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Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem,  

E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej  

Wydział Ekonomii i Zarządzania 

Politechniki Opolskiej 

 

 

Ocena dorobku oraz osiągnięć naukowych 

dra Artura Strzeleckiego w związku z wszczęciem postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

 

 

1. Podstawy formalne opracowania recenzji 

 

Podstawą przygotowania recenzji jest pismo prof. dra hab. Macieja Mitręgi, 

Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z dnia 11 marca 2021, z informacją o powołaniu 

mnie na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Artura Strzeleckiego. Postępowanie to 

zostało wszczęte w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Punktem odniesienia w opracowaniu recenzji jest art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 

lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Recenzję sporządzono w oparciu o dokumentację dołączoną do wniosku dra Artura 

Strzeleckiego z dnia 19 listopada 2020  o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o 

zarzadzaniu i jakości, obejmującą: 

• pismo prof. dra hab. Macieja Mitręgi, Przewodniczącego Komitetu Naukowego 

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, z dnia 11 marca 2021, 

• kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie (załącznik 1), 

• dane wnioskodawcy (załącznik 2), 

• Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności 

naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni wraz z kopiami dokumentów 

potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży 
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naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej 

niż jednej jednostce naukowej (załącznik 3), 

• kopie 12 artykułów zgłaszanych jako osiągnięcie (załącznik 3a), 

• kopie dokumentów z innych jednostek naukowych (załącznik 3b), 

• wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej 

dyscypliny (załącznik 4), 

• oświadczenia współautorów publikacji (załącznik 5), 

• wymiany zagraniczne (załącznik 6), 

• powołanie na promotora pomocniczego (załącznik 7), 

• wykonane ekspertyzy (załącznik 8), 

• listy z podziękowaniami za pracę organizacyjną, dydaktyczną i naukową (załącznik 

9), 

• wersję elektroniczną złożonych dokumentów na nośniku pendrive, 

• wersję elektroniczną kopii artykułów opublikowanych po uzyskaniu stopnia 

doktora, a nie wchodzących w skład głównego osiągnięcia Habilitanta (dosłane 

pocztą elektroniczną w dniu 25 marca 2021). 

 

Otrzymana dokumentacja jest kompletna i wystarczająca do opracowania recenzji. 

Jednocześnie stwierdzam, że nie jestem współautorem żadnej z publikacji dra Artura 

Strzeleckiego, ani też recenzentem wydawniczym żadnej z tych prac. 

 

2. Podstawowe informacje o Habilitancie 

 

Dr Artur Strzelecki ukończył studia na kierunku Informatyka i Ekonometria w 2006 

roku (Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach), uzyskując tytuł magistra w zakresie informatyki ekonomicznej. W tym samym 

roku ukończył, na tej samej uczelni, studia specjalne w zakresie pedagogiczno-ekonomicznym. 

W latach 2006-2013 zatrudniony był na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki na 

Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o 

zarządzaniu, na podstawie rozprawy „Strategia promocji organizacji z wykorzystaniem 

wyszukiwarek internetowych”, której promotorem był prof. dr hab. Henryk Sroka. W tym 

samym roku zatrudniony został na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki na Wydziale 
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Informatyki i Komunikacji (obecnie Kolegium Informatyki i Komunikacji) Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach i pracuje tam do chwili obecnej. 

W dniu 19 listopada 2020 roku dr Artur Strzelecki złożył do Rady Doskonałości 

Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości. 

 

 

3. Ocena wskazanego osiągnięcia naukowego dra Artura Strzeleckiego  

 

Składając do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w 

dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości, dr Artur Strzelecki wskazał jako swoje osiągnięcie 

naukowe cykl publikacji pt. „Widoczność witryn internetowych i trendów wyszukiwań w 

wyszukiwarce”. Cykl ten składa się z dwunastu artykułów podzielonych na trzy tematy 

badawcze: Widoczność witryn internetowych w wyszukiwarce (1), Widoczność trendów 

wyszukiwań w wyszukiwarce (2), Widoczność transgranicznych sklepów w Internecie (3). 

Jeżeli chodzi o pierwszy temat badawczy to składa się on z pięciu publikacji 

obejmujących następujące artykuły: 

[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: 
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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) 

 

 W zakres drugiego tematu badawczego wchodzą cztery następujące artykuły: 

[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) 

 

 Na trzeci i ostatni temat badawczy składają się trzy następujące artykuły: 

[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) 
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[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) 

 

  W kontekście uzasadnienia podjętej w osiągnięciu naukowym tematyki badawczej 

Habilitant wskazuje na dostrzeżone przez siebie luki badawcze, które wiąże ze wspomnianymi 

wcześniej trzema tematami badawczymi. Pierwsza z nich powiązana jest z faktem, iż w 

kontekście widoczności w wyszukiwarkach internetowych autorzy koncentrują się tylko na 

kwestii optymalizacji witryn internetowych. Habilitant wskazuje, iż brak jest natomiast 

„szerszej perspektywy, która obejmuje inne czynniki mające wpływ na widoczność w 

wyszukiwarkach internetowych”. Kolejną kwestią na którą zwraca uwagę jest brak opracowań 

„na temat stymulowania widoczności przez same wyszukiwarki internetowe lub w wyniku 

narzuconych działań przez inne podmioty”. Jako trzecią lukę badawczą Habilitant wskazuje 

„brak propozycji i rozwiązań jak zmierzyć tę widoczność, zarówno gdy zwiększa się oraz gdy 

maleje”. W Autoreferacie mowa jest jeszcze o jednej dostrzeżonej luce badawczej, ale tak 

naprawdę nie wiadomo na czym polega jej istota. W tym kontekście pojawia się następujący 

zapis: „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” (Autoreferat str.7). 

Analizując zidentyfikowane przez Habilitanta luki badawcze pozytywnie należy ocenić 

pierwszą i trzecią z nich. Trudno natomiast zgodzić się ze stwierdzeniem, iż brak jest 

opracowań w kontekście wskazanej drugiej luki badawczej. Nie ma natomiast możliwości 

oceny czwartej luki badawczej, gdyż, jak wspomniano wcześniej, nie do końca wiadomo na 

czym ona polega. 

  Kolejnym elementem do którego należałoby się odnieść w kontekście wskazanego 

osiągnięcia naukowego są jego cele (poznawcze, metodologiczne, praktyczne), pytania 

badawcze, hipotezy oraz zastosowana procedura badawcza z nawiązaniem w jej ramach do 
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wykorzystywanych metod  i technik badawczych. Niestety brak jest w Autoreferacie 

odniesienia do tych kluczowych elementów każdego badania naukowego. Występują one w 

pewnym zakresie w poszczególnych publikacjach wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego, choć też nie we wszystkich. Kwestie te zostaną omówione w dalszej części recenzji 

przy okazji odniesienia do każdej ze wskazanych dwunastu publikacji. 

   Pierwszy temat badawczy to „Widoczność witryn internetowych w wyszukiwarce” i 

składa się na niego pięć artykułów. 

 

Ad. Strzelecki, A. (2019). Website removal from search engines due to copyright violation. 

Aslib Journal of Information Management, 71(1), 54-71. 

  Artykuł poświęcony jest kwestiom usuwania treści z wyszukiwarek internetowych w 

kontekście naruszenia przez nie praw autorskich. Jego cel został przejrzyście określony. W jego 

kontekście sformułowano pięć pytań badawczych. Zastosowana metodyka badań została też 

przejrzyście przedstawiona i opisana.  Główne rezultaty przeprowadzonych badań 

zaprezentowane w artykule sprowadzają się do kwestii w jakim stopniu wyszukiwarki 

uwzględniają napływające do nich prośby o usunięcie określonych treści. W tym kontekście 

trudno mówić o jakichś istotnych walorach naukowych publikacji i wygenerowanym w nim 

znaczącym wkładzie naukowym. 

 

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

Data, 4(3), 125. 

  Artykuł poświęcony jest kwestii analizy widoczności w wyszukiwarce Google i jest on 

de facto studium przypadku związanym ze sklepem internetowym Babyaisle. Niestety nie 

zawiera on jasno określonego celu badań, brak jest również pytań czy też hipotez badawczych. 

Ocenić natomiast należy, że wykorzystana na potrzeby artykułu metoda badawcza została dość 

jasno opisana. Stąd też patrząc całościowo trudno uznać, iż publikacja posiada wszystkie 

elementy oczekiwane od artykułu naukowego. Uzyskane rezultaty badań przedstawione w 

sekcji „Concluding Remarks” mają przede wszystkim walor praktyczny. Natomiast wkład 

naukowy artykułu nie do końca jasny. 

 

Ad. 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. 
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  Kolejny artykuł przypisany do nurtu tematycznego „Widoczność witryn internetowych 

w wyszukiwarce” poświęcony jest kwestii widoczności w wyszukiwarce Google pięciu 

największych wydawców należących do grupy STM publishers. Cel badań został dość jasno 

sformułowany i przedstawiony we wstępie publikacji. Ocenić należy również, iż metodyka 

badawcza została zaprezentowana w sposób przejrzysty. Natomiast w artykule nie 

sformułowano żadnych pytań czy też hipotez badawczych. Stąd też ocenić należy, iż publikacja 

nie do końca zawiera wszystkie elementy oczekiwane od artykułu naukowego. Przedstawione 

w artykule rezultaty badań mają przede wszystkim wymiar praktyczny, eksponując, co dość 

oczywiste, znacznie widoczności w wyszukiwarce Google dla podmiotów należących do grupy 

STM publishers. Wskazanie konkretnego wkładu naukowego publikacji jest zdecydowanie 

trudne. 

 

Ad. 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. 

  Czwarty artykuł nurtu tematycznego „Widoczność witryn internetowych w 

wyszukiwarce” poświęcony jest stronom internetowym zawierającym informacje zdrowotne 

oraz medyczne  i kwestiom zmniejszenia ich widoczności jak również pomiaru tego spadku. 

Cel badań został jasno określony, a w jego kontekście sformułowano dwa pytania badawcze. 

Również procedura badawcza wykorzystana przez Autorów została przedstawiona w sposób 

przejrzysty. Te aspekty należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Rezultaty badań 

zaprezentowane w artykule mają niewątpliwe walor praktyczny. Jeśli chodzi w wkład naukowy 

to dostrzec go można przede wszystkim w zaproponowanej przez Autorów metodzie pomiaru 

zmniejszającej się widoczności  stron internetowych zawierających informacje zdrowotne oraz 

medyczne. 

 

Ad. Strzelecki, A., & Rutecka, P. (2020). Direct Answers in Google Search Results. IEEE 

Access, 8, 103642-103654. 

  Ostatni artykuł przypisany do nurtu tematycznego „Widoczność witryn internetowych 

w wyszukiwarce” poświęcony jest analizie zagadnień związanych z tzw. bezpośrednimi 

odpowiedziami (direct anwsers) pojawiącymi się w kontekście zapytań formułowanych w 

przez użytkowników wyszukiwarce Google. Cel badań został dość jasno sformułowany w 

streszczeniu publikacji. Pojawia się on raz jeszcze raz w dość dziwnej formie na końcu 

pierwszej strony artykułu. W kontekście wskazanego celu badań sformułowano trzy pytania 
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badawcze. Nie ma również większych zastrzeżeń do sposobu prezentacji procedury badawczej 

wykorzystywanej na potrzeby artykułu. Niewątpliwa jest wartość utylitarna artykułu w 

kontekście wskazówek sformułowanych dla webmasterów. Ten aspekt został mocno 

wyeksponowany w konkluzjach publikacji (Practical implications). Natomiast nie do końca 

jest jasna wartość naukowa artykułu i kwestia nie została wskazana przez Autorów. 

Drugie temat badawczy to „Widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce” i 

składają się na niego cztery artykuły. Trzy pośród nich poświęcone są analizie wyszukiwań 

dotyczących pandemii koronawirusa. 

 

Ad. Strzelecki, A. (2020). Eye-Tracking Studies of Web Search Engines: A Systematic 

Literature Review. Information, 11(6), 300. 

 Analizowany artykuł poświęcony jest przeglądowi literaturowemu badań 

okulograficznych w wyszukiwarkach internetowych. Został on przeprowadzony w oparciu o 

pięćdziesiąt sześć artykułów. Przegląd dokonany w publikacji bazował na dwunastu pytaniach 

badawczych. Wartość artykułu związana jest przede wszystkim z systematyzacją wiedzy na 

temat prowadzonych badań okulograficznych w wyszukiwarkach internetowych. Ocenić 

należy, iż zaprezentowany w publikacji przegląd literatury przeprowadzony został w sposób 

solidny. 

 

Ad. 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. 

 Artykuł poświęcony jest analizie danych dotyczących pandemii COVID-19 na bazie 

serwisu Google Trends. Jego cel został określony i sprowadza się do kwestii jak wykorzystać 

dane z Google Trends do analizy zapotrzebowania informacyjnego w wyszukiwarce Google 

(search demand) dotyczącego koronawirusa. Sformułowane przez Autorów konkluzje są dość 

oczywiste, stąd też wartość naukowa artykułu jest raczej niewielka. 

 

Ad. 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.   

 Publikację tą trudno określić mianem artykułu naukowego. Jest to liczący półtorej 

strony raport dotyczący ilości przypadków COVID-19 w wybranych krajach oraz na całym 

świecie. Raportowane przypadki  koronawirusa zestawione zostały na bazie serwisu Google 
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Trends. Zastanawiające jest dlaczego tego typu publikacja, nie mająca charakteru stricte 

naukowego, została włączona do osiągnięcia naukowego. 

 

Ad. 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. 

 Analizowany artykuł to kolejna publikacja poświęcona pandemii koronowirusa. W tym 

przypadku na bazie serwisu Google Trends  poddano analizie, pojawiające się w nim, 

zainteresowanie informacjami na temat środków ochrony osobistej. Porównaniu poddane 

zostały zapytania pojawiające się tak w języku polskim oraz portugalskim. Celem artykułu było 

zbadanie istnienia korelacji pomiędzy rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-12, a 

zainteresowaniem internautów, w wyszukiwaniach, środkami ochrony osobistej. W tym 

kontekście sformułowano hipotezy badawcze oparte na słowach kluczowych w języku polskim 

i portugalskim. Konkluzje artykułu nie są zbyt odkrywcze, gdyż sprowadzają się do 

stwierdzenia, iż istnieje korelacja pomiędzy rozprzestrzenianiem się  COVID-19, a 

zainteresowaniem użytkowników w wyszukiwanie informacji na temat środków ochrony 

osobistej. Wydają się one oczywiste bez potrzeby prowadzenia w tym celu badań. 

Trzeci i ostatni temat badawczy to „Widoczność transgranicznych sklepów w 

Internecie” i składają się na niego trzy artykuły.  

 

Ad. Strzelecki, A. (2019). Key Features of E-Tailer Shops in Adaptation to Cross-border E-

Commerce in the EU. Sustainability, 11(6), 1589. 

 Artykuł poświęcony jest kwestii określenia kluczowych cech sklepów internetowych w 

kontekście ich adaptacji do transgranicznego handlu elektronicznego. Cel publikacji został 

jasno w  niej określony. W jego kontekście postawiono dwa pytania badawcze. Przedstawiono 

również sześć hipotez badawczych, jednak sposób ich sformułowania budzi zastrzeżenia. Są to 

raczej cechy charakteryzujące badane sklepy, których występowanie podlegało sprawdzeniu w 

dalszej procedurze badawczej. Wyniki badań sprowadzają się do pewnego rodzaju raportu 

dotyczącego występowania (bądź też nie) określonych sześciu cech (nazywanych przez Autora 

hipotezami badawczymi) w badanej populacji sklepów internetowych. Artykuł ma przede 

wszystkim walory praktyczne, co też zostało trafnie wskazane w części Practical Implications. 

Trudno natomiast wskazać jego związek z deklarowaną tematyką osiągnięcia naukowego, tj. 

„Widoczność witryn internetowych i trendów wyszukiwań w wyszukiwarce”, gdyż treść 
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artykułu w żaden sposób nie jest powiązana z kwestiami wykorzystania wyszukiwarek 

internetowych. 

 

Ad. Strzelecki, A., & Rizun, M. (2020). Consumers’ security and trust for online shopping after 

GDPR: examples from Poland and Ukraine. Digital Policy, Regulation and Governance. 

 Drugi artykuł zaliczony do tematu badawczego „Widoczność transgranicznych sklepów 

w Internecie” poświęcony jest analizie trzech czynników, które jak wynikało z innych badań, 

są kluczowe w kontekście postrzegania sklepu internetowego przez klientów. Dotyczyły one 

kwestii płatności, stosowania certyfikatu bezpieczeństwa oraz dostosowania warunków 

sprzedaży do RODO. Cel artykułu został w nim dość jasno określony, a w jego kontekście 

sformułowano trzy pytania oraz dwie hipotezy badawcze. Zauważyć należy obydwie hipotezy 

są jednakowo brzmiące z tym, że jedna z nich dotyczy polskich, a druga ukraińskich sklepów 

internetowych. Badanie przeprowadzono w oparciu o czterdzieści polskich i analogiczną liczbę 

ukraińskich sklepów internetowych. Procedura badawcza polegała na odwiedzeniu tychże 

sklepów przy pomocy przeglądarki internetowej i sprawdzeniu występowania wskazanych 

wcześniej czynników. Podobnie jak w poprzednim artykule należącym do tego  tematu 

badawczego ma on walory przede wszystkim praktyczne. W tym przypadku również trudno 

jest wskazać związek publikacji z deklarowaną tematyką osiągnięcia naukowego, tj. 

„Widoczność witryn internetowych i trendów wyszukiwań w wyszukiwarce”. 

 

Ad. Strzelecki, A. (2020). Content Delivery Networks in Cross-border e-Commerce. 

International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 11(4), 19-27. 

 Analizowany artykuł jest ostatnim zaliczonym przez Habilitanta do tematu badawczego 

„Widoczność transgranicznych sklepów w Internecie”. Poświęcony jest on aspektowi 

zdecydowanie bardziej technicznemu w porównaniu z tematyką dwóch poprzednich artykułów, 

a mianowicie kwestii szybkości komunikacji z serwerem sklepu internetowego. W tym 

kontekście Autor określił dość jasno cel badań i sformułował pytanie badawcze, które jednak 

brzmi dość dziwnie. A mianowicie: “What are the ways of increasing website load time in 

cross-border e-commerce?” Przypuszczać należy, iż w pytaniu badawczym nie chodziło jednak 

o zwiększenie (increasing), a raczej o zmniejszenie (decreasing) czasu ładowania witryn 

internetowych. Sformułowano również dwie hipotezy badawcze oraz przedstawiono procedurę 

badawczą. Wyniki przeprowadzonych badań mają przede wszystkim implikacje praktyczne. 

Podkreślić też należy, iż rola rozwiązań CDN (Content Delivery Networks) w przyśpieszeniu 

ładowania stron internetowych jest powszechnie znana. Stąd też wykorzystanie tego typu 
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rozwiązania w odniesieniu do transgranicznych sklepów internetowych oraz odbiorców z 

konkretnego obszaru geograficznego jest czymś oczywistym i oferowanym przez dostawców 

usług internetowych1. Również w przypadku tej publikacji trudno dostrzec jej związek z 

deklarowaną tematyką osiągnięcia naukowego, czyli „Widoczność witryn internetowych i 

trendów wyszukiwań w wyszukiwarce”. 

 

 Podsumowując analizę cyklu publikacji zgłoszonego przez Habilitanta, jako osiągnięcie 

naukowe stanowiące znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, należy 

podkreślić, iż jego tematyka jest niewątpliwie ciekawa i aktualna. Dotyka ona istotnych kwestii 

występujących we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Natomiast należy dostrzec cały 

szereg wątpliwości jakie rodzą się w kontekście wskazanego przez Habilitanta osiągnięcia 

naukowego. 

 Po pierwsze mocno dyskusyjna jest kwestia czy zgłoszony cykl publikacji spełnia 

wymóg ustawowy określony w art. 219 ust. 1 pkt. 2b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Mowa w nim o, „1 cyklu powiązanych tematycznie artykułów 

naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach 

z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie 

były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 

2 pkt 2 lit. b”. W moim przekonaniu artykuły AS.I.10, AS.I.11 oraz AS.I.12 nie do końca 

wpisują się w deklarowaną przez Habilitanta tematykę osiągnięcia naukowego tj. „Widoczność 

witryn internetowych i trendów wyszukiwań w wyszukiwarce”. 

 Poza tym wskazane osiągnięcie naukowe obarczone jest innymi brakami i 

niedociągnięciami. Po pierwsze, nie do końca trafnie zidentyfikowane luki badawcze. Po 

drugie, brak wskazania jego celów (poznawczych, metodologicznych, praktycznych). Po 

trzecie, brak pytań i hipotez badawczych. Po czwarte, brak prezentacji zastosowanej procedury 

badawczej z odniesieniem w jej ramach do wykorzystywanych metod i technik badawczych. 

Wskazane elementy występują wyłącznie cząstkowo w poszczególnych publikacjach 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego. 

 Kolejne kwestie budzące wątpliwości to nierówny poziom artykułów wchodzących w 

skład osiągnięcia naukowego, dyskusyjny w wielu przypadkach wkład naukowy zawarty w 

 
1 Przykładem w tym zakresie może być hosting nazwa.pl i jego oferta (Blog nazwa.pl: Nowe węzły CDN nazwa.pl 

na terenie USA. [https://www.nazwa.pl/blog/nowe-wezly-cdn-nazwapl-na-terenie-

usa?gclid=Cj0KCQjwvr6EBhDOARIsAPpqUPH7rEetaoLpXOyOW0PJgKeXP2C50jTRB9_l0nKH4Tchlx3_Wv1X6AkaA

tlhEALw_wcB], 31.03.2021). 
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poszczególnych artykułach czy też włączenie do cyklu publikacji nie mającej charakteru 

naukowego (chodzi tu o pozycję AS.I.8).  

 Stąd też biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, sformułowane tak w odniesieniu do 

całego zgłoszonego cyklu publikacji jak i poszczególnych artykułów wchodzących w jego 

skład, pojawiają się wątpliwości czy wskazane przez Habilitanta osiągnięcie naukowe stanowi 

znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.  

 

4. Ocena pozostałego dorobku naukowo-badawczego oraz działań na rzecz praktyki 

gospodarczej 

 

Poza publikacjami wchodzącymi w skład zgłoszonego przez Habilitanta osiągnięcia 

naukowego opublikował On w okresie po uzyskaniu stopnia doktora cały szereg innych 

publikacji. Zostały one dosłane w wersji elektronicznej w dniu 25 marca 2021. Obejmują 

one dziesięć artykułów oraz jedenaście rozdziałów w monografiach. 

Tematyka prezentowana w w/w artykułach jest bardzo mocno zróżnicowana i dotyczy 

takich kwestii jak: 

• zawartość stron internetowych w kontekście sygnałów pochodzących mediów 

społecznościowych, 

• prosumpcja treści w mediach społecznościowych, 

• wykorzystanie systemów analityki internetowej, 

• istotne czynniki wpływające na ranking w wyszukiwarce Google, 

• różnorodne aspekty związanych ze zjawiskiem ad-blockingu, 

• wykorzystanie grafów wiedzy w modelowaniu danych dotyczących sklepów z 

aplikacjami, 

• badania okulograficzne w wyszukiwarkach internetowych, 

• różne aspekty związane z mikro danymi (snippets) w kontekście wykorzystania 

wyszukiwarek internetowych, 

• akceptacja zdalnego nauczania w kontekście rozwoju pandemii COVID-19, 

• czynniki związane z optymalizacją funkcjonowania sklepów z aplikacjami, 

• zarządzanie witryną internetową organizacji w kontekście cyberataków, 

• różne aspekty związanym z rozwojem e-sportu, 

• wiarygodność zautomatyzowanej wyceny domen internetowych, 
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• wykorzystanie kokpitu menedżerskiego w monitorowaniu efektywności 

internetowych kampanii reklamowych, 

• reklama kontekstowa, 

• wykorzystanie interfejsu człowiek-komputer w rozwiązaniach dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Artykuły te prezentują, co oczywiste, różny poziom naukowy. Niektóre z nich 

powielają, w wersji polskojęzycznej, kwestie poruszane w cyklu publikacji zaliczonych do 

osiągnięcia naukowego (badania okulograficzne), a inne dotyczące tego samego 

zagadnienia występują w dwóch wersjach językowych (wykorzystanie kokpitu 

menedżerskiego). Generalnie rzecz biorąc całokształt aktywności publikacyjnej 

Habilitanta należy ocenić pozytywnie. 

Jeżeli chodzi o dane bibliometryczne przedstawiają się one następująco: 

• liczba publikacji w indeksie bazy Web of Science – 17, 

• liczba publikacji w indeksie bazy Scopus – 18, 

• liczba cytowań w indeksie bazy Web of Science – 33 (19), 

• indeks Hirscha wg bazy Web of Science – 3(2), 

• indeks Hirscha wg bazy Scopus – 4(3). 

 

W momencie sporządzania recenzji liczba cytowań Habilitanta w bazie Google 

Scholar to 368 a indeks Hirscha wynosi 82. W kontekście całości danych 

bibliometrycznych należy ocenić je zdecydowanie pozytywnie. 

Jeżeli chodzi inne sfery aktywności naukowo-badawczej to dr Artur Strzelecki 

odbył w roku 2020 krótkoterminowy staż naukowy w centrum badawczym CEOS.PP na 

Politechnice w Porto w Portugalii. Uczestniczył również w roku 2019 w wymianie 

akademickiej na Wydziale Information Science and Informatics Uniwersytetu Jońskiego 

w Grecji. W trakcie wizyty wziął udział w dwóch seminariach naukowych. 

Habilitant uczestniczył też w realizacji dwóch projektów badawczych. Pierwszy z 

nich to „Wzorce przemieszczania się i przepływu ludności oraz ich wpływ na pandemię 

 
2 W kontekście danych pochodzących z bazy Google Scholar zauważyć należy, iż do roku 2019 roczny liczba 

cytowań Habilitanta kształtuje się na poziomie kilku do kilkunastu, a rekordowy jest tu rok 2019 z liczbą 

dwudziestu jeden cytowań. Nagły skok następuje w roku 2020 kiedy liczba rocznych cytowań wzrasta do 

poziomu 136. Widać tu wyraźną korelację między publikacjami Habilitanta dotyczącymi koronawirusa 

pochodzącymi z tego roku, który to temat stał się nośny, a gwałtownym wzrostem liczby cytowań.  
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COVID-19 na podstawie danych o mobilności Google, Apple i Baidu” w ramach konkursu 

MINIATURA 4. W tym projekcie Habilitant występuje w roli kierownika projektu. Drugi 

z nich to projekt badawczy pt. „Prosumpcja systemów informatycznych wspomagających 

zarządzanie w organizacjach gospodarczych” finansowany ze środków Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym projekcie, realizowanym w latach 2013-2015, 

Habilitant występował w roli wykonawca, badacz. Został On również powołany we 

wrześniu 2020 roku na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pauliny 

Ruteckiej. Te aspekty Jego działalności naukowo-badawczej należy ocenić jak najbardziej 

pozytywnie. 

Jeśli chodzi o działania na rzecz praktyki gospodarczej to należy ocenić, iż 

Habilitant jest również aktywny w tej sferze. Wykonał On szesnaście ekspertyz na rzecz 

różnych podmiotów gospodarczych. Ten wymiar aspekt aktywności Habilitanta należy 

ocenić pozytywnie. 

  

5. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego 

 

Jeśli chodzi o dorobek dydaktyczny to po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant 

prowadził 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”. 

W ramach programów Socrates Erasmus i Erasmus+ Habilitant uczestniczył w 

dwunastu krótkookresowych wyjazdach dydaktycznych do Portugalii, Grecji, Belgii, 

Słowenii i Brazylii. Prowadził w ich ramach gościnne wykłady i ćwiczenia z obszaru 

marketingu internetowego w wyszukiwarkach i/lub analityki internetowej. 

Był On również promotorem 35 prac licencjackich oraz 17 prac magisterskich, jak 

również recenzentem 10 prac licencjackich i 2 prac magisterskich. Tą sferę aktywności 

Habilitanta należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. 

Jeżeli chodzi o dorobek organizacyjny to również w tym obszarze dr Artur 

Strzelecki wykazał się sporą dozą aktywności. Habilitant był współorganizatorem 

dziewięciu edycji międzynarodowego tygodnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w 
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Katowicach w latach 2011 – 2019. Brał też 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. W roku 2015 Habilitant na zaproszenie uczestniczył 

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. Dr Artur Strzelecki był też 

współorganizatorem edycji projektu pt. „Internetowe rewolucje dla studentów” na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kadencja 2012-2016; kadencja 

2016-2020, kadencja 2020-2024. Wcześniej był członkiem Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach (lata 2010-2014) oraz opiekunem koła naukowego „Informaticus” 

działającego przy Katedrze Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 

latach 2007-2014. Ten aspekt aktywności Habilitanta należy również ocenić jak 

najbardziej pozytywnie. 

Jeśli natomiast chodzi o osiągnięcia popularyzujące naukę to również w tej sferze 

dr Artur Strzelecki wykazał się różnymi formami aktywności. W nawiązaniu do artykułów 

Habilitanta i przy Jego współpracy powstały trzy publikacje popularnonaukowe, które 

opublikowane zostały przez Polską Agencję Prasową i Gazetę Wyborczą oraz 

przedstawione w rozgłośni radiowej RMF FM. W roku W 2009 utworzył on spotkania typu 

barcamp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt. „Silesia SEM”. W ich 

ramach przedstawiciele biznesu prowadzili prezentacje dla uczestników w obszarze 

marketingu w wyszukiwarkach internetowych. W roku 2013 spotkania Silesia SEM 

przekształcone zostały w ogólnopolską konferencję edukacyjną pt. „Festiwal SEO”. W 

chwili obecnej Festiwal SEO organizowany jest każdego roku w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach. Habilitant był też zaproszonym prelegentem 

podczas czterech spotkań semKRK (krakowski barcamp o szerokiej tematyce marketingu 

w wyszukiwarkach oraz analityki internetowej) w latach 2016, 2017 i 2019. Był on również 

jurorem w konkursie semKRK Awards w którym przyznawane są nagrody i wyróżnienia 

za najlepsze kampanie internetowe w wyszukiwarkach internetowych przedsiębiorstwom 

z Polski. Z kolei w roku 2017 dr Artur Strzelecki był zaproszonym prelegentem na 

konferencji biznesowej organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej 




