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1

Imię i nazwisko
Bartosz Marcinkowski

2

Stopnie naukowe i posiadane dyplomy
2.1 Stopień naukowy
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, maj 2011
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
Rozprawa pt.: Modelowanie procesów biznesowych w firmach deweloperskich z wykorzystaniem
języka UML oraz notacji BPMN
Promotor:

prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci:

dr hab. inż. Andrzej Kobyliński, prof. SGH
dr hab. Przemysław Lech, prof. UG

2.2 Tytuły zawodowe
magister; specjalność: Finanse Międzynarodowe i Bankowość, lipiec 2005
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Praca pt.:

Interakcja zreformowanego systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce z rynkami
finansowymi i gospodarką

Promotor:

prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

magister; specjalność: Informatyka Ekonomiczna, czerwiec 2003
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
Praca pt.:

Zastosowanie języka UML w projektowaniu systemów informatycznych

Promotor:

prof. dr hab. Stanisław Wrycza

2.3 Najważniejsze certyfikaty
•

Cisco Certified Network Associate (CCNA 200-120), lipiec 2016

•

MIT Introduction to Computer Science and Programming, luty 2013

•

Cisco Certified Network Associate Instructor Trainer, grudzień 2011

•

ITIL V3 Foundation Certification, kwiecień 2011

•

OMG Certified Expert in BPM, lipiec 2010

•

OMG Certified UML Professional, czerwiec 2010

•

Cisco Certified Academy Instructor, marzec 2010

•

Cisco Certified Network Associate (CCNA 640-802), marzec 2010

•

Certificate in Advanced English, lipiec 1998
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3

Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania; Katedra Informatyki Ekonomicznej
•

adiunkt, 07/2011 – obecnie

•

asystent, 10/2003 – 07/2011

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wydział Informatyki w Gdańsku
•

adiunkt, 10/2016 – obecnie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
•
4

wykładowca, 10/2005 – 02/2018

Osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882
ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311)
4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego
Organizacyjne i technologiczne wyzwania w zakresie rozwoju rozwiązań IT globalizujących się
podmiotów z sektora Facility Management
4.2 Lista publikacji składających się na osiągnięcie naukowe
[1] Marcinkowski B., Gawin B. (2018). A Study on the Adaptive Approach to Technology-Driven
Enhancement of Multi-Scenario Business Processes. Information Technology & People,
earlycite. doi:10.1108/ITP-03-2018-0142 [IF 1,639; IF5 2,138; 50% autorstwa]
[2] Gawin B., Marcinkowski B. (2017). Making IT Global – What Facility Management Brings to
the Table? Information Technology for Development, online first, 1-19.
doi:10.1080/02681102.2017.1353943 [IF 1,387; IF5 1,554; autor korespondujący; 50%
autorstwa]
[3] Gawin B., Marcinkowski B. (2017). Business Intelligence in Facility Management: Determinants
and Benchmarking Scenarios for Improving Energy Efficiency. Information Systems
Management, 34(4), 347-358. doi:10.1080/10580530.2017.1366219 [IF 1,255; IF5 2,025; autor
korespondujący; 50% autorstwa]
[4]

**2

Marcinkowski B., Gawin B. (2017). Business Intelligence Competency Center – Establishing

the Assets behind Delivering Analytic Business Value. In Proceedings of the International
Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging
Economies ICTM 2017 (pp. 222-232). Wrocław: University of Wrocław, Polish Chapter of
Association for Information Systems, The College of Management “Edukacja”, University of
Symbolem * wyróżniono te spośród publikacji bez przypisanego współczynnika Impact Factor, które zostały
zaindeksowane przez Web of Science; symbolem ** wyróżniono publikacje oczekujące na indeksację po przyjęciu
zgłoszenia
2
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Zielona Góra, Polish Association of Analytical Psychology, Hochschule Emden/Leer,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, AIS Special Interest Group on ICT and Global
Development [50% autorstwa]
[5]

**

Gawin B., Marcinkowski B. (2017). From Service-Driven to Data-Driven: Study Design for

Modern Facility Management. In Proceedings of the International Conference on ICT
Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM
2017 (pp. 213-221). Wrocław: University of Wrocław, Polish Chapter of Association for
Information Systems, The College of Management “Edukacja”, University of Zielona Góra,
Polish Association of Analytical Psychology, Hochschule Emden/Leer, Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development [50%
autorstwa]
[6]

*

Marcinkowski B., Gawin B. (2016). Project Management in International IT Ventures – Does

the Practice Go Hand in Hand with Theory? Lecture Notes in Business Information Processing,
264, 144-152. doi:10.1007/978-3-319-46642-2_10 [autor korespondujący; 50% autorstwa]
[7] Gawin B., Marcinkowski B. (2016). IS in Global Companies – from Theory Building to
Research Execution. Gospodarka Rynek Edukacja, 17(2), 5-10 [50% autorstwa]
[8]

*

Gawin, B., Marcinkowski, B. (2016). Towards a Proficient Business Intelligence for Energy

Efficiency Domain – Prerequisites and Data Sources. In Proceedings of the International
Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging
Economies ICTM 2016 (pp. 79-89). Wrocław: University of Wrocław, Polish Chapter of
Association for Information Systems, Linköping University, The College of Management
“Edukacja”, University of Zielona Góra, Polish Association of Analytical Psychology,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, AIS Special Interest Group on ICT and Global
Development [50% autorstwa]
[9] Gawin B., Marcinkowski B. (2014). Czy adaptacyjne zarządzanie procesami biznesowymi to
metoda pozwalająca na zdobycie przewagi konkurencyjnej? e-Mentor, 57, 62-73.
doi:10.15219/em57.1144 [50% autorstwa]
4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników oraz implikacje osiągnięcia
naukowego dla nauki i praktyki gospodarczej
Prace naukowe ujęte w punkcie 4.2 – tj. komponenty zdefiniowanego w punkcie 4.1 cyklu
powiązanych tematycznie publikacji, będącego osiągnięciem naukowym stanowiącym znaczny
wkład autora w rozwój nauk o zarządzaniu – koncentrują się na problematyce wyzwań w zakresie
wdrażania i rozwoju systemów informatycznych w podmiotach reprezentujących sektor Facility
Management (FM) i wpisujących się w procesy internacjonalizacyjne/globalizacyjne. Wyzwania te
mają charakter zarówno organizacyjny, jak i wynikający z obowiązującego stanu wiedzy w zakresie
technologii IT oraz potencjału absorbcji tej wiedzy przez organizacje gospodarcze. Uznane
stowarzyszenie International Facility Management Association (IFMA) definiuje Facility
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Management jako profesjonalną działalność, korzysta z dorobku wielu dyscyplin celem zapewnienia
funkcjonalność środowiska budowlanego poprzez integrację zasobów ludzkich, lokalizacji, procesów
oraz technologii – w szczególności obniżenie kosztów utrzymania budynków, podnoszenie jakości
oferowanych w nich usług oraz zachowywanie, a nawet podnoszenie ich wartości rynkowej. Wiąże
się to z obszernym katalogiem usług FM, dostarczanych w sposób zindywidualizowany
poszczególnym klientom biznesowym – w szczególności z takimi zagadnieniami jak zarządzanie
przeglądami serwisowymi, naprawami i inwestycjami w poszczególnych obiektach, optymalizacja
efektywności energetycznej budynku albo sieci placówek, czy też redukcja sumarycznych nakładów
ponoszonych z tytułu utrzymania nieruchomości. Tendencją światową jest przyjmowanie przez
kadrę zarządzającą sieci obiektów handlowych oraz usługowych modelu biznesowego, w którym
całość bądź zasadnicza część działań związanych z FM jest przejmowana przez wyspecjalizowany
podmiot zewnętrzny – niezależnie od skali i specyfiki lokalnej obsługiwanego klienta biznesowego.
W konsekwencji podmiot przejmujący realizację działań z zakresu Facility Management staje się
odpowiedzialny za wielkoskalową obsługę procesów o licznych scenariuszach, wielu uczestnikach i
zindywidualizowanej strukturze. Tym samym wsparcie tych procesów przez dedykowane
rozwiązania IT wydaje się być niezbędnym, a ciężar informatyzacji procesów operacyjnych,
analitycznych i zarządczych spoczywa na firmie realizującej działania FM-owe.
Świadczenie szerokiego spektrum zindywidualizowanych usług dla bardzo licznych klientów
międzynarodowych wiąże się z koniecznością inwestowania przez firmy FM w rozbudowane i
zintegrowane rozwiązania informatyczne, które to rozwiązania charakteryzują się wysokim stopniem
specyfiki sektorowej. Organizacje z sektora FM wykazują tendencję do autorskiego rozwijania
rozwiązań IT – tym samym ich wdrażanie wiąże się z przeprowadzeniem szeregu czynności z
zakresu inżynierii oprogramowania. W szczególności dotyczy to gromadzenia wymagań
systemowych, ich specyfikacji i późniejszego zarządzania wymaganiami, a także analizy i
projektowania systemu, jego implementacji, testowania, czy też zarządzania projektem IT oraz
zarządzania zmianą. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że ryzyko implementacji autorskich
rozwiązań IT w organizacjach gospodarczych wciąż pozostaje na bardzo wysokim poziomie, rosnąc
wraz ze skalą projektu. Zagregowane dane ujęte w raportach CHAOS-u organizacji Standish Group
wskazują na odsetek radykalnych niepowodzeń we wdrożeniach dużych projektów odpowiednio na
poziomie 42% (projekty realizowane klasycznie) oraz 23% (projekty realizowane zgodnie z
podejściem Agile). Są to przedsięwzięcia długotrwałe, kosztowne i intensywnie angażujące zasoby
ludzkie przedsiębiorstwa.
Niezależnie od powyższego, informatyzacja przedmiotowego sektora napotyka na szereg
specyficznych zagrożeń i wyzwań, dodatkowo zwiększających poziom ryzyka projektów IT
prowadzonych przez firmy świadczące usługi z zakresu Facility Management – zwłaszcza po
uwzględnieniu dodatkowych zmiennych wynikających z internacjonalizacji IT. Nadrzędnym celem
naukowym cyklu publikacji, stanowiącego osiągnięcie naukowe, jest identyfikacja oraz analiza
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organizacyjnych i technologicznych wyzwań charakterystycznych dla wdrożeń IT w sektorze
Facility Management w kontekście globalizacji wraz z wygenerowaniem wartości dodanej odnośnie
czynników zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu tego typu wdrożeń w obrębie sektora.
Prace naukowe ujmujące wyniki badań charakteryzują się bardzo silnym powiązaniem z praktyką
gospodarczą. Zrealizowane w ramach cyklu merytorycznie powiązanych przedsięwzięć badania
empiryczne mają charakter jakościowy i angażują zarówno personel menedżerski oraz
specjalistyczny bezpośrednio zaangażowany w świadczenie usług FM, jak również docelowych
odbiorców tych usług. Mając na uwadze cel badań, sukcesywnie stawiane pytania badawcze oraz
hipotezy, do wiodących metod badawczych wykorzystanych w procesie badawczym zaliczyć należy
Action Research oraz studium przypadku. O ile obie te metody koncentrują się na bieżących
zdarzeniach oraz umożliwiają odkrywanie jak oraz dlaczego funkcjonuje dany fenomen, badania
kooperatywne implikują implementowanie i weryfikowanie wypracowanej w procesie badawczym
wartości dodanej i aplikowalnych gospodarczo rozwiązań przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy
naukowej i zapewnieniu wzrostu praktycznego znaczenia badań. Stymulowanie zmiany
organizacyjnej – i tym samym doskonalenie sposobu funkcjonowania organizacji – stanowi jedną z
największych zalet tej metody. W badaniach wykorzystano dwie odmiany badań kooperatywnych –
Participatory Action Research (PAR) oraz Canonical Action Research (CAR). Z kolei badania
empiryczne oparte na studiach przypadku wykorzystują złożoną (ang. Multiple) konstrukcję metody.
Mimo, że taka konstrukcja wymaga zaangażowania większych zasobów oraz czasu w porównaniu z
analizami pojedynczych przypadków, uznane autorytety uznają informacje zwrotne uzyskane za
pośrednictwem badań złożonych za bardziej wyraziste, przekonujące i zapewniające większe
korzyści analityczne (Yin, 2014). Ujęte w poszczególnych pracach koncepcje oraz cząstkowe wyniki
badań zostały poddane weryfikacji środowiska naukowego w ramach cyklu międzynarodowych
konferencji naukowych.
Obok szerokiego zastosowania badań kooperatywnych, bliski związek prowadzonych badań z
praktyką podkreśla zastosowanie warsztatu badawczego w projektach realizowanych wspólnie z
partnerami biznesowymi. W szczególności, dotyczy to realizacji analizy biznesowej oraz
modelowania wymagań na potrzeby wdrożeń IT, opracowywania udoskonalonego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa oraz propozycji zmian organizacyjnych.
Procesy globalizacyjne w działalności FM
Współcześnie wiele organizacji gospodarczych, niezależnie od ich wielkości i specjalizacji, stara się
skutecznie przeprowadzić ekspansję poza rynki krajowe – a inicjacja umiędzynarodowienia
krajowego przedsiębiorstwa wymaga systematycznego podejścia integracyjnego. Problematyka ta
ma szczególne znaczenie w sektorze Facility Management, gdzie globalni partnerzy biznesowi
stymulują rozwój międzynarodowy podmiotu świadczącego usługi FM poprzez zapraszanie
usługodawcy do współpracy na innych rynkach, na których prowadzą działalność operacyjną, lub
uwarunkowywanie dalszej współpracy lokalnej zapewnieniem analogicznych usług w skali
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międzynarodowej przez pojedynczego dostawcę usług FM. Badania naukowe podsumowane w
pracach naukowych [2] i [7] podporządkowano zrozumieniu procesu, w ramach którego system
informatyczny wspierający działania FM i mający zasięg krajowy ewoluuje w odpowiedzi na
wejście organizacji gospodarczej w fazę globalizacji. Taka konstrukcja publikacyjna jest
charakterystyczna dla dorobku po uzyskaniu doktoratu. Publikacja o charakterze wstępnym, będąca
najczęściej konsekwencją prelekcji w ramach międzynarodowej konferencji naukowej, ma na celu
weryfikację poprawności identyfikacji luki badawczej, analizy powiązanych merytorycznie źródeł
oraz adekwatności metod badawczych. Może ona także ujmować cząstkowe wyniki badań. Z kolei
publikacja docelowa ujmuje w szczególności wyniki całościowe wraz z ich dyskusją, walidację
przeprowadzonych badań czy też nakreśla implikacje teoretyczne i praktyczne zrealizowanych
badań. Omawiany wątek badawczy zmierzał do ustalenia:
•

co dzieje się z rozwiązaniami IT krajowego przedsiębiorstwa FM, gdy zaczyna się okres
wzrostu i ekspansji?

•

co jest inicjatorem tej zmiany i jakimi nowymi lub zmodyfikowanymi wymaganiami będą
skutkowały te decyzje odnośnie istniejącej infrastruktury IT?

•

jaka jest ścieżka ewolucji IT w ramach sektora Facility Management podczas
internacjonalizacji przedsiębiorstwa?

W konsekwencji, w ramach pierwszego cyklu badań kooperatywnych PAR poddano szczegółowej
analizie model ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa z sektora FM. W ramach tejże
zidentyfikowano słabości aktualnie stosowanego modelu w kontekście międzynarodowego dorobku
badawczego, jak również działania stosowane przez kadrę zarządzającą celem przezwyciężenia
napotykanych wyzwań w zakresie internacjonalizacji. Ujawniono szereg braków – zarówno w
kontekście niewystarczająco rozbudowanej funkcjonalności dedykowanego rozwiązania IT, jak i
samej strategii rozwoju tego rozwiązania. Wskutek przyjęcia w przedsiębiorstwie prymatu celów
biznesowych nad jakością technologii i procesów biznesowych doszło do sytuacji, w której liczne
procesy/podprocesy – w szczególności transgraniczne – obsługiwano manualnie poza rozwiązaniem
IT. Z kolei realizacja wybranych czynności – takich jak globalne raportowanie i analityka –
implikowała

wykorzystanie

narzędzi

zewnętrznych.

W

kolejnym

cyklu

badawczym

wyspecyfikowano zestaw globalnych funkcjonalności systemu, których implementacja w systemie
informatycznym doprowadziłaby do systemowego postrzegania wszystkich obsługiwanych obiektów
na kontynencie europejskim jako pojedynczego obszaru biznesowego. Obszar taki uwzględnia
parametry specyficzne dla danego regionu (waluty, strefy czasowe, języki, uwarunkowania prawne
oraz kulturowe), będąc jednak w pełni zgodnym z mechanizmami globalizacji – oferując m.in.
możliwość ujednoliconego systemowo zarządzania procesami serwisowymi u klienta biznesowego,
który jest obecny w kilku krajach obszaru, przez technicznego koordynatora z centrali wraz z
dostępem do ujednoliconych, spójnych statystyk. Z kolei w ostatnim, trzecim cyklu PAR
opracowano specyfikację wymagań biznesowych (ang. Business Requirements Document; BRD),
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która ujmowała konkluzje, rekomendacje i katalog globalnych funkcjonalności, będące efektem
poprzednich cykli badawczych. Dodatkowo, w pracy naukowej [6] zidentyfikowano i zaadresowano
główne wyzwania związane z zarządzaniem projektami IT, dotyczącymi opracowywania autorskiego
systemu informatycznego wspierającego biznes międzynarodowy.
Zrealizowane badania empiryczne mają szereg implikacji. Przede wszystkim literatura przedmiotu
podkreśla cztery podejścia do internacjonalizacji (Hanseth, Ciborra i Braa, 2001; Ives i Jarvenpaa,
1991) – tj. niezależne globalne operacje IT, globalne IT koordynowane przez komórki zarządcze,
współpraca intelektualna w globalnym IT i zintegrowane globalne IT. Badania wykazały, że nawet
przy posiadaniu globalnej strategii i międzynarodowego systemu informatycznego powtarzalne
procesy muszą być dostosowane do specyficznych potrzeb zarówno klienta, jak i kraju. Podczas gdy
zaspokajanie lokalnych potrzeb jest charakterystyczne dla przedsiębiorstw międzynarodowych,
mieszany model globalny/wielonarodowy można uznać nie za tymczasowy, ale za docelowy model
biznesowy. Po drugie, rozszerzono zestaw powszechnie uznawanych problemów związanych z
globalnym IT w zakresie waluty, stref czasowych, języków i przepisów prawnych poprzez
uwzględnienie potrzeby zapewnienia przez rozwiązanie IT globalnej perspektywy zarówno danych,
jak i procesów – nawet, jeśli występują one w różnych lokalizacjach geograficznych. Opracowany
dokument BRD uwidocznił członkom zarządu spółki oraz interesariuszom rozwiązań IT wagę
udziału przyszłych użytkowników w projektowaniu globalnych narzędzi IT. Docelowi użytkownicy
stanowią źródło praktycznej wiedzy w zakresie niezbędnych funkcjonalności dedykowanego
systemu informatycznego, który ujmuje szereg cech charakterystycznych dla sektora FM. Zgodnie z
dobrymi praktykami inżynierii oprogramowania, wiedza ta powinna być w sposób systematyczny
gromadzona w postaci wymagań systemowych, a następnie stanowić podstawę projektowania,
implementacji i wdrażania poszczególnych funkcjonalności. W ramach wątku badawczego
jednoznacznie stwierdzono, że funkcjonalności systemowe powinny podlegać nieustannemu
monitorowaniu, gdyż zmiany w otoczeniu biznesowym czy prawnym (dynamicznie rozwijającym się
wskutek

internacjonalizacji)

mogą

powodować

konieczność

wprowadzania

modyfikacji

systemowych, a w niektórych przypadkach wręcz wycofanie niektórych funkcjonalności i ich
przyszłe zastąpienie całkowicie nowymi rozwiązaniami. W tym kontekście podkreślić należy
poszerzenie literatury przedmiotu z zakresu globalizacji systemów informatycznych, która na
moment przeprowadzenia badań nie ujmowała opracowań w obszarze globalizacji sektorowych
narzędzi informatycznych – w tym rozwiązań IT dla branży FM. Niezależnie od powyższego,
badania ujawniły różnice kulturowe w zakresie świadczenia usług Facility Management pomiędzy
rynkami rozwiniętymi i rozwijającymi się.
Wsparcie informatyczne procesów biznesowych o bardzo licznych scenariuszach
Naturalną konsekwencją ekspansji międzynarodowej jest sytuacja, w której usługi FM są
świadczone dla licznych klientów biznesowych o bardzo zróżnicowanej skali działalności i liczbie
posiadanych/wynajmowanych nieruchomości. Specyficzne (i niejednokrotnie uwarunkowane
9/23

lokalnie) potrzeby informacyjne i proceduralne poszczególnych zewnętrznych uczestników
procesów skutkują koniecznością symultanicznego wspierania przez rozwiązanie IT scenariuszy
procesów biznesowych o liczebności wyrażonej w setkach, charakteryzujących się zróżnicowanym
poziomem integracji z rozwiązaniami IT po stronie klienta oraz konfigurowalnych z narzuceniem
zasadniczych ograniczeń czasowych. Nawet składowe procesu o niskim stopniu wysublimowania,
takie jak zgłoszenie faktu zaistnienia usterki, przyjmują szereg wariantów. I tak, samo zgłoszenie
może zostać zrealizowane z wykorzystaniem dedykowanej usługi sieciowej za pośrednictwem
przeglądarki, poprzez dedykowaną aplikację mobilną, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy
też telefonicznie. Na dalszych etapach procesu poszczególne zgłoszenia mogą wymagać
dodatkowych ścieżek akceptacji (np. z uwagi na wysoki poziom przewidywanych kosztów) albo też
podlegać natychmiastowej realizacji. Wizyty serwisowe, w zależności od zapisów kontraktowych,
mogą być anonsowane i realizowane na wiele sposobów, z uwzględnieniem różnych ustaleń
odnośnie czasów i typów reakcji (ang. Service Level Agreements; SLA). Z kolei samo rozliczenie
usług serwisowych może następować ryczałtowo, miesięcznie, jednostkowo – zarówno z
uwzględnieniem działań gwarancyjnych i reklamacyjnych, jak i bez. Po przekroczeniu pewnego
pułapu, próby standaryzacji i doskonalenia procesów w oparciu o statyczne rozwiązania IT w
przypadku firm FM obsługujących zlecane na zewnątrz procesy biznesowe dla heterogenicznych
klientów okazują się daremne.
Zrealizowane badania sugerują, iż odpowiedź na te wyzwania może stanowić oparcie kultury
organizacyjnej na synergii zarządzania procesów biznesowych oraz podejścia Agile. Tym samym
podjęto wątek badawczy, zainicjowany przeglądem technik zwinnego (adaptacyjnego) wytwarzania
oprogramowania, aktualnego stanu wiedzy w zakresie techniki zarządzania procesami biznesowymi i
dotychczasowych prób uzyskania synergii tych dwóch koncepcji. Studia literaturowe potwierdziły,
że projektowanie i informatyzacja zwinnych procesów biznesowych, tj. procesów poddających się
dynamicznym adaptacjom, stanowią wyzwanie zarówno badawcze, jak i aplikacyjne. Tym samym
zmniejszeniem luki badawczej zainteresowane są zarówno środowiska akademickiej, jak i światowi
producenci oprogramowania do zarządzania wieloscenariuszowymi procesami biznesowymi.
W konsekwencji, opracowano i zwizualizowano model Agile Business Process Management
(ABPM), integrujący wymienione koncepcje, i poddano go walidacji w przedsiębiorstwie FM
obsługującym ponad 30 tysięcy nieruchomości dla przeszło 100 partnerów biznesowych.
Zweryfikowano empirycznie, w jaki sposób zastosowanie ABPM jako podstawy funkcjonowania
przedsiębiorstwa FM może wspomagać zarządzanie procesami biznesowymi w sposób adaptacyjny
dzięki zastosowaniu dynamicznie komponowalnych opcji cyfrowych (tj. funkcjonalności na żądanie
konkretnych partnerów biznesowych lub ich grup). Wstępna koncepcja modelu została ujęta w pracy
[9], będąc następnie rozwiniętą, wdrożoną i zweryfikowaną – które to aspekty ukoronowano
publikacją naukową [1] w czasopiśmie ujętym na liście Journal Citation Reports (JCR). W ramach
pierwszego cyklu przeprowadzonych badań empirycznych podsumowanych artykułem [1]
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potwierdzono tezy badawcze (science propositions) P1 oraz P2, stanowiące odpowiednio, że
adaptacja procesu biznesowego i wspierającego go systemu informatycznego może zostać
rozwiązana poprzez zbudowanie opisowego modelu, który łączy praktyki charakterystyczne dla
BPM i podejścia Agile wykorzystywanego w rozwoju oprogramowania – a adaptacyjny cykl życia
procesów biznesowych powinien inkorporować cykl życia rozwiązania IT dedykowanego
kompleksowej obsłudze procesów biznesowych w całej firmie. Z kolei w ramach drugiego cyklu
badawczego potwierdzono tezę P3 – utrzymującą, iż ABPM jako szkielet organizacyjny wymaga
wizualizacji, komponentu opisowego i wsparcia w zakresie praktycznej implementacji w
przedsiębiorstwie – oraz odrzucono tezę P4, zakładającą, że początkowa iteracja ABPM powinna
nadawać priorytet skokowemu rozszerzaniu liczby wariantów procesowych obsługiwanych przez
rozwiązanie IT w stosunku do optymalizacji poszczególnych scenariuszy.
Zrealizowane badania w zakresie wsparcia informatycznego procesów biznesowych o bardzo
licznych scenariuszach rozszerzają istniejącą wiedzę naukową w zakresie zwinności procesowej
wspartej rozwiązaniami IT poprzez zdefiniowanie adaptacyjnie doskonalonej infrastruktury wraz z
katalogiem opcji cyfrowych, umożliwiających dynamiczne komponowanie procesów biznesowych
dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów. Model ABPM można traktować w kategoriach
uniwersalnych ram organizacyjnych, które mogą być przyjmowane przez przedsiębiorstwa dążące do
zapewnienia synergii zarządzania procesami biznesowymi i intensywnego rozwoju usług IT z
wykorzystaniem podejść adaptacyjnych. Badania pozwoliły na sformułowanie wytycznych,
dotyczących dostosowywania cyklu Deminga i podejścia Agile do nowoczesnego zarządzania
procesami i rozwoju systemów informatycznych, jak również adaptowania cyklu ABPM celem
zaspokojenia konieczności synchronizacji zasadniczych rewizji stosowanych rozwiązań IT z
inicjatywami usprawniania procesów biznesowych w celu uniknięcia niedopasowania między
usługami oferowanymi klientom a technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi leżącymi u
podstaw tych usług.
W ujęciu praktycznym ABPM może być wykorzystywany jako model odniesienia wspomagający
organizację gospodarczą w rozwijaniu krytycznych funkcji i ograniczaniu zasobów przedsiębiorstw
zużywanych przez funkcje nadmiarowe. Dynamiczne komponowanie procesów w oparciu o
ustandaryzowane opcje cyfrowe przy jednoczesnym wyeliminowaniu obejść i skryptów tworzonych
w celu wzbogacenia rozwiązania IT o charakterze statycznym wyłącznie dla klientów żądających
niestandardowej funkcjonalności (ponieważ dla większości pozostałych partnerów biznesowych są
one nadmiarowe) pozwala na minimalizację kosztów utrzymania infrastruktury IT przedsiębiorstwa
FM dla całego portfolio klientów. W publikacji [1] przeprowadzono praktyczną walidację takiego
podejścia poprzez zaproponowanie zestawu opcji cyfrowych dedykowanych różnym metodom
integracji rozwiązania IT przedsiębiorstwa z sektora Facility Management z systemami
poszczególnych klientów, którzy w ramach własnych narzędzi informatycznych chcieli brać czynny
udział w realizowanych procesach serwisowych. Katalog opcji cyfrowych ujmował zróżnicowane
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formy wymiany danych (w tym: pliki w formacie XML, komunikaty przesyłane przez API,
integracja e-mailowa). Prototyp budowy integracyjnych opcji cyfrowych i jego późniejsze wdrożenie
produkcyjne pozwolił na zastąpienie manualnej pracy operatorów systemu w zakresie przenoszenia
danych pomiędzy aplikacjami automatyczną wymianą danych. Wymiana ta miała postać ściśle
dostosowaną do wymagań danego klienta, wynikających z możliwości technicznych systemu
klienckiego. W konsekwencji, usprawniono wydajność operatorów systemu FM oraz osiągniętą
lepszą alokację zasobów zespołu deweloperskiego, gdyż poszczególne opcje cyfrowe znajdują
wielokrotne zastosowanie. Dodatkowe implikacje praktyczne wątku badawczego obejmują redukcję
czasu wykrycia rozbieżności procesowych / błędów w oprogramowaniu, a także zwiększenie
skuteczności publikowania poprawek i nowych wersji oprogramowania dla wszystkich klientów.
Zasilanie analityki w zakresie FM danymi pomiarowymi
Komplementarnym wyzwaniem badawczym w ramach osiągnięcia badawczego było ograniczenie
rozbieżności między oczekiwaniami informacyjnymi zarządców obiektów odpowiedzialnych za
kontrolowanie kosztów energii w rozproszonych geograficznie organizacjach a potencjałem analiz i
raportów, na których decydenci mogą opierać swoje działania. Wydzielenie działań FM do
specjalistycznych podmiotów zewnętrznych oferuje w tym aspekcie istotną szansę z uwagi na
możliwość daleko idącej integracji źródeł danych pomiarowych w ramach rozwoju dedykowanych
rozwiązań IT wspierających świadczenie usług FM-owych i rozwój potencjału analitycznego na tej
bazie. Obniżanie sumarycznych kosztów utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem lokalnych
cen nośników energii, schematów ich kształtowania, czy też uwarunkowań atmosferycznych jest
jednym z czołowych wyzwań podmiotów gospodarczych. Tym samym analityka i zarządzanie
danymi, tj. ich pozyskiwanie, eksploracja, metody przetwarzania i biznesowe wykorzystanie, stają
się istotnym, podlegającym często oddzielnemu finansowaniu ze strony właścicieli obiektów
handlowych zagadnieniem i strumieniem przychodowym przedsiębiorstw z sektora Facility
Management.
W ramach badań w tym zakresie – podsumowanych pracami naukowymi [3] oraz [8] –
zidentyfikowano dane, których przetwarzanie prowadzi do pozyskiwania informacji i wiedzy o
zużyciu energii w obiektach handlowych, wraz z ich źródłami. Przeprowadzony przegląd
literaturowy pozwolił stwierdzić, że o ile prowadzone są prace nad tego typu rozwiązaniami – są one
wciąż na bardzo niskim poziomie dojrzałości. Zbadano także potencjał zastosowania systemów klasy
Business Intelligence (BI) w procesach przetwarzania i analizy danych na potrzeby podejmowania
decyzji przez zarządzających zużyciem energii (ang. Energy Managers) oraz zarządzających
obiektami zarówno po stronie firm FM-owych, jak i właścicieli sieci handlowych/usługowych.
Założenia procesu badawczego umożliwiły skonfrontowanie praktyk sieci handlowych będących
odbiorcami usług FM, wywodzących się z czterech różnych krajów europejskich – Szwecji, Francji,
Wielkiej Brytanii i Polski. Zidentyfikowano determinanty, które – zgodnie informacjami zwrotnymi
pozyskanymi od menedżerów odpowiedzialnych za optymalizację zużycia energii, reprezentujących
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sektor Facility Management – w znacznym stopniu stanowią podstawę ich procesu decyzyjnego.
Następnie zweryfikowano techniczną wykonalność implementacji automatycznych systemów
pomiarowych,

wykorzystujących

zidentyfikowane

źródła

danych,

oraz

przeprowadzono

kategoryzację tychże. W konsekwencji, zaproponowano zestaw potencjalnych scenariuszy
referencyjnych do zarządzania efektywnością energetyczną obiektu handlowego. W szczególności,
uwzględniono analizy porównawcze wartości fakturowych z rzeczywistymi, analizy w podziale na
systemy i obwody, analizy powierzchniowe i kubaturowe, analizy konfrontujące koszty energii z
przychodami poszczególnych obiektów oraz analizy terytorialne. Badania empiryczne nakreślają
dysproporcję potencjałów w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną w ramach usług FM
pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi i rozwijającymi się.
Wpływ przeprowadzonych badań na praktykę rynkową przedsiębiorstw działających w sektorze FM
sprowadza się do zapewnienia podstawy merytorycznej dedykowanej ograniczaniu nadmiernego
zużycia energii (a w konsekwencji sumarycznych kosztów utrzymania nieruchomości),
wynikającego w szczególności z:
•

nieuwzględniania optymalnych czasookresów wymiany / remontu urządzeń;

•

niewdrożenia szczegółowej polityki kontroli temperatury wewnętrznej celem unikania
scenariuszy, w których urządzenia poszczególnych systemów działają przeciwko sobie w
wyniku nieprawidłowej konfiguracji przez pracowników;

•

braku polityki zarządzania źródłami światła.

Kolejną kwestią, która może zostać usprawniona poprzez uwzględnienie proponowanych źródeł
danych oraz wdrożenie komplementarnych scenariuszy referencyjnych jest kontrola utylizacji
budżetu. Ponieważ wydatki w zakresie utrzymania nieruchomości nie są liniowe (i są zależne od
wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych), powszechnie stosowane planowanie manualne
często prowadzi do niedostatecznego wykorzystania lub przekraczania budżetu.
Niedobór kompetencji analitycznych w sektorze FM
Tradycyjne modele biznesowe w przedsiębiorstwach z sektora Facility Management mają na celu
obsługę procesów usługowych w obiektach komercyjnych. Implikacją zagadnień poruszonych w
poprzednich sekcjach jest gromadzenie przez przedsiębiorstwa z tego sektora w sposób naturalny
obszernych wolumenów danych, wywodzących się ze zróżnicowanych różnych źródeł, i szukanie
sposobów na czerpanie dodatkowych przychodów z tytułu ich posiadania poprzez opracowywanie
produktów opartych na danych. Jak podkreślono w pracy naukowej [3], rozwój tych produktów
prowadzi do budowania przewagi konkurencyjnej w zakresie zarządzania obiektami. Dojrzałe
pozasektorowe korporacje międzynarodowe, takie jak Apple i Amazon, zbudowały modele
biznesowe wokół koncepcji Big Data. Dostępne źródła literaturowe i zidentyfikowane
pozasektorowe badania empiryczne jednoznacznie wskazują, że potraktowanie produktów opartych
na danych w kategoriach podlegającej monetyzacji wartości dodanej dla klienta wymaga od firm
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opracowania modelu biznesowego, wykraczającego ponad standardowe usługi FM-owe. Tym
samym realizacja potencjału obszernych wolumenów danych przez przedsiębiorstwa świadczące
usługi FM powoduje zasadniczą przebudowę dotychczas stosowanych modeli biznesowych i
jednocześnie zmusza do zmierzenia się z wyzwaniem niedoboru kompetencji analitycznych w
sektorze FM.
Badania podsumowane w publikacjach naukowych [4] i [5] poruszają problematykę rozwoju
kompetencji analitycznych w zespołach zatrudnianych przez globalizujące się przedsiębiorstwa z
sektora FM oraz efektywnego wykorzystania tych kompetencji poprzez wdrożenie modeli
biznesowych opartych na danych. Na pierwszym etapie eksploracji tego wątku badawczego
założono zbadanie i opisanie modelu biznesowego firmy z sektora Facility Management (model „asis”), zamierzającej bazowe podstawowe usługi serwisowe o wytwarzanie i sprzedaż produktów
opartych na danych. Opierając się na charakterystyce pierwotnego modelu biznesowego, w drugim
etapie przeprowadzono parametryzację modelu DDBM (ang. Data-Driven Business Model), który
zakłada monetyzację i intensywne wykorzystywanie produktów opartych danych gromadzonych i
przetwarzanych przez to przedsiębiorstwo (model „to-be”). Docelowy model biznesowy został
poddany walidacji w warunkach praktycznych.
Jednocześnie dostrzeżono bariery o naturze innej niż technologiczna w zakresie gotowości
organizacji FM do świadczenia usług opartych na danych. W świetle badań, bariery te mają przede
wszystkim charakter organizacyjny. Studia literaturowe pozwoliły na identyfikację prób przełamania
analogicznej bariery w różnych sektorach poprzez ustanowienie centrów kompetencyjnych analityki
biznesowej. Praktyka funkcjonowania sektora Facility Management pozostawia w tej materii istotną
lukę badawczą – z jednej strony, w tym kontekście występuje relatywnie mała skala dotychczas
odnotowanych wdrożeń, a z drugiej przedsięwzięcia te są ściśle sprofilowane technologicznie.
Celem zmierzenia się przez przedsiębiorstwa z tego sektora z przedmiotowym wyzwaniem niskiej
dojrzałości

kompetencyjnej,

zaproponowano

model

ustanowienia

i

ewolucji

centrum

kompetencyjnego Business Intelligence. Model ten umożliwia uruchomienie projektu sprzężonego
rozwoju technologicznego i kompetencyjnego analityki biznesowej w FM oraz stymuluje odejście od
ścisłego ukierunkowania na wdrożenie technologii IT z zakresu BI w kierunku fazowej eskalacji
efektywnego wykorzystania tej technologii na przestrzeni wszystkich spółek krajowych i
zagranicznych międzynarodowej grupy FM przy jednoczesnym zapewnieniu zmiany kulturowej
organizacji wdrażającej. Istotnym elementem modelu jest zaangażowanie w funkcjonowanie
centrum kompetencyjnego Business Intelligence szeregu ról organizacyjnych nie reprezentujących
bezpośrednio personelu IT – jednakże mających w praktyce istotny wpływ na skuteczność centrum.
W szczególności, do takich ról zaliczyć należy personel badawczy (niejednokrotnie mający charakter
ekspertów zewnętrznych), analityków finansowych, prawników, ekspertów ds. marketingu i
sprzedaży, ekspertów domenowych, kierowników projektów i przedstawicieli wyższej kadry
zarządzającej. Stopniowe angażowanie tych ról w działanie centrum powoduje możliwość
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wykorzystania ich unikalnych kompetencji w procesach przetwarzania i monetyzacji danych, a także
poprawia świadomość organizacyjną odnośnie ewolucji modelu biznesowego przedsiębiorstwa od
zorientowanego wyłącznie na świadczenie usług w kierunku docelowego modelu hybrydowego,
ujmującego wypracowane kompetencje z obszaru analityki biznesowej. Docelowa postać
ewolucyjna centrum kompetencyjnego BI uwzględnia instytucjonalny mentoring w zakresie
kompetencji BI oraz promocję wartości dodanej dla przedsiębiorstwa FM, wynikającej z możliwości,
potencjalnych aplikacji i szans zaawansowanej analityki biznesowej – stanowiąc zarazem ważny
krok w kierunku przedsiębiorstwa opartego na danych.
5

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
5.1 Metody, techniki i narzędzia inżynierii oprogramowania
Odzwierciedleniem moich zainteresowań badawczych w zakresie metod, technik oraz narzędzi
inżynierii oprogramowania i ich wpływu na funkcjonowanie organizacji gospodarczych są
następujące publikacje:
•

*

Wrycza S., Marcinkowski B., Gajda D. (2017). The Enriched UTAUT Model for the

Acceptance of Software Engineering Tools in Academic Education. Information Systems
Management, 34(1), 38-49. doi:10.1080/10580530.2017.1254446 [IF 1,255; IF5 2,025; autor
korespondujący; 45% autorstwa]
•

Marcinkowski B., Wrycza S. (2015). CASE Tools’ Acceptance in Higher Education –
Assessment and Enhanced UTAUT Model. In 2015 Proceedings of the Conference on
Information Systems Applied Research (no 3671). Wilmington, NC: Information Systems and
Computing Academic Professionals [50% autorstwa]

•

*

Wrycza S., Marcinkowski B. (2011). SysML Requirement Diagrams: Banking Transactional

Platform Case Study. Lecture Notes in Business Information Processing, 93, 15-22.
doi:10.1007/978-3-642-25676-9_2 [50% autorstwa]
•

Wrycza S., Marcinkowski B. (2011). SysML Parametric Diagrams in Business Applications. In
Information Systems Development (pp. 791-798). New York, NY: Springer. doi:10.1007/978-14419-9790-6_64 [autor korespondujący; 50% autorstwa]

Dwie pierwsze z wymienionych publikacji naukowych poświęcono ilościowym badaniom akceptacji
narzędzi CASE (ang. Computer-Aided Software Engineering) w środowisku akademickim. W tym
celu posłużono się rozszerzonym modelem UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology), który stanowi autorską modyfikację przedmiotowej teorii akceptacji, dostosowaną do
specyfiki informatyki ekonomicznej. W konsekwencji przeprowadzenia badania pilotażowego (w
którym uczestniczyło 93 respondentów) oraz badania właściwego (196 poprawnych kwestionariuszy
zwrotnych) ustalono, że jedna z dwóch zaproponowanych zmiennych dodatkowych, tj. wymienność
modeli, ma bardzo silny wpływ na zamiar wykorzystania narzędzia CASE w inżynierii
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oprogramowania. Wpływ drugiej zaproponowanej zmiennej, tj. dostępności szkoleń, na zamiar
wykorzystania jest pośredni – kształtuje ona w znacznej mierze oryginalną zmienną warunki
sprzyjające (ang. Facilitating Conditions). Przeprowadzono również re-ewaluację użyteczności
oryginalnych zmiennych modelu UTAUT w badanej dziedzinie. Dzięki zrealizowanym badaniom,
producenci oprogramowania CASE dysponują udoskonalonymi modelami referencyjnymi na
potrzeby rozwoju oferowanych produktów i komunikacji marketingowej. Z kolei potencjalna grupa
docelowa użytkowników narzędzi CASE otrzymała wsparcie merytoryczne w procesie wyboru
optymalnego rozwiązania na potrzeby realizacji projektów IT.
Pozostałe dwie spośród wymienionych publikacji podsumowały badania w zakresie użyteczności
dwóch najbardziej charakterystycznych diagramów języka SysML (Systems Modeling Language), tj.
diagramów

wymagań

systemowych

oraz

diagramów

parametrycznych.

W

rezultacie

przeprowadzonych studiów przypadku stwierdzono, że z uwagi na cechy i potencjał w zakresie
modelowania ww. diagramów, praktyka ich wykorzystania nie musi ograniczać się do zastosowań
technicznych, lecz uwzględnia także zastosowania stricte biznesowe.
5.2 Symulacja, doskonalenie i zaawansowane aspekty modelowania procesów biznesowych
Z kolei rdzeń prac w zakresie doskonalenia tradycyjnych procesów biznesowych w drodze symulacji
stanowi monografia wydana w ogólnopolskim wydawnictwie Helion:
•

Gawin B., Marcinkowski B. (2013). Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i
BPMN w praktyce. Gliwice: Helion [50% autorstwa]

Szczególną wartość dodaną niniejszej pracy stanowią rozdziały 5 oraz 6, dedykowane odpowiednio
metodom pozyskiwania danych na potrzeby modeli symulacyjnych oraz tematyce symulacji i
optymalizacji procesów biznesowych. O ile konsekwencje implementacji daleko idących zmian w
specyfikacji procesów biznesowych przedsiębiorstw są poważne, wiedza analityków i kadry
kierowniczej w zakresie potencjału i produktów dostarczanych przez komputerowe symulacje
projektowanych/przeobrażanych przepływów pracy jest ograniczona. Podkreślić należy, że to
właśnie jakość zasileń symulatora decyduje o tym, że otrzymane wyniki stanowią solidną podstawę
do podejmowania decyzji zarządczych i tym samym kreowania rzeczywistości procesowej w
organizacji. W omawianej pracy scharakteryzowano istotę i produkty pięciu różnych algorytmów
symulacyjnych oraz kwerend analitycznych i ewaluacyjnych, wraz z obszerną egzemplifikacją
tabelaryczną i wizualną. Rozwinięciem publikacji bazowej w zakresie problematyki zasilania
algorytmów symulacyjnych oraz stopnia odzwierciedlenia rzeczywistości gospodarczej przez wyniki
przeprowadzonych symulacji, świadczącym o skuteczności zastosowanych algorytmów, są
następujące artykuły naukowe:
•

*

Gawin B., Marcinkowski B. (2015). How Close to the Reality is the “as-is” Business Process

Simulation Model? Organizacija, 48(3), 155-176. doi:10.1515/orga-2015-0013 [50% autorstwa]
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•

Marcinkowski B., Gawin B. (2014). Enterprise Processes Simulated – Prerequisites, Data
Acquisition Methods and Tools. Journal of Management and Finance, 12(3/2), 287-303 [50%
autorstwa]

Wątek badawczy dedykowany symulacji, doskonaleniu i zaawansowanym aspektom modelowania
procesów biznesowych konkluduje cykl publikacji poświęconych zidentyfikowanym lukom w
zakresie możliwości konstrukcji wieloaspektowych modeli procesowych z wykorzystaniem
wiodącego standardu modelowania procesów biznesowych, tj. Business Process Model and Notation
(BPMN). W szczególności, zaproponowano i przeprowadzono walidację autorskiego profilu
dedykowanego modelowaniu i strukturalnej organizacji obiektów danych – BPMNDoc, a także
inkorporowano elementy zarządzania ryzykiem do metamodelu BPMN. Rezultaty badań
opublikowano w postaci następujących prac:
•

*

Marcinkowski B., Gawin B. (2015). Beyond BPMN Data Objects – Method Tailoring and

Assessment. Lecture Notes in Business Information Processing, 232, 89-99. doi:10.1007/978-3319-24366-5_7 [autor korespondujący; 50% autorstwa]
•

Marcinkowski B., Gawin B. (2014). BPMN a wymiar danych – ograniczenia i notacje
komplementarne. e-Mentor, 54, 57-67. doi:10.15219/em54.1096 [50% autorstwa]

•

*

Marcinkowski B., Kuciapski M. (2012). A Business Process Modeling Notation Extension for

Risk Handling. Lecture Notes in Computer Science, 7564, 374-381. doi:10.1007/978-3-64233260-9_32 [50% autorstwa]
5.3 Promotorstwo pomocnicze
mgr Michał J. Firek, rozprawa doktorska; obrona i przyznanie tytułu doktora w grudniu 2017 r.
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
Rozprawa pt.: Model wymagań w procesie rozwoju systemów informatycznych firm budowlanych
w oparciu o język SysML
Promotorzy:

prof. dr hab. Stanisław Wrycza, dr Bartosz Marcinkowski (promotor pomocniczy)

Recenzenci:

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP

6

Działalność ekspercka, szkoleniowa, dydaktyczna i organizacyjna
6.1 Działalność ekspercka
Równolegle z aktywnością naukową angażowałem się w intensywną współpracę ze środowiskiem
biznesowym – zarówno w charakterze kooperanta, jak i eksperta zewnętrznego. W okresie
datowanym od uzyskaniu stopnia naukowego doktora opracowałem 13 ekspertyz dot.
innowacyjności wdrożonych rozwiązań IT na potrzeby możliwości skorzystania przez adresata
ekspertyzy z ulgi na nabycie nowych technologii w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku
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dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wybranych wartości niematerialnych i prawnych.
W szczególności, w ramach umowy nr JN/972/2310/06/12/13 (zgodnie z rejestrem umów
Uniwersytetu Gdańskiego) z dnia 02/12/2013 opracowałem 10 ekspertyz dot. wiedzy
technologicznej

w

postaci

systemów

(oprogramowania)

oraz

licencji

do

systemów

(oprogramowania), znajdujących się w posiadaniu ENERGA OPERATOR SA. Z kolei na mocy
umowy nr UD/106/2310/25/02/16 (zgodnie z rejestrem umów Uniwersytetu Gdańskiego) z dnia
23/02/2016 opracowałem 3 ekspertyzy dot. wiedzy technologicznej w postaci systemów
(oprogramowania) oraz licencji do systemów (oprogramowania), znajdujących się w posiadaniu
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Niezależnie od powyższego, w ramach grantu nr 735196 (SME Instrument Horizon 2020: SES-BI –
SESCOM Business Intelligence platform for energy saving and smart facility management)
występowałem w 2016 r. w roli eksperta zewnętrznego odpowiedzialnego za opracowanie
elementów studium wykonalności systemu SES-BI dla partnera biznesowego. W szczególności,
autorski wkład dotyczył opracowania kompleksowej specyfikacji i dokumentacji wymagań
budowanego rozwiązania IT w języku SysML w oparciu o kompleksową analizę dokumentacji firmy
oraz zrealizowane wywiady. W przedmiotowym przedsięwzięciu pełniłem ponadto obowiązki
koordynacyjne wynikłe z roli zastępcy kierownika projektu. Z kolei w ramach projektu POKL
01/POKL/VI/IN/2010 odpowiadałem w latach 2011-2012 za prace merytoryczne w zakresie
parametryzacji modułu finansowego na potrzeby budowy narzędzia symulacji procesów zarządczych
Case Simulator.
6.2 Działalność szkoleniowa i dydaktyczna
Współpracę ze środowiskiem biznesowym realizuję także na płaszczyźnie szkoleniowej. W ramach
szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw regularnie współpracuję w charakterze trenera z Asseco
Data Systems SA, fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, jak również fundacją Fabryka
Talentów. Wymienione podmioty odpowiadają za aspekt organizacyjny szkolenia dla konkretnego
partnera biznesowego, podczas gdy moja rola ma charakter merytoryczny – odpowiadam za
przeprowadzenie szkolenia oraz opracowanie materiałów dydaktycznych. Z kolei w ramach
działalności w charakterze certyfikowanego instruktora (Akademia Cisco przy Uniwersytecie
Gdańskim) prowadzę nieprzerwanie od 2004 r. szkolenia autoryzowane dla heterogenicznych grup
pracowników przedsiębiorstw. Dodatkowo, odpowiadam za szkolenia instruktorów akademii
afiliowanych (Centrum Szkolenia Instruktorów przy Uniwersytecie Gdańskim.
Intensywnie angażowałem się w projekty europejskie o charakterze szkoleniowym i dydaktycznym.
Łącznie uczestniczyłem w 12 projektach europejskich o wskazanym charakterze (albo w roli ściśle
dydaktycznej), z czego po uzyskaniu stopnia doktora w następujących:
•

Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu Lęborskiego, 2018

•

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, 2017
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•

Kurs i staż przekwalifikowujący do zawodu programisty dla bezrobotnych absolwentów szkół
wyższych, 2016

•

Współpraca i rozwój – wzrost potencjału firm klastra Interizon, 2014

•

ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT, 2014

•

Zintegrowany system przetwarzania danych oceanograficznych, 2012

•

Praktyczny wymiar informatyki – studia podyplomowe, 2011

Regularną uczelnianą pracę dydaktyczną zainicjowałem w 2003 r., po zatrudnieniu mojej osoby na
stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego. W trakcie mojej kariery zawodowej, w szczególności na stanowisku adiunkta,
prowadziłem zarówno wykłady, jak i laboratoria. Na potrzeby prowadzonej dydaktyki
współtworzyłem podręcznik akademicki pt. UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane, wydany w
ogólnopolskim wydawnictwie Helion w 2012 r. Najistotniejsze wątki w mojej działalności
dydaktycznej dotyczyły szeroko pojętej inżynierii oprogramowania, programowania, problematyki
sieci komputerowych oraz gospodarczych zastosowań informatyki (tabela 1). Obecnie biorę udział w
pracach ukierunkowanych na zwiększenie jakości dydaktyki w ramach projektu Informatyzacja,
umiędzynarodowienie, praktyczność – filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole
Bankowej we Wrocławiu.
Po uzyskaniu stopnia doktora wypromowałem 27 licencjatów oraz 18 inżynierów. Zakończyłem
ponadto z sukcesem opiekę nad dyplomami 14 uczestników studiów podyplomowych. Pełniłem
także

wielokrotnie

rolę

recenzenta

pracy

dyplomowej

oraz

przewodniczącego

komisji

egzaminacyjnej.
6.3 Działalność organizacyjna
Równolegle do pracy naukowej, współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz działalności
dydaktycznej prowadziłem i prowadzę działalność organizacyjną na potrzeby macierzystej jednostki
organizacyjnej. Od 2012 do 2018 r. pełniłem w sposób ciągły funkcję opiekuna dydaktycznego
specjalności Informatyka w ramach Komisji Programowej Kierunku Informatyka i Ekonometria.
Pomiędzy grudniem 2013 r. a grudniem 2015 r. sprawowałem funkcję koordynatora współpracy
pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego a firmą ENERGA SA w zakresie
opracowywania ekspertyz dot. innowacyjności wiedzy technologicznej. W roli koordynatora
występowałem również w ramach projektu Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach
Europa 2020 (UG 2020), gdzie byłem odpowiedzialny za zawody „Projektant systemów
informatycznych” oraz „Administrator sieci komputerowych”. Sprawuję również rolę osoby
kontaktowej w Centrum Wsparcia Akademii Cisco przy Uniwersytecie Gdańskim. W latach 20122018 pełniłem rolę reprezentanta uczelni wyższej w składzie Pomorskiego Klastra ICT Interizon we
wszystkich obszarach tematycznych.
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Tabela 1. Sumaryczne zestawienie alfabetyczne przedmiotów realizowanych na uczelniach wyższych

Technologie sieciowe i serwerowe

Programowanie

Zarządzanie

Inżynieria
oprogramowania

Obszar Nazwa przedmiotu
Analiza systemów informatycznych

Wykład

Lab.

Język

✓

✓

polski

✓

polski

Inżynieria oprogramowania
Metody modelowania i analizy systemów informatycznych

✓

✓

polski

Projektowanie obiektowe

✓

✓

polski

Projektowanie systemów informatycznych

✓

✓

polski

Core and Advanced Features of MS Project in Business
Project Management

✓

Informatyka w zarządzaniu

✓

✓

polski

Procesy informacyjne w zarządzaniu

✓

✓

polski

Zarządzanie projektami informatycznymi

✓

polski

Podstawy programowania

✓

polski

Programowanie obiektowe

✓

polski

Programowanie sieciowe

✓

polski

Programowanie w c-sharp

✓

polski

Programowanie w języku JAVA

✓

polski

Standardy XML

✓

polski

Administrowanie sieciami komputerowymi

✓

Konfiguracja i administracja sieci

✓

✓

polski

Podstawy sieci komputerowych

✓

✓

polski

Projektowanie sieci komputerowych

✓

✓

polski

✓

polski

✓

polski

Sieci komputerowe – routing oraz switching

✓

polski

Sieci komputerowe w biznesie

✓

polski

Skalowanie sieci komputerowych

✓

polski

Technologie sieci WAN

✓

polski

✓

polski

✓

polski

✓

polski

Sieci bezprzewodowe
Sieci komputerowe

Zarządzanie sieciami komputerowymi

✓

✓

Zarządzanie środowiskiem Windows Serwer

Podstawy IT

angielski

polski

Zarządzanie urządzeniami sieciowymi

✓

Architektura komputerów

✓

polski

Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software

✓

angielski

Technologia informacyjna
Teoretyczne podstawy informatyki
Zastosowania finansowe arkuszy kalkulacyjnych

✓

✓

polski

✓

polski

✓

polski
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Jestem członkiem międzynarodowego towarzystwa naukowego International Association of
Engineers (IAENG) oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE). Byłem
członkiem-założycielem Association for Information Systems (AIS), Chapter Poland i jego
aktywnym członkiem do 2015 r. Sprawuję cyklicznie funkcję członka komitetu organizacyjnego
konferencji międzynarodowych. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora pełniłem taką funkcję w
przypadku następujących konferencji:
•

The XIth SIGSAND/PLAIS EuroSymposium’2018. Information Systems: Research, Development,
Applications, Education, 2018

•

The Xth SIGSAND/PLAIS EuroSymposium’2017. Information Systems: Research, Development,
Applications, Education, 2017

•

The 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on Systems Analysis and Design. Information
Systems: Development, Research, Applications, Education, 2016

•

The 8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on Systems Analysis and Design. Information
Systems: Development, Applications, Education, 2015

•

The 7th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on Systems Analysis and Design, 2014

•

The 6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on Systems Analysis and Design, 2013

•

4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium, 2011

Niezależnie od powyższego, jestem współpomysłodawcą i opiekunem merytorycznym (od 2017 r.)
studiów podyplomowych Administrator sieci i systemów IT. Cisco Certified Network Engineer z
certyfikatem CCNA firmowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.
7

Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego
Mój dotychczasowy dorobek publikacyjny obejmuje łącznie 75 pozycji, w tym 29 po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora. Za osiągnięcia naukowe zostałem uhonorowany w 2006 r. nagrodą
zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (współautorstwo książki Język UML 2.0 w
modelowaniu systemów informatycznych, która do momentu złożenia wniosku habilitacyjnego
sprzedała się w ponad 9500 egzemplarzach), a w 2017 r. nagrodą Dziekana Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem laureatem II edycji konkursu Samorządu Województwa
Pomorskiego InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów oraz IV edycji konkursu Uniwersytetu
Gdańskiego Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych
doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Przyznano mi stypendium
Fundacji Rozwoju UG dla wyróżniających się pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu
Gdańskiego oraz stypendium konferencyjne Forum Engelberg i Komisji Europejskiej. Moja
dysertacja doktorska powstawała w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, kierowałem też trzema grantami rozliczonymi bez zastrzeżeń w ramach
badań własnych Uniwersytetu Gdańskiego.

21/23

Charakterystyka bibliometryczna mojego dorobku przedstawia się następująco (por. rys. 1):
a. sumaryczny Impact Factor publikacji ujętych na liście JCR (wg roku publikacji):
5,536;
b. sumaryczny 5-letni Impact Factor publikacji ujętych na liście JCR (wg roku publikacji):
7,742;
c. liczba cytowań zgodnie ze stanem na dzień 01/12/2018:
•

Web of Science: 9 (w tym 9 bez autocytowań),

•

Scopus: 30 (w tym 23 bez autocytowań),

•

Google Scholar: 351;

d. indeks Hirscha:
•

Web of Science: 2,

•

Scopus: 3,

•

Google Scholar: 9.

Rys. 1. Wyciąg z profili naukowych w serwisach Web of Science, Scopus oraz Google Scholar
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Tabela 2 ujmuje sumarycznie osiągnięcia naukowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora z
uwzględnieniem publikacji i innych osiągnięć naukowych w języku polskim i angielskim.
Tabela 2. Zestawienie sumaryczne osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora

Osiągnięcie naukowo-badawcze

Polskojęzyczne

Anglojęzyczne

Łącznie

Publikacje w czasopismach znajdujących się na
liście JCR i posiadające Impact Factor

4

4

Pozostałe publikacje indeksowane przez Web of
Science

9

9

4

9

Publikacje w innych czasopismach

5

Współautorstwo monografii lub podręcznika

2

Rozdział w monografii lub podręczniku

2

2

Publikacje pokonferencyjne wydane poza
regularnym czasopismem albo serią książek,
nieindeksowane w Web of Science

2

4

1

1

Razem liczba publikacji

9

20

29

Razem wartość punktowa MNiSW publikacji3

96

260

356

Udział w projektach badawczych

3

3

(w tym kierowanie projektem badawczym)

3

3

Recenzje wydawnicze dla czasopism
posiadających Impact Factor

6

6

Recenzje artykułów złożonych na konferencje
międzynarodowe

34

34

8

9

Prelekcje na konferencjach
Członkostwo w komitetach programowych lub
naukowych konferencji międzynarodowych

1
8

Zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism naukowych ustalonym na podstawie wykazów ogłoszonych w latach
2013-2016 oraz wykazu z 21 grudnia 2012 r.
3
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