
Program V Konferencji  
„Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości” 

CZĘSTOCHOWA 28-29 września 2017 

w ramach Jubileuszu 20-lecia Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 

 

28 września - czwartek 

Gości Konferencji zapraszamy na Uroczystości Jubileuszu 20-lecia Wydziału Zarządzania 

 godz. 11.00, Aula Wydziału Zarządzania, Al. Armii Krajowej 19b 

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Marii Nowickiej-Skowron 

godz. 18.00, sala konferencyjna C, Hotel Scout, ul. Drogowców 12 

15.00 do 16.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – w trakcie rejestracji bufet kawowy 

16.00 do 16.15 

Powitanie gości – prof. dr hab. K. Perechuda, dr hab. D. Jelonek, prof. PCz 

Oficjalne rozpoczęcie konferencji: 

 Dziekan Wydziału Zarządzania PCz – dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz 

 Członek Honorowy Rady Programowej – prof. dr hab. A. Nowicki 

16.15 do 17.45 

SESJA PLENARNA I – przewodniczący: prof. dr hab. K. Perechuda, dr hab. D. Jelonek, prof. PCz 

sala konferencyjna C, Hotel Scout 

 prof. dr hab. M. Romanowska - Przełomowa innowacja jako zagrożenie strategiczne dla przedsiębiorstw 

 prof. dr hab. J. Kisielnicki, A. M. Misiak - Podejście agilowe versus waterfall w projektowaniu 

zawansowanych systemów informatycznych zarządzania - efekty i bariery 

 prof. dr hab. K. Perechuda, dr D. Hołodnik – Experience layers designing. How the European tourist’s 

expectations become in India a myriad of imaginations?  

20.00 
Gala 20-lecia Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 

sala bankietowa, Hotel Scout 

29 września - piątek 

9.00 do 10.10 

SESJA II – przewodniczący: dr hab. inż. A. Brzozowska, prof. PCz; dr hab. inż. A. Bitkowska, prof. WSFiZ 

 prof. dr hab. B. Nogalski, dr hab. inż. P. Niewiadomski, prof. PP - Unifikacja technologii  

a heterogeniczność portfela produktowego – studium przypadku 

 prof. dr hab. W. Chmielarz, dr T. Parys – Uwarunkowania zastosowania handlu mobilnego  

– wyniki wstępne  

 prof. dr hab. Z. Szyjewski - Wiarygodność metod badawczych 

 prof. dr hab. E. Ziemba, dr M. Eisenbardt– Zachęty skłaniające konsumentów do dzielenia się wiedzą  

z organizacjami  

10.10 do 10.30 
 M. Murawiecka, J. Jakóbczak (Macrologic S.A.) – Macrologic Merit, czyli jak procesowe narzędzia IT 

zwiększają efektywność zarządzania 

10.30  do 11.30 PRZERWA KAWOWA / SESJA PLAKATOWA 

11.30 do 13.30 

SESJA III – przewodniczący: dr hab. I. Chomiak, prof. UE; dr hab. Dudycz H., prof. UE 

 dr hab. inż. G. Szymański, prof. PŁ; dr inż. A. Masiarek - Ochrona własności intelektualnej w social media 

na przykładzie portalu Facebook  

 dr hab. K. Kania, prof. UE; dr M. Smolarek – Analiza rozwoju gamifikacji biznesowej na przykładzie 

przedsięwzięć realizowanych w Polsce 

 dr hab. M. Mach-Król, prof. UE; mgr D. Modrzejewska – Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data  

– wybrane wyniki badań 

 prof. dr hab. J. Korczak, dr inż. M. Pondel - Eksploracja danych transakcyjnych sklepu internetowego 

 dr hab. A. Bytniewski, prof. UE; dr inż. K. Matouk- Informacyjna rola podsystemu Business Intelligence  

w ZSIZ 

 dr C. Sołek-Borowska - Knowledge sharing processes in small and medium enterprises 

13.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – PODSUMOWANIE OBRAD – OBIAD 
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Prezentacje sesji plakatowej 

dr Bajdor P.; dr inż. Lis T.; dr Ptak A. 
Aplikacje mobilne jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa – badanie pilotażowe wśród mikro 
przedsiębiorstw 

dr Baran M.; dr inż. Smoląg K. 
Symptomy wykorzystania rozwiązań Business Intelligence – Polska na tle trendów światowych 

dr hab. inż. Bitkowska A., prof. WSFiZ 
Business process center of excellence 

dr hab. inż. Bitkowska A., prof. WSFiZ 
Uwarunkowania realizacji projektów zarządzania procesowego 

dr Blażlak R. 
Modelowanie procesu transferu technologii w świetle dotychczas przeprowadzonych badań 

mgr Burkot B. 
Nowe tendencje w wytwarzaniu dedykowanego oprogramowania wspierającego zarządzanie i biznes 

prof. dr hab. Chmielarz W.; dr Zborowski M. 
Usługi bankowości elektronicznej najpopularniejszych bankowych serwisów internetowych w Polsce w 2016r.  
– analiza porównawcza 

prof. dr hab. Chmielarz W.; dr Szumski O. 
Wykorzystanie wybranych funkcji systemów e-administracji w Polsce w 2016r. przez użytkowników 
indywidualnych 

dr hab. Chomiak I., prof. UE; mgr Mrozek B. 
Analiza wielkich zbiorów danych w mediach społecznościowych – perspektywa przedsiębiorcy 

dr hab. Chomiak I., prof. UE; mgr Mrozek B. 
Kreowanie i analiza wielkich zbiorów danych przechowywanych w mediach społecznościowych  
– perspektywa użytkownika 

mgr inż. Chruściel T. 
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu procesami biznesowymi przedsiębiorstw komunalnych 

dr hab. Cieśliński W., prof. AWF 
Dojrzałość procesów digitalizacji w przestrzeni organizacyjnej - wyniki badań wdrożeniowych 

dr hab. inż. Stanek S., prof. UE; mgr Drosio S.  
Big Data jako źródło informacji rozszerzające funkcjonowanie systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu 
kryzysowym 
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dr hab. Dudycz H., prof. UE; dr Kowalczyk B. 
Analiza crowdfundingu w Polsce na podstawie badań ankietowych 

dr Dziadkiewicz M.; Cichowski P. 
Electronic search engine for housing exchange as a tool in the management of the municipal housing stock 

prof. dr hab. Pabian A.; dr Dziadkiewicz M.  
Program miękkiej windykacji w zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym 

prof. Hennyeyová K.; dr inż. Hallová M.; dr Polakovič P. 
The importance of managerial education with the support of e-learning 

dr Hornyak Greganova R.; dr inż. Hrdá V. 
Key competencies of future managers in the context of university education at Faculty of Economics  
and Management of the Slovak University of agriculture in Nitra in Slovakia 

prof. Horská E.; dr inż. Berčík J.; dr inż. Virágh R.; inż. Šulaj A. 
Advanced mapping and evaluation of consumer perception and preferences on the car market  
based on eye-tracking  

dr hab. Janik R., prof. PCz 
Emergence of the psychology of management and its implications for the further development of management 
theory 

dr inż. Jaska E. 
Czynniki skutecznego zarządzania projektami w przedsiębiorstwie 

dr inż. Jurczyk-Bunkowska M.; dr Polak P. 
Ocena luki wiedzy w procesach innowacji 

dr inż. Jurczyk-Bunkowska M.; dr inż. Pawełoszek I.; dr Wieczorkowski J. 
Big Data w zarządzaniu działalnością operacyjną przedsiębiorstw produkcyjnych 

dr hab. Knapik W.; dr Kiełbasa B. 
Kierowanie grupą producencką w świetle koncepcji zarządzania wiedzą. Bariery i możliwości 

dr hab. Kościelniak H., prof. PCz.; dr Łęgowik-Świącik S.; dr Jančíková E. 
Business analytics of enterprises in terms of strategy 

dr Michelberger P.; mgr Kovácsné Mozsár A.L. 
IT Risk Management and Application Portfolio Management 

dr hab. inż. Kramarz M., prof. PŚ; mgr Kmiecik M. 
Pomiar zakłóceń w wybranym węźle sieci dystrybucji 
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dr Leszczyńska M.; dr Łopaciński K. 
Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii 

dr Leszczyńska M.; dr Gryncewicz W.; dr Łopaciński K.; mgr Kutera R. 
Model wdrożenia platformy informatycznej aktywizującej osoby starsze na rynku polskim. Analiza SWOT 

dr inż. Lis T.; dr Bajdor P.; dr Ptak A. 
Zarządzanie w przestrzeni informacyjnej a efektywność zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 

dr Łęgowik-Małolepsza M.; dr Łęgowik-Świącik S. 
Wiedza i źródła informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

dr Łobaziewicz M. 
Uwarunkowania podejmowania decyzji w inteligentnym przedsiębiorstwie 

dr Maj I.  
Zarządzanie poprzez zmianę paradygmatu 

dr Michelberger P.; dr Horváth Zs. 
Security Aspects of Process Resource Planning 

prof. Orszaghova D. 
Knowledge management at university educational institutions: perspectives and potential for progress 

dr hab. Pachura P., prof. PCz 
Heterotopias as contextual space 

dr hab. inż. A. Paździor, prof. PL; mgr inż. S. Twardowska 
Wpływ czynników niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa na przykładzie spółek publicznych z indeksu 
WIG-informatyka 

dr Rot A. 
Bezpieczeństwo Internetu rzeczy. Wybrane zagrożenia i sposoby zabezpieczeń na przykładzie systemów 
produkcyjnych 

dr Rot A.; mgr inż. Chrobak P. 
Wirtualizacja infrastruktury informatycznej w środowisku akademickim. Studium przypadku z zastosowaniem 
technologii VDI 

dr inż. Sałek R. 
Rola technologii informacyjnych jako narzędzi integracji procesów transportowych w logistycznym łańcuchu 
dostaw  
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mgr Sierpiński A. 
BTC (bitcoin) jako pieniądz – badanie funkcji ekonomicznych i społecznych kryptowaluty 

mgr Szkop K. 
Internetowe źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie nieruchomości komercyjnych 

dr Tyszkiewicz R. 
Case study as a method of training of the future enterprise's managers 

dr hab. Weiss E., prof. WSFiZ 
Implementacja koncepcji Kaizen w usprawnianiu procesów przedsiębiorstwa 

dr inż. Werenowska A.; mgr Dzięcioł K. 
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w mediach – komunikacja z dziennikarzami branży technologicznej 

dr Wiśniewska-Sałek A. 
Badanie potencjału gospodarczego regionu w kontekście identyfikacji inteligentnych sieci 

dr Włodarczyk A. 
X-13-Arima-seats as a tool supporting environmental management process in the power plants 

 


