu. Program odwiedzał 
kolejne strony internetowe i zbierał z nich informacje o liczbie odnośników hipertekstowych, 
tytule strony, meta znacznikach i treści umieszczonej na stronie. Dostęp do zebranych 
informacji przygotowałem za pomocą programu PhpMyAdmin, który oferuje administrowanie 
bazą danych MySQL. Dzięki wykorzystaniu mojego programu komputerowego, powstały 
następujące pracze badawcze: 

1. Marcinkowska, A., & Mider, D. (2012). Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie 
analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 
roku. Studia Politologiczne, 26, 246-318. 
2. Bejma, A., & Wesołowski, P. (2012). Analiza przejawów kultury politycznej Platformy 
Obywatelskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie w 2011 
roku. Studia Politologiczne, 26, 81-108. 
3. Garlicki, J., & Mider, D. (2012). Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu 
politycznym elit z wyborcami. Studia Politologiczne, 25, 177-209. 
4. Garlicki, J., & Mider, D. (2012). Elity polityczne a internauci. Studium kultury 
politycznej w okresie wyborów. Studia Politologiczne, 26, 1-358.  
5. Mider, D. (2013). Dylematy metodologiczne badań kultury politycznej w Internecie. 
Przegląd Politologiczny, 2, 23-34.  

W wymienionych artykułach znajduje się informacja o mnie jako autorze tego programu razem 
z afiliacją do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
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6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych 
oraz popularyzujących naukę lub sztukę. 
6.1. Osiągnięcia dydaktyczne 

Po uzyskaniu stopnia doktora prowadziłem regularne zajęcia dydaktyczne na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach. Na studiach pierwszego stopnia były to zajęcia na kierunkach: 
Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz 
International Business. Na studiach drugiego stopnia były to zajęcia na kierunkach: 
Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria. Na studiach podyplomowych były to studia 
„Menedżer ds. kluczowych klientów i Dyrektor Sprzedaży” oraz „Specjalista ds. PR i Brand 
Manager”. 

Zajęcia na studiach licencjackich: 

• Business Information Technology 
• Graficzne modelowanie witryn internetowych 
• Marketing w wyszukiwarkach internetowych 
• Narzędzia analityczne w e-biznesie 
• Pozycjonowanie i optymalizacja w Internecie  
• Systemy operacyjne 
• Systemy zarządzania treścią CMS 
• Techniki komunikacyjne 
• Technologie informacyjne 
• Technologie reprezentacji danych w e-biznesie 
• Tworzenie aplikacji internetowych 
• Wizualizacja danych biznesowych 
• Wstęp do systemów operacyjnych i sieci  

Zajęcia na studiach magisterskich: 

• E-Marketing 
• Systemy rozproszone i przetwarzanie w chmurze 
• Systemy rozproszone w e-biznesie 
• Wdrażanie technologii mobilnych w biznesie 

Zajęcia na studiach podyplomowych: 

• Badania marki online 
• Systemy informatyczne wspierające pracę MdsKK 

Przedmiot Marketing w wyszukiwarkach internetowych został przygotowany i zgłoszony do 
Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji jako przedmiot swobodnego wyboru w odpowiedzi 
na zainteresowanie studentów tym tematem i bezpośrednią prośbą o jego przygotowanie. Po 
zatwierdzeniu przedmiotu, w pierwszym roku wyboru, ponad 200 studentów kierunków 
Informatyka i Informatyka i Ekonometria wybrało go jako przedmiot swobodnego wyboru. 
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Autorski program oraz praktyczne metody prezentowane na tym przedmiocie cieszą się stałym 
zainteresowanie studentów. 

W ramach programów Socrates Erasmus i Erasmus+ uczestniczyłem w dwunastu 
krótkookresowych wyjazdach dydaktycznych w Portugalii, Grecji, Belgii, Słowenii i Brazylii. 
Prowadziłem wówczas gościnne wykłady i ćwiczenia z obszaru marketingu internetowego w 
wyszukiwarkach i/lub analityki internetowej. 

Byłem promotorem 35 prac licencjackich oraz 17 prac magisterskich. Byłem recenzentem 10 
prac licencjackich i 2 prac magisterskich. Praca magisterska pt: „Bezpieczeństwo 
technologiczne i prawne handlu elektronicznego na przykładzie Polski i Ukrainy”, napisana 
pod moim kierunkiem, której autorem była Olena Stukanova, studentka z Ukrainy, była objęta 
programem stypendialnym im. Stefana Banacha i została obroniona w 2015 roku. Program 
stypendialny im. Banacha to wspólna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowana w ramach programu polskiej pomocy 
rozwojowej. 

Praca licencjacka pt. „Świat e-sportu w opiniach graczy na przykładzie serii gier FIFA”, 
napisana pod moim kierunkiem, której autorem był Kacper Zagała, została opublikowana w 
2019 roku pt. „eSports evolution in football game series” w czasopiśmie Physical Culture and 
Sport. Studies and Research, 83(1), 50-62. DOI: 10.2478/pcssr-2019-0020, indeksowanym w 
bazach Web of Science oraz Scopus. 

W maju 2019 byłem opiekunem wizyty profesora Zorana Kalinić z University of Kragujevac 
w Serbii w ramach programu wymiany akademickiej z krajami partnerskimi UE (Erasmus+ 
KA107). Podczas wizyty prof. Kalinić zorganizowałem seminarium naukowe z udziałem 
profesora, czwórki naukowców z Narodowego Uniwersytetu Technicznego „Politechnika 
Dniprowska” (Ukraina) i naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prof. 
Zoran Kalinić przedstawił temat: The application of hybrid SEM-ANN approach in prediction 
of new technology acceptance, natomiast naukowcy z Politechniki Dniprowskiej przedstawili 
wyniki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Ekonomii Stosowanej, 
Przedsiębiorczości i Administracji Publicznej. 

W latach 2014 i 2015 brałem czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć podczas 
wycieczek uczniów szkół podstawowych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

We wrześniu 2019 roku przeprowadziłem wykład inauguracyjny pt. „’A imię jego 40 i 4’, czyli 
słów kilka o marketingu w Google” dla uczniów szkół średnich w bezpłatnym programie 
edukacji ekonomicznej Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) organizowanym na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

W październiku 2019 roku przeprowadziłem wykład inauguracyjny pt. „Marketing 
Internetowy” dla studentów XXI edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. 

W październiku 2020 roku przeprowadziłem inauguracyjny wykład pt. „Techniki 
komunikacji” dla uczniów szkół średnich w bezpłatnym programie edukacji ekonomicznej 
Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) organizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach. 
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W listopadzie 2020 roku przeprowadziłem inauguracyjny wykład pt. „Pokolenie Google z 
perspektywy rodzica” dla rodziców dzieci z klas 4-6, którzy są słuchaczami XXIII edycji 
Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. 

W lipcu 2019 roku nawiązałem kontakt z profesorem Meliusem Weidemanem z Cape 
Peninsula University of Technology w Południowej Afryce. Profesor Weideman od wielu lat 
zajmuje się obszarem badawczym widoczności w wyszukiwarkach, m.in. jest autorem 
monografii naukowej pt. „Website visibility: the theory and practice of improving rankings”. 
Zaproponowałem złożenie wspólnego wniosku (za pośrednictwem Biura Współpracy 
Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego) w programie Erasmus+ KA107 dla krajów 
partnerskich, aby pozyskać finansowanie na krótkoterminową wymianę akademicką dla 
nauczycieli akademickich, pracowników uczelni i studentów. Wniosek został zakwalifikowany 
do finansowania w październiku 2020 roku (nr projektu 2020-1-PL01-KA107-079455). 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

W roku 2010 przeprowadziłem wykład dla studentów III edycji Ekonomicznego Uniwersytetu 
Dziecięcego pt. „Marketing Internetowy”. 

W latach 2012 i 2013 brałem dwukrotnie udział w przygotowaniu i realizacji projektu Erasmus 
Intensive Program pt. „Internet advanced promotional tools application for increasing 
awareness of social exclusions movement – NetAware”. W trakcie programu prowadziłem 
wykłady i warsztaty w języku angielskim dla przedstawicieli z 10 w 2012 roku i 11 w 2013 
europejskich ośrodków naukowych na temat nowoczesnych technik promocji. 

6.2. Osiągnięcia organizacyjne 

Byłem współorganizatorem dziewięciu edycji międzynarodowego tygodnia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach w latach 2011 – 2019. Misją przedsięwzięcia jest promocja 
internacjonalizacji oraz nowych mediów w środowisku akademickim. Bezpośrednim celem 
jest także wzmocnienie współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w zakresie 
nauczania, badań i współpracy międzynarodowej. Do moich zadań należało założenie i 
prowadzenie strony internetowej pod adresem https://www.intweek.ue.katowice.pl/; rekrutacja 
studentów na przedmioty swobodnego wyboru prowadzone przez zagranicznych 
wykładowców; prowadzenie komunikacji ze studentami; opieka na zagranicznymi gośćmi; 
udział w różnych wydarzeniach o charakterze dydaktycznym, naukowym i koleżeńskim 
podczas tego tygodnia; zadania logistyczne jak transport z lotniska i na lotnisko oraz zadania 
operacyjne jak przygotowanie sal wykładowych i ćwiczeniowych lub materiałów 
dydaktycznych. 

Brałem udział w przygotowaniu i realizacji dwóch edycji międzynarodowego projektu 
Erasmus Intensive Program pt. „Internet advanced promotional tools application for increasing 
awareness of social exclusions movement” – NetAware 2012 oraz NetAware 2013. Dzięki 
mojemu wsparciu merytorycznemu i organizacyjnemu przedstawiciele z 10 (w 2012 roku) i 11 
(w 2013) roku europejskich ośrodków naukowych mieli możliwość zdobycia praktycznej 
wiedzy na temat nowoczesnych technik promocji, a także zgłębili wiedzę o ważnych 
problemach społecznych Europy oraz dylematach etycznych jakim muszą sprostać 
współcześni menadżerowie działający w środowisku wielokulturowym 
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W 2015 roku na zaproszenie uczestniczyłem w projekcie edukacyjnym „Internetowe 
Rewolucje" jako szef zespołu Ekspertów Umiejętności Internetowych. Projekt został 
zorganizowany przez Google Polska i miał na celu podniesienie poziomu umiejętności 
cyfrowych wśród właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw na Śląsku. 
Projekt był realizowany na terenie woj. śląskiego i trwał od 6 lipca do 31 sierpnia 2015. 
Obejmował 5 tygodni wykładów i indywidualnych warsztatów z właścicielami małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz na późniejszym etapie, 2 tygodnie wsparcia telefonicznego, 
mającego na celu zwiększenie efektywności zaproponowanych przedsiębiorcom rozwiązań. 
Do zakresu moich obowiązków należały:  

1. Rekrutacja 30-osobowego zespołu ekspertów umiejętności internetowych (połowę 
ekspertów stanowili absolwenci specjalności E-biznes na kierunku Informatyka i 
Ekonometria Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). 

2. Zarządzanie zespołem ekspertów, ewaluacja wykonanej pracy, wsparcie merytoryczne. 
3. Współtworzenie treści programu szkolenia i czuwanie nad jakością dostarczanych 

szkoleń. 
4. Ścisła współpraca z zespołem Google przy wykonaniu projektu.  

Mój wkład w tym projekcie oraz elastyczność związana z koordynacją projektu przyczyniły 
się do sukcesu całego przedsięwzięcia. Szkolenie zostało także wysoko ocenione przez 
uczestników: 99,3% z nich poleciłoby szkolenie innym przedsiębiorcom (n=1621) (Zał. 9 
internetowe-rewolucje.pdf). Po sukcesie powyższego projektu zaproponowałem, aby program 
szkolenia przenieść do polskich uczelni wyższych, na co Google Polska wyraziło zgodę. 

Byłem współorganizatorem edycji projektu pt. „Internetowe rewolucje dla studentów” na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach10. Zadaniami, których się podjąłem było 
uzyskanie zgody władz Uczelni na przeprowadzenie projektu w murach uczelni, komunikacja 
z Biurem Współpracy z Gospodarką i Absolwentami, przygotowanie sali wykładowej oraz 
przygotowanie merytoryczne studentów do certyfikacji w programie „Internetowe rewolucje 
dla studentów”. 

Jestem członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, kadencja 2012-2016; kadencja 2016-2020, kadencja 2020-2024. 

Byłem członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki i Komunikacji 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (lata 2010 – 2014). 

Byłem opiekunem koła naukowego „Informaticus” działającego przy Katedrze Informatyki 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2007 – 2014. 

6.3. Osiągnięcia popularyzujące naukę 

Artykułem AS.I.1 udało się zainteresować Karolinę Duszczyk, dziennikarza Polskiej Agencji 
Prasowej. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego udzieliłem obszernego 
komentarza, w którym opisałem praktyczne zastosowanie i uzyskane efekty w tej pracy 
naukowej. Część artykułu dotyczyła polskiej perspektywy usuwania stron z wyników 

 
10 https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/internetowe-rewolucje-z-google-i-ue-katowice.html  
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wyszukiwania. Artykuł popularyzatorski został opublikowany11 w portalu Nauka w Polsce, 
prowadzonym przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oryginalny 
artykuł został również przedrukowany w 8 innych portalach internetowych. 

Artykułem AS.II.1 (współautor M. Rizun) udało się zainteresować Annę Gumułkę, 
dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej. Na postawie przygotowanej notki prasowej przesłanej 
do redakcji agencji, opublikowaliśmy główne wyniki otrzymane w badaniu przeprowadzonym 
w maju i czerwcu 2020 roku na grupie blisko 1700 studentów studiów licencjackich, 
magisterskich oraz stacjonarnych i niestacjonarnych po tym, jak pandemia COVID-19 
spowodowała przejście uniwersytetów z tradycyjnej formuły stacjonarnego nauczania na 
zdalne. W artykule zwróciliśmy między innymi uwagę na to, jaki wpływ na akceptację nauki 
zdalnej mają doświadczenie w korzystaniu z technologii i zadowolenie z poziomu zajęć online. 
Artykuł popularyzatorski został opublikowany12 w portalu Nauka w Polsce, prowadzonym przy 
współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oryginalny artykuł został 
również przedrukowany w 2 innych portalach internetowych. 

Tym samym artykułem AS.II.1 zainteresowała się Magdalena Warchala, dziennikarka Gazety 
Wyborczej. Na podstawie przygotowanej notki prasowej przesłanej do redakcji gazety, został 
opublikowany artykuł popularyzatorski w wydaniu online13 oraz w wydaniu drukowanym 
gazety. Również uzyskane wyniki w opublikowanym artykule zostały przestawione w 
rozgłośni radiowej RMF14. 

W 2009 utworzyłem spotkania typu barcamp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
pt. „Silesia SEM”. W spotkaniach brali udział zarówno studenci oraz przedstawicieli otoczenia 
gospodarczego. W latach 2009 – 2013 na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyło się 10 takich 
spotkań. Na każdym spotkaniu, 3 lub 4 przedstawicieli biznesu prowadziło prezentację dla 
uczestników w obszarze marketingu w wyszukiwarkach internetowych. 

Równolegle z utworzeniem cyklu spotkań, w 2009 roku uruchomiłem stronę internetową pod 
adresem https://www.silesiasem.pl na której publikuję artykuły popularyzujące wiedzę na 
temat wyszukiwarek internetowych. W artykułach m.in. omawiam przeprowadzone testy, 
prezentuję fragmenty badań, publikuje skróty z opublikowanych artykułów naukowych. W 
ciągu 12 lat funkcjonowania strony opublikowałem na niej 416 artykułów. Zapraszałem 
również do publikacji zewnętrznych autorów. Oprócz mnie, 94 artykuły opublikowało 24 
innych autorów. Od 2015 roku artykuły ze strony internetowej zostały wyświetlone ponad 1,25 
miliona razy (informacje na podstawie statystyki prowadzonej w Google Analytics). 

W roku 2013 przekształciłem spotkania Silesia SEM w ogólnopolską konferencję edukacyjną 
pt. „Festiwal SEO”. Zainteresowanie spotkaniami rosło z każdym rokiem i po czasie 
największa aula uczelni na 404 osoby nie była już w stanie pomieścić wszystkich chętnych 

 
11 https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31656%2Cstrony-www-moga-znikac-z-wynikow-
wyszukiwania.html  
12 https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C84065%2Ckatowicestudenci-uniwersytetu-ekonomicznego-
zadowoleni-z-zajec-online-ale  
13 https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26372605,wedlug-studentow-nauka-online-jest-wygodna-ale-
brakuje-im-kontaktow.html  
14 https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/najnowsze-fakty/news-koronawirus-w-polsce-
zmarlo-az-36-chorych-mocno-wzrosla-licz,nId,4760917  
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uczestników. Obecnie Festiwal SEO organizowany jest każdego roku w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach i nadal jest afiliowany przeze mnie do Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 

Byłem zaproszonym prelegentem podczas czterech spotkań semKRK w latach 2016, 2017 i 
2019. SemKRK to krakowski barcamp o szerokiej tematyce marketingu w wyszukiwarkach 
oraz analityki internetowej. We wszystkich edycjach konferencji uczestniczyło ponad 1600 
różnych osób, które wysoko oceniły zarówno organizację, poruszaną tematykę, jak i 
prelegentów. Byłem również jurorem w konkursie semKRK Awards w którym przyznawane 
są nagrody i wyróżnienia za najlepsze kampanie internetowe w wyszukiwarkach internetowych 
przedsiębiorstwom z Polski. 

W 2017 roku byłem zaproszonym prelegentem na konferencji biznesowej organizowanej przez 
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska pt. „IAB How to win SEO” w 
Warszawie. 

W 2011 roku byłem zaproszonym prelegentem na konferencji biznesowej organizowanej przez 
Maxroy sp. z o.o. pt. „Search Marketing Day” w Poznaniu. 

 

7. Inne informacje 
 

Jednym z ostatnich opublikowanych artykułów była wspólna praca z M. Rizun pt. „Students’ 
Acceptance of the COVID-19 Impact on Shifting Higher Education to Distance Learning in 
Poland” opublikowana w International Journal of Environmental Research and Public Health 
(Impact Factor: 2.849). W tej pracy postanowiłem zbadać w oparciu o uznany w literaturze 
model nauczania na odległość GETAMEL jak została przyjęta zmiana nauczania ze 
stacjonarnej na odległość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Na zaproszenie do 
udziału w badaniu odpowiedziało 1692 studentów ze 7130 zaproszonych do badania. Na 
podstawie otrzymanych danych zbieranych w maju i czerwcu 2020 roku, przygotowałem model 
równań strukturalnych, który został oszacowany metodą cząstkowych najmniejszych 
kwadratów. Na podstawie wyników zauważyliśmy, że studenci mieli wrażenie, iż nauczanie na 
odległość w średnim stopniu poprawia ich efektywność i produktywność. Ocenili służące do 
tego celu narzędzia jako intuicyjne. Generalnie czują się swobodnie korzystając z Internetu i 
komputera. W badaniu wskazali, że będą często korzystać z tej formy nauczania. Wyniki 
badania zostały przytoczone w ogólnopolskich mediach informacyjnych jak Gazeta Wyborcza, 
Radio RMF i RMF Max oraz opublikowane w portalu Nauka w Polsce. 

Zostałem powołany przez Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą nr 28/2019/2020 z dnia 17 września 
2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w celu sprawowania 
opieki naukowej nad Pauliną Rutecką w związku o ubieganiem się o nadanie stopnia doktora 
na promotora pomocniczego. Tematyka rozprawy doktorskiej to „Promocja zrównoważonego 
rozwoju w gospodarstwach agroturystycznych” a zakładany termin ukończenia pracy to 
wrzesień 2023. 
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Dwukrotnie (w latach 2018 i 2019) otrzymałem Grant Rektorski Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach za publikację artykułów w czasopismach naukowych 
wymienionych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiadających Impact 
Factor. 

W 2020 roku otrzymałem indywidualną nagrodę pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze. 

W 2016 roku otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji 
Narodowej, legitymacja nr 154233. 

W 2019 roku otrzymałem Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (III stopnia) nadany przez 
Prezydenta RP, legitymacja nr 265-2019-107. 

 

  


