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1. IMIĘ I NAZWISKO: GRAŻYNA PIECHOTA

2. WYKSZTAŁCENIE

W 1991 roku podjęłam stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończyłam w 1996 roku, po 

obronie pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Marszała.  

 W latach 1997-2004 kontynuowałam edukację na licencjonowanym kursie doradców 

podatkowych w Szkole Doradców Finansowych [Kraków, 1996-1997] i na studiach 

podyplomowych: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - Akademia Ekonomiczna [Katowice, 

1996-1997] oraz Marketing polityczny - Uniwersytet Śląski [Katowice, 2003-2004].  

 Po ukończeniu studiów stacjonarnych rozpoczęłam pracę zawodową. W latach 1996 - 2002 

pracowałam w spółkach prawa handlowego, wykonując obowiązki związane ze stosowaniem prawa 

finansowego, podatkowego oraz gospodarczego. W latach 2002-2010 pełniłam funkcję rzecznika 

prasowego instytucji publicznych - Izba Skarbowa w Katowicach [2002-2009] oraz Urząd Miasta w 

Tychach [2009-2010]. Powyższe doświadczenia zawodowe zapoczątkowały moje zainteresowania 

procesami komunikowania publicznego oraz politycznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej, 

które później stały się podstawowym przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań oraz tematem 

publikacji naukowych. Równocześnie rozpoczęłam studia doktoranckie w Instytucie Studiów 

Politycznych PAN w Warszawie, w 2003 roku. Po ukończeniu pierwszego roku, studia 

kontynuowałam na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

przygotowując rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Jacka Wodza. Przedmiotem mojej pracy 

była analiza procesów komunikowania lokalnego w kontekście budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. Pracę doktorską, zatytułowaną: „Wpływ komunikacji politycznej na budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w demokracji lokalnej (na przykładzie miasta Katowice)”, obroniłam 

w maju 2007 roku. Decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych nadano mi tytuł doktora nauk 

humanistycznych w dziedzinie socjologii, ze specjalnością socjologia polityki. Ustalenia zawarte w 

pracy doktorskiej stały się również przyczynkiem do wydania monografii zatytułowanej: „/Nie/ład 

komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego 

społeczeństwa obywatelskiego” [Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2011], w której w 
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szerszym kontekście przyjrzałam się procesom komunikowania politycznego, jako czynnika 

wpływającego na wzmacnianie struktur społeczeństwa obywatelskiego, w przestrzeni lokalnej. 

Monografia stanowiła także próbę usystematyzowania teoretycznych ustaleń dotyczących procesów 

komunikowania politycznego jako czynnika wspierającego budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego. Recenzentami monografii byli: prof. Jacek Wódz (Uniwersytet Śląski w 

Katowicach) oraz prof. Zbigniew Nęcki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). 

3. DOTYCHCZASOWE ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 

Od siedmiu lat pracuję na stanowisku adiunkta w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W latach 2008 - 2013 byłam pracownikiem Wydziału Nauk 

Humanistycznych, w Katedrze Stosowanych Badań Społecznych. Od roku akademickiego 

2013-2014, w związku z zainteresowaniami naukowym, zmieniłam afiliację na Wydział 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej, gdzie jestem pracownikiem Katedry Medioznawstwa i 

Komunikowania Politycznego. Od 2008 roku prowadzę zajęcia w różnych formach dydaktycznych: 

wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminariów licencjackich. Realizowane wykłady były 

poświęcone m.in. następującym zagadnieniom: public relations, zarządzanie wizerunkiem 

organizacji w nowych mediach, socjologia, metodologia nauk społecznych, public relations w 

polityce.  

 Swoje doświadczenie dydaktyczne wzbogacałam również prowadząc wykłady w ramach 

studiów podyplomowych prowadzonych w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w 

Chorzowie (przedmiot: komunikowanie kryzysowe), oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Katowicach (przedmiot: lobbing). Współpracuję także z Wydziałem Zamiejscowym w Krakowie 

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, realizując zajęcia dydaktyczne w zakresie 

komunikacji społecznej. 

4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO ZGODNIE Z ART. 16. 2. USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 
O STOPNIACH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. 
2003, NR 65, POZ. 595 Z PÓŹN. ZM.) 

a) TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO: 

 Zgodnie z art. 16. 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595 z pózn. zm.) jako osiągniecie 

naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące podstawę wniosku o 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wskazuję monografię pt. Fakty i mity o jednym 
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procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego. 

[Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015]. 

B) OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO WW. PRACY I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW WRAZ Z 
OMÓWIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA: 

Odpis podatkowy, który funkcjonuje w polskim systemie prawnym od 2004 roku, do 

wydania monografii mojego autorstwa był przedmiotem analiz i publikacji, jednak głównie 

mających charakter publicystyczny. W opracowaniach zwracano uwagę przede wszystkim na 

niesprawiedliwą dystrybucję kwot wynikającą z tego sposobu finansowania organizacji pożytku 

publicznego, podkreślając nierównomierną alokację środków zarówno w ujęciu terytorialnym, jak i 

celowym, ze szczególnym odniesieniem do sytuacji organizacji działających w przestrzeni lokalnej. 

Tymczasem efektywne funkcjonowanie odpisu podatkowego, jako źródła finansowania organizacji 

realizujących zadania pożytku publicznego, stanowi koniunkcję procesów komunikowania i 

zarządzania sprawami publicznymi, zwłaszcza na poziomie samorządu terytorialnego. Wyznaczona 

w monografii płaszczyzna analizy dotyczy wpływu konkretnego mechanizmu finansowania 

trzeciego sektora na kreację społeczeństwa obywatelskiego. 

 Społeczeństwo obywatelskie, jako idea ulegało transformacjom, od postrzegania go w 

kategoriach wyłącznie politycznych do ukształtowania w XVIII wieku, jako formy wspólnoty, w 

której jednostce przyznano prawa do wolności i własności oraz możliwość ich indywidualnej 

ochrony. To zaktywizowało tę przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, która skierowana była na 

działanie w opozycji wobec władz. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego zyskały oprócz sensu 

politycznego również sens społeczny, który obywatele realizują korzystając z przyznanych im praw, 

w tym prawa do samoorganizacji oraz samorealizacji. Zmiany zachodzące na przełomie XX i XXI 

wieku - globalizacja, postępujące procesy indywidualizacji oraz zakwestionowanie koncepcji 

państwa opiekuńczego (welfare state), a w Europie Środkowo-Wschodniej upadek reżimów 

totalitarnych, wywołały potrzebę restytucji idei społeczeństwa obywatelskiego, poprzez zachęcanie 

jednostek do  samoorganizacji i aktywnego udziału w oddolnej realizacji działań skierowanych na 

tworzenie dobra wspólnego. Istotnym kryterium dla wsparcia takich działań jest wprowadzenie 

ułatwień w pozyskiwaniu środków finansowych na ich prowadzenie. Organizacje pozarządowe są 

jednym z istotnych podmiotów biorących udział w odbudowie koncepcji społeczeństwa 

obywatelskiego, wyznaczając płaszczyznę do aktywizacji jednostek oraz biorąc udział w 

partycypacyjnych formach rządzenia. Organizacje, jako beneficjenci sum pochodzących z odpisu 

podatkowego, a zarazem systemowe podmioty biorące udział w kreacji społeczeństwa 
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obywatelskiego, są tworzone w wyniku samoorganizacji jednostek, dzięki której obywatele o 

ukształtowanej tożsamości społecznej i świadomości wyrażanej w aktywnej postawie, integrują się 

wokół ważnych lokalnych spraw wspólnych. Zarówno liczba organizacji, jak i ich zdolność do 

wyrażania i promowania idei dotyczących dobra wspólnego, może być uznana za jeden z 

mierników społeczeństwa obywatelskiego. Konsekwencją udziału organizacji pozarządowych w 

zarządzaniu sprawami publicznymi powinno być prowadzenie zrównoważonej polityki społecznej i 

rozwojowej, uwzględniającej wizje rozwoju wspólnoty, co jest szczególnie odczuwalne na 

poziomie samorządu terytorialnego. Jednocześnie wart podkreślenia jest fakt, iż ideał 

obywatelskości może zostać uwzględniony i zrealizowany w działaniach na rzecz budowania dobra 

wspólnego tylko wówczas, gdy będzie zgodny z dominującymi w danym społeczeństwie zasadami 

oraz powszechną świadomością społeczną. Refleksja nad znaczeniem finansowania 

instytucjonalnych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, jakim są organizacje zaliczane do 

trzeciego sektora, nie może zatem zostać oderwana od społecznego i politycznego postrzegania ich 

roli w otoczeniu. Wprowadzone do polskiego systemu prawnego rozwiązanie, dotyczące wsparcia 

odpisem podatkowym działalności organizacji, nie mogło zostać poddane analizie bez 

uwzględnienia dominujących w Polsce wartości - niskiego poziomu zaufania społecznego, deficytu 

aktywności obywatelskiej oraz braku powszechnego zaangażowania w dbanie o dobro wspólne. 

Wymienione elementy, będące jednocześnie miarą obywatelskości, są przedmiotem analiz 

społecznych, w których szczególne miejsce zajmują analizy politologiczne. Monografia stanowi  

głos w przedmiotowym dyskursie politologicznym. Uznanie odpisu podatkowego za potencjalny 

instrument wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wskazanie jego znaczenia 

dla funkcjonowania podmiotów trzeciego sektora, determinuje alokacje jednoprocentową jako 

istotne kryterium kształtowania polityki społecznej. Tematyka ta jest dla nauk o polityce jednym z 

zagadnień podstawowych.  

 Monografia „Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie 

kreowania społeczeństwa obywatelskiego” stanowi efekt kilku lat prowadzonych badań. Zawiera 

interdyscyplinarną analizę problemu społecznego, jakim jest finansowanie działalności organizacji 

pożytku publicznego odpisem podatkowym, mającym bezpośredni wpływ na kształtowanie roli i 

pozycji organizacji w strukturach polityki publicznej, determinującym perspektywy rozwoju 

podmiotów trzeciego sektora w Polsce, a także stanowiącym czynnik aktywizujący obywateli 

wokół funkcjonowania organizacji, realizujących pożytek publiczny. Ważnym wskazaniem 

zawartym w monografii jest podkreślenie znaczenia procesów komunikowania społecznego dla 

pozyskiwania odpisu podatkowego, ale także dla kształtowania pozycji organizacji pozarządowych, 
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jako systemowych podmiotów w społeczeństwie obywatelskim, ze wskazaniem ich wzajemnych 

relacji a nadto zdolności do partycypowania w zarządzaniu sprawami na poziomie samorządu 

terytorialnego. Pozycja stanowi pierwsze i jedyne jak dotąd całościowe opracowanie poświęcone 

oddziaływaniu alokacji podatkowej na funkcjonowanie podmiotów trzeciego sektora w Polsce, a w 

konsekwencji kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Jest to szczególnie istotne z punktu 

widzenia deformacji demokracji lokalnej powodowanej niskim poziomem partycypacji społecznej. 

Niniejsza monografia jest więc również próbą usystematyzowania problemów lokalnej demokracji, 

analizowanych przez pryzmat procesów społecznych zachodzących na poziomie rozwoju 

społeczności lokalnych. 

 W trzech rozdziałach zawarto rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych. W 

części teoretycznej (rozdział pierwszy) uwagę czytelników zwrócono na zagadnienia społeczeństwa 

obywatelskiego, którego kreacja stanowiła istotne kryterium podkreślane w uzasadnieniu do 

projektu ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, również w zakresie wprowadzenia 

systemu finansowania organizacji odpisem podatkowym. W rozdziale tym poddano analizie 

dopuszczalne formy partycypacji publicznej na poziomie lokalnym oraz wskazano rolę, jaką pełnią 

organizacje pozarządowe, zaznaczając ich rolę w prawnie ukształtowanych formach partycypacji 

publicznej. Opisano procedurę tworzenia organizacji pożytku publicznego wynikającą z 

obowiązujących przepisów prawa wraz z uwzględnieniem nowelizacji zachodzących w regulacjach 

prawnych, na przełomie lat 2003-2013. Ponadto wskazano motywacje, które kierują jednostkami 

podejmującymi decyzje o pomocy innym, z uwzględnieniem podstawowych teorii 

psychologicznych. Prześledzono funkcje, które można przypisać mechanizmowi 1 procenta 

podatku, uznając go za instrument finansujący potrzeby społeczne, a także kształtujący 

społeczeństwo charytatywne oraz agregujący kapitał społeczny. W rozdziale pierwszym zawarto 

nadto rozważania odnoszące się do stylów zarządzania organizacjami i do roli lidera w procesie 

zabiegania organizacji o odpis podatkowy. W tej części monografii zaprezentowano rozwiązania 

dotyczące 1 procentu podatku, które obowiązują na Węgrzech (polskie przepisy prawne powstały 

na gruncie regulacji węgierskich) oraz na Słowacji, podkreślając różnice w każdym z systemów 

oraz wskazując zalety i wady rozwiązań przyjętych w analizowanych krajach. 

Rozważania zawarte w części empirycznej, w rozdziale drugim, otwiera podrozdział 

poświęcony  metodologii badań, które zostały zrealizowane na potrzeby przygotowania monografii. 

W metodologii zawarto opis celów badań, pytania i hipotezy badawcze, sposób i uzasadnienie 

doboru grupy badanej, a także szeroko zreferowano sam złożony przebieg procesu badawczego 

wraz ze wskazaniem powstałych w toku utrudnień. W części poświęconej metodologii wykazano 
�5



ponadto, z których analiz wcześniej opublikowanych skorzystano oraz wnioski z jakich badań 

obcych powołano w monografii. Nadto, w rozdziale drugim opisano alokacje jednoprocentowe 

poddane analizie w  kontekście terytorialnym (uwzględniono kwoty przekazane organizacjom za 

2012 rok), celowym (zgodnie z danymi za lata 2010-2013) oraz rozpatrzono podział środków ze 

względu na liczbę organizacji, które uzyskały odpisy w poszczególnych przedziałach (wzięto pod 

uwagę organizacje i pozyskane przez nie sumy za okres 2010-2013). Te ustalenia pozwoliły na 

ujawnienie zdolności organizacji pożytku publicznego do partycypowania w podziale sum 

pochodzących z odpisu podatkowego, również z uwzględnieniem poszczególnych regionów Polski. 

Pośrednio wnioski z przeprowadzonych badań pozwoliły na diagnozę stanu społeczeństwa 

obywatelskiego w Polsce, poprzez wskazanie kondycji finansowej organizacji pożytku publicznego 

w kontekście ich udziału w sumach pochodzących z odpisu podatkowego. 

W przedmiotowym rozdziale zawarto również wnioski z badań, które dotyczą 

funkcjonowania subkont, jako szczególnego mechanizmu gromadzenia środków przez organizacje, 

w których całość lub część kwot z odpisu podatkowego trafiała na indywidualne konta konkretnych 

beneficjentów. W kolejnych podrozdziałach uwzględniono wyniki badań przeprowadzonych wśród 

organizacji pozyskujących najwyższe kwoty z 1 procenta podatku, notujących wzrosty albo spadki 

sum w analizowanych latach 2010-2012. Nadto zaprezentowano opinie liderów organizacji 

działających lokalnie i regionalnie o funkcjonowaniu odpisu podatkowego, jako mechanizmu 

wspierającego tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni lokalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem form i sposobów współpracy władz samorządowych z lokalnie działającymi 

organizacjami pozarządowymi. Kolejne podrozdziały poświęcone zostały analizie dwóch 

szczególnych typów organizacji pozyskujących kwoty z tytułu odpisu jednoprocentowego – 

organizacjom korporacyjnym, które tworzone są przez firmy i międzynarodowe korporacje w 

ramach podejmowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie podmioty 

działają na szczególnych zasadach – bazują na kapitale ludzkim oraz finansowym należącym do 

firmy lub korporacji, realizując jednocześnie działania służące kreowaniu pożądanego wizerunku 

z pozyskiwanego 1 procenta podatku. W tej konwencji działają m.in. organizacje zakładane przez 

korporacje medialne. W tym samym podrozdziale podjęto również analizę działań prowadzonych 

przez organizacje ekologiczne, które w badanych latach 2010-2013 zanotowały gwałtowny przyrost 

pozyskiwanych kwot. Zwiększyła się także liczba podmiotów wśród tych organizacji, które 

otrzymały najwyższe kwoty w poszczególnych badanych latach (przyjęto w metodologii, że to 

suma w danym roku przekraczająca milion złotych). 
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W rozdziale zawierającym wyniki badań empirycznych ujęto analizę polityki 

komunikowania  się organizacji, realizowaną w kampaniach informacyjnych prowadzonych przez 

organizacje, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w nowych mediach. W tej części rozważań 

empirycznych wskazano teoretyczne zagadnienia dotyczące kanałów komunikowania 

wykorzystujących sieć internetową, w szczególności ich roli więziotwórczej, która ma istotne 

znaczenie w kampaniach realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.  

W monografii wykorzystano wyniki badań, które zostały zrealizowane w 2012 roku. 

Dotyczyły one współpracy administracji samorządu województwa z organizacjami pożytku 

publicznego i były poświęcone instytucjonalnemu oraz organizacyjnemu wsparciu działań 

prowadzonych przez podmioty trzeciego sektora w kierunku efektywnego pozyskiwania odpisu 

podatkowego. W tym rozdziale zacytowano analizę empiryczną działań, podejmowanych przez 

samorządy województw, mających na celu zwiększenie efektywności kampanii prowadzonych 

przez lokalnie i regionalnie działające organizacje.  

Rozdział trzeci ma charakter utylitarny. Zawarto w nim praktyczne wskazówki dla 

organizacji działających w przestrzeni lokalnej, które opracowano wykorzystując wnioski z 

przeprowadzonych badań. Sugestie mogą być przydatne organizacjom nie tylko dla zwiększenia 

skuteczności zabiegania o sam odpis podatkowy, ale również w procesie agregowania kapitału 

społecznego wokół podmiotów działających lokalnie i realizujących politykę społeczną w obszarze 

samorządu terytorialnego. 

W świetle zrealizowanych badań podsumowanie poświęcono refleksji nad bieżącym 

funkcjonowaniem odpisu podatkowego, jako mechanizmu finansowania organizacji pożytku 

publicznego. Wskazano potencjalne rozwiązania, które w przyszłości mogą wpłynąć na 

popularyzację alokacji jednoprocentowej i zwiększenie jej oddziaływania w kierunku  aktywizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni lokalnej. W 2015 roku prowadzone były prace nad 

kolejną nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ich efektem nie jest jednak 

wprowadzenie rozwiązań, które wywołałyby istotniejsze zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu 

alokacji jednoprocentowej. 

Zaproponowany układ pracy sprzyjał podstawowemu celowi, jakim było zestawienie   

dziesięcioletnich doświadczeń z funkcjonowania mechanizmu odpisu podatkowego w Polsce, w 

kontekście znaczenia tego instrumentu finansowania działalności trzeciego sektora dla wspierania  

kreacji społeczeństwa obywatelskiego. Badania zrealizowane na potrzeby monografii, a także 

odwołanie do wcześniejszych ustaleń badawczych, pozwoliły na drodze naukowej potwierdzić 

fakty i obalić mity związane z działalnością organizacji finansowaną 1 procentem podatku. Dzięki 
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przeprowadzonym badaniom ustalono, w jakim stopniu organizacje funkcjonujące w 

poszczególnych regionach Polski i w miastach wojewódzkich partycypują w podziale sum z opisu 

podatkowego oraz na jakie cele najwyższe sumy są przeznaczane. Już te ustalenia pozwalają na 

formułowanie wniosku o niewystarczającym udziale odpisu podatkowego we wspieraniu lokalnie i 

regionalnie działających organizacji. 

Wnioski, które zawarto w monografii, jako ustalenia z badań potwierdziły, iż mechanizm 

odpisu podatkowego w znacznie mniejszym stopniu niż przewidywano to w rozwiązaniu 

ustawowym, jest sposobem kreowania społeczności i wpływa na wzmacnianie struktur 

społeczeństwa obywatelskiego. Odpis podatkowy funkcjonujący w aktualnym modelu, w istotnym 

stopniu doprowadził do pogłębienia dysproporcji w alokowaniu środków finansowych. Tym samym 

praktycznie zadecydował o możliwościach rozwojowych organizacji. Alokacja celowa, analizowana 

na przestrzeni kilku lat potwierdziła, iż zdecydowanie największa część sum corocznie 

deklarowanych przez Polaków, jako odpis podatkowy, przeznaczona jest na realizację tych celów 

społecznych, których obowiązek zabezpieczenia spoczywa na strukturach państwa (opieka 

zdrowotna, pomoc społeczna). Jednocześnie badania wskazały, iż model partycypacji obywatelskiej 

w przestrzeni lokalnej jest kształtowany głównie za sprawą aktywności organów administracji 

publicznej, które determinują dostęp obywateli i ich dobrowolnych organizacji do partycypacyjnych 

form rządzenia. W toku badań ustalono również, iż najskuteczniejszym mechanizmem komunikacji 

z otoczeniem, wśród badanych organizacji, są działania z zakresu public relations, a nie marketingu 

społecznego. Ta ustalona prawidłowość może mieć istotne znaczenie dla organizacji planujących w 

przyszłości realizację działań zmierzających do pozyskania odpisu podatkowego. Kolejnym 

ważnym ustaleniem wynikającym z badań jest także wskazanie społecznych korzyści (a nie jak 

dotąd wyłącznie podkreślanie wad), gromadzenia kwot z odpisu podatkowego na tzw. 

„subkontach”, na których kumulowane są środki przeznaczone na rzecz konkretnych beneficjentów 

organizacji. Odpis podatkowy, jak wskazały badania, pozwolił na zwiększenie rozpoznawalności 

organizacji w otoczeniu, wpłynął na wzrost postrzegania ich, jako podmiotów aktywizujących 

lokalne życie publiczne. Zabieganie o odpis podatkowy zmusiło organizacje do zintensyfikowania 

procesów komunikowania z otoczeniem, w tym do tworzenia własnych kanałów, za pomocą 

których uzyskują zdolność do przekazywania informacji oraz prowadzenia dialogu z otoczeniem. 

Podmioty, które sprawnie zarządzają własnym wizerunkiem i komunikują się w przestrzeni, 

zarówno mediów tradycyjnych, jak i nowych mediów stają się, jak udowodniły badania, 

atrakcyjniejszym podmiotem dla wolontariuszy, wpływając tym samym na poziom społecznej 

aktywności. 
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Monografia „Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie 

kreowania społeczeństwa obywatelskiego” jest indeksowana i udostępniona w Bibliotece Kongresu 

Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jej recenzentami byli: prof. Ewa Leś (Uniwersytet Warszawski) 

oraz prof. Stanisław Michalczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach). 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

Od początku pracy naukowej główny nurt moich zainteresowań badawczych stanowiły 

związki zachodzące pomiędzy procesami komunikowania publicznego i politycznego a rozwojem 

społeczeństwa obywatelskiego. Poszukiwałam zależności pomiędzy komunikowaniem a 

efektywnością stosowania konkretnych narzędzi, do których należą: odpis podatkowy, jako 

systemowe źródło finansowania działalności organizacji pożytku publicznego; nowe media (w 

szczególności serwisy społecznościowe), które wyznaczają alternatywną perspektywę dla 

komunikowania się podmiotów w przestrzeni lokalnej; oraz media lokalne, w tym samorządowe, 

jako szczególny kanał przekazu treści mogący wspierać rozwój lokalnych społeczności. Celem tych 

poszukiwań było ustalenie roli i wpływu procesów komunikowania dla aktywizacji lokalnych 

społeczności w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przedmiotem prowadzonych przeze 

mnie prac badawczych był także czynnik wielokulturowości i jego oddziaływanie na lokalne 

społeczności, gdyż badania te realizowane były głównie w przestrzeni samorządu terytorialnego, 

jako przedmiotu studiów politologicznych oraz jego aktywnych podmiotów w procesach 

komunikowania politycznego. 

 Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych skoncentrowałam się na 

prowadzeniu badań w obszarze posiadanych zainteresowań naukowych. Mój dorobek naukowy 

obejmuje tematykę komunikowania publicznego i politycznego, w tym wykorzystania nowych 

mediów na poziomie samorządu terytorialnego i w komunikowaniu międzykulturowym, z 

uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania lokalnych społeczności i budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. Od kilku lat analizie empirycznej poddaję nowe media, również ze względu na 

tworzenie płaszczyzny komunikowania politycznego, podczas zachodzących zmian społecznych. 

Badania nad tą problematyką chciałabym również kontynuować w toku pracy naukowej, w 

kolejnych latach. Rezultaty moich zainteresowań naukowych oraz prowadzonych badań są 

opublikowane w specjalistycznych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym, a także w pracach zbiorowych oraz dotąd opublikowanych monografiach 

naukowych. Zarówno w pracy naukowej, jak i podczas prowadzenia badań wykorzystuję 

interdyscyplinarne wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe. 
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 Osiągnięcie naukowe, które stanowi podstawę wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego jest efektem badań i analiz, które prowadziłam od czasu, kiedy w życie weszły 

przepisy regulujące funkcjonowanie odpisu podatkowego w Polsce. Na początku to zagadnienie 

interesowało mnie także z powodu pełnionej funkcji rzecznika prasowego Izby Skarbowej w 

Katowicach, gdzie mogłam obserwować zależność zachodzącą pomiędzy procesami 

komunikowania o 1 procencie podatku a zachowaniami otoczenia (środków masowego przekazu, 

podatników, czy organizacji pożytku publicznego). Z czasem, w ramach realizacji kolejnych 

przyznawanych grantów naukowych, analizowałam poszczególne wybrane obszary dotyczące 1 

procenta podatku. Efektem tych prac była nie tylko monografia przedstawiona jako osiągnięcie 

naukowe, ale także seria artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych.  

 W roku 2010 z grantu otrzymanego na badania własne z MNiSW, kierowałam projektem 

badawczym pt. „Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego, której 

przekazują 1% podatku”. Wyniki zrealizowanych badań, określające motywacje, które towarzyszą 

podatnikom deklarującym organizacjom swój odpis podatkowy, w kontekście znaczenia 

podejmowanych decyzji dla budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, zostały 

opublikowane w artykule  zatytułowanym: „Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku 

publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej” w 

czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Publiczne” nr 3 (13)/2010. Wnioski ze zrealizowanych badań 

poszerzone o dokonanie dodatkowych analiz w obszarze wyboru strategii, według których 

organizacje działające lokalnie i regionalnie pozyskują kwoty z odpisu podatkowego, 

opublikowałam w czasopiśmie naukowym „Samorząd Terytorialny” nr 4/2012, w artykule 

zatytułowanym: ”Konkurencja czy współpraca – strategie wybierane przez organizacje pożytku 

publicznego i ich wpływ na skuteczność pozyskania 1 procenta podatku”. Dowodziłam w nim, iż 

wybór strategii dla lokalnie działających organizacji, w tym strategii komunikowania się z 

otoczeniem, stanowi istotne kryterium dla efektywności pozyskania sum z 1 procenta podatku. 

Kolejnym kierowanym przeze mnie projektem naukowym dotyczącym funkcjonowania alokacji 

podatkowej, był projekt zatytułowany: „Samorząd terytorialny wobec wyzwań wspierania budowy 

społeczeństwa obywatelskiego – w kontekście promocji idei 1% podatku”, który został 

zrealizowany w latach 2013-2014 i był sfinansowany z grantu naukowego przyznanego na badania 

statutowe. W ramach jego realizacji przeprowadzono szereg badań, w tym: analizę treści 

sprawozdań przygotowywanych corocznie przez Ministerstwo Finansów, na podstawie której 

dokonano zestawień pozwalających na ustalenie alokacji terytorialnej i celowej sum z odpisów 

podatkowych za lata 2010-2013; wywiady z przedstawicielami wybranych losowo organizacji 
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pożytku publicznego; badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego w samorządach 

wojewódzkich oraz izbach skarbowych, a także przeanalizowano sposoby i kanały komunikowania 

się organizacji w wybranych mediach, w tym w serwisach społecznościowych. Wyniki badań 

zaprezentowano w wydanej monografii, która stanowi podstawę ubiegania się o awans naukowy. 

Wybrane zagadnienia, rozbudowane o analizę teoretyczną, stały się również źródłem cyklu 

publikacji. W czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” nr 3(11)/2013 opublikowany 

został artykuł pt. „Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej - współpraca samorządu 

województwa z organizacjami pożytku publicznego”, poświęcony prezentacji wyników badań w 

kontekście zadań samorządu województwa w obszarze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Ponadto w oparciu o przeprowadzone badania, opublikowałam dwie pozycje w 

języku angielskim, tj. rozdział zatytułowany: „One percent allocation – communication of 

organisations and effectiveness of obtaining money from one percent of tax” w pracy zbiorowej pt. 

„Badania nad językiem i funkcją mediów/ Research on language and the function of the media” pod 

redakcją Małgorzaty Łosiewicz i Anny Ryłko-Kurpiewskiej [Gdańsk /Galway 2015] oraz artykuł 

naukowy pt. „Traditional media and new media in communicating about public benefit in Poland” 

w czasopiśmie naukowym „Media&Mass Communication" nr 3/2014. W obu tekstach 

upowszechniłam wyniki badań dotyczące procesów komunikowania zachodzących pomiędzy 

organizacjami zabiegającymi o odpis podatkowy a otoczeniem. 

 Przedmiotem odrębnej publikacji, związanej z analizą funkcjonowania odpisu podatkowego 

w Polsce, był artykuł przygotowany w odpowiedzi na propozycję The International Centre for Not-

for-Profit Law, z siedzibą w Waszyngtonie. W tekście omówiłam regulacje prawne kształtujące 

działanie odpisu podatkowego, jako źródła finansowania działalności organizacji pożytku 

publicznego w Polsce wraz z analizą wpływu zmian legislacyjnych na proces finansowania. Artykuł  

zatytułowany:„Legislation on Financing Public Benefit Activities from Tax Designation in Poland” 

został opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie „International Journal of Not-for-Profit 

Law”, Volume 17/2015, Washington D.C. 

 Istotnym przedmiotem moich zainteresowań naukowych, w ramach komunikowania 

publicznego i politycznego, a zarazem przedmiotem prowadzonych przez ostatnie lata badań, są 

procesy komunikowania w samorządzie lokalnym. Również w tym obszarze kierowałam kilkoma 

projektami naukowymi oraz realizowałam badania we współpracy z jedną ze śląskich organizacji 

pozarządowych. Efektem tych działań jest seria artykułów oraz rozdziały w pracach zbiorowych.  

 W 2011 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bona Fides” z siedzibą w Katowicach 

wykonałam projekt badawczy ”Jednostki pomocnicze w polskich gminach”, sfinansowany z grantu 
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przyznanego Stowarzyszeniu przez Fundację Batorego. Badanie, w którym moja rola poległa na 

przygotowaniu metodologii i narzędzi badawczych (kwestionariusze ankietowe oraz pytania do 

wywiadów), dotyczyło zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem, w tym w 

przestrzeni komunikowania się z lokalną społecznością, jednostek pomocniczych w wybranych 

miastach województwa śląskiego. Wyniki zrealizowanego projektu zostały opublikowane w 

artykule zatytułowanym: „Jednostki pomocnicze w strukturach zarządzania polską gminą (analiza 

funkcjonowania jednostek pomocniczych w śląskich miastach na prawach powiatu)” w czasopiśmie 

naukowym „Samorząd Terytorialny” nr 3/2013. Artykuł stanowi źródło cytowań w innych 

pozycjach poświęconych tematyce funkcjonowania jednostek pomocniczych w Polsce, jak również 

jako autorkę zaproszono mnie w charakterze gościa do udziału w konferencji naukowej, która 

odbyła się w Zielonej Górze, w czerwcu 2014 roku. Wygłosiłam wówczas referat poświęcony 

procesom komunikowania się jednostek pomocniczych z otoczeniem. Efektem konferencji jest 

praca zbiorowa, zatytułowana „Jednostki pomocnicze gmin w polskim systemie samorządowym” 

pod redakcją A. Jarosza i D. Springer, w której zamieszczony został rozdział mojego autorstwa pt. 

„Narzędzia w komunikowaniu się jednostek pomocniczych w gminach miejskich” [Zielona Góra - 

pozycja w toku wydawniczym]. 

W roku 2012 kierowałam projektem naukowym zatytułowanym: „Źródła systemowego 

uzyskanego poparcia społecznego przez lokalnych liderów politycznych (od analizy kapitału 

społecznego do analizy komunikacji politycznej)” sfinansowanym z grantu na badania statutowe. W 

badaniach poddałam analizie systemowe i pozasystemowe źródła, z których płynie poparcie 

wyborcze dla kandydatów na urząd prezydenta miasta, którzy wygrali wybory samorządowe 

(analizowano wybory w 2010 roku, w miastach na prawach powiatu). Ważnym ustaleniem 

badawczym było ujawnienie znikomej roli w uzyskiwanych rezultatach wyborczych procesów 

komunikowania politycznego, które prowadzą liderzy na poziomie lokalnym, podczas kampanii 

wyborczej. Istotnym kryterium wyborczym było natomiast poparcie partyjne (w przypadku 

kandydatów nie ubiegających się o reelekcję) oraz poziom rozwoju gospodarczego miasta, 

wyrażany również zdolnością do akumulacji środków unijnych. Wyniki przeprowadzonych badań 

zostały opublikowane w artykule zatytułowanym „Źródła poparcia wyborczego lokalnych liderów 

w samorządowych kampaniach wyborczych (na przykładzie kampanii wyborczych prezydentów 

miast na prawach powiatu w 2010 roku)”, w czasopiśmie naukowym „Środkowoeuropejskie Studia 

Polityczne”, nr 2/2013.   

 Analiza naukowa procesów komunikowania się lokalnych polityków z otoczeniem była 

przedmiotem również kolejnych badań oraz publikacji naukowych. W tekście zatytułowanym 
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„Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on 

the example of Facebook`s use by majors of voivodship cities in Poland in the 2010 election 

campaign)” opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Central European Political Studies”, Nr 

4/2011, badaniu poddałam zastosowanie Facebooka - najpopularniejszego serwisu 

społecznościowego w Polsce, w komunikowaniu się prezydentów miast wojewódzkich podczas 

trwania kampanii wyborczej do wyborów samorządowych w 2010 roku. Podobną analizę, 

dotyczącą procesów komunikowania się z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Facebook 

przeprowadziłam odnośnie do miast Metropolii Silesia i ich prezydentów. Wyniki badań zostały 

opublikowane w czasopiśmie naukowym „Studia Medioznawcze" nr 1(48)2012, w artykule 

zatytułowanym: „Wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji politycznej 

miast Metropolii Silesia i ich prezydentów”. Oba projekty badawcze, zrealizowane w obszarze 

wykorzystania serwisu Facebook, podkreśliły jego znaczenie, jako kanału dla przekazu treści z 

zakresu marketingu politycznego. Nie udowodniono tezy, że komunikowanie z wykorzystaniem 

serwisu społecznościowego Facebook wpływa na wzrost zaangażowania politycznego 

użytkowników. Kanały uruchamiane przez prezydentów miast (ubiegających się o reelekcje) oraz 

przez administracje samorządu nie tworzyły płaszczyzny do debaty z lokalną społecznością, a 

pełniły raczej funkcje tablic ogłoszeniowych, na których udostępniano selektywnie dobrane 

informacje. Tę tematykę badawczą podjęłam również w roku 2012, kierując kolejnym projektem 

badawczym, realizowanym we współpracy z katowickim Stowarzyszeniem „Bona Fides”. Podczas 

tych badań pogłębionej analizie poddane zostały procesy komunikowania się z otoczeniem miast 

zaliczanych do Metropolii Silesia i ich prezydentów. W realizacji projektu uwzględniono również 

inne serwisy społecznościowe (nie jak wcześniej wyłącznie Facebook) oraz podjęto analizę 

zarządzania procesem komunikowania w tych serwisach. Wyniki badań zostały opublikowane w 

czasopiśmie naukowym „Zarządzanie Publiczne” nr 4/2012, w artykule pt. „Zarządzanie procesem 

komunikowania w mediach społecznościowych przez miasta Metropolii Silesia i ich prezydentów”. 

Podstawowy wniosek potwierdził, iż media społecznościowe nie stanowią istotnej platformy dla 

prowadzenia dialogu o sprawach publicznych w przestrzeni lokalnej, są wykorzystywane przez 

zarządzających miastami głównie w celach marketingowych, zaś same miasta wykorzystują je jako 

narzędzie w przekazie informacji promocyjnych. Potwierdzono również, że w Polsce tematyka 

dotycząca polityki lokalnej jest znacznie rzadziej przedmiotem dyskusji użytkowników w sieci, w 

porównaniu do innych krajów. 

 Wnioski ze zrealizowanych badań dowodzą tezy, którą postawiłam w rozdziale 

zatytułowanym: „Zmiana paradygmatu w komunikowaniu lokalnym? Propaganda versus 
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technologia”, opublikowanym w pracy zbiorowej „Lokalne komunikowanie polityczne”, pod 

redakcją Wojciecha Furmana i Pawła Kuca [Rzeszów, 2013], iż rozwój komunikowania sieciowego 

nie wpłynął istotnie na zmiany w przebiegu komunikowania politycznego, prowadzonego przez 

podmioty biorące w nim udział, na płaszczyźnie lokalnej. Zaangażowana w procesy 

komunikowania pozostaje wąska grupa bezpośrednio zainteresowanych. Ani kanały tworzone przez 

prezydentów miast, ani te prowadzone przez miasta nie były w czasie realizacji badań źródłem 

inicjowania dyskusji o sprawach lokalnych. 

 Szczególnym przedmiotem moich zainteresowań w obszarze problematyki komunikowania 

publicznego i politycznego na płaszczyźnie lokalnej, są media lokalne a zwłaszcza prasa 

samorządowa. Tym zagadnieniem lokalnego komunikowania zajmowałam się już w trakcie 

przygotowania pracy doktorskiej, zastanawiając się nad rolą i miejscem mediów samorządowych w 

strukturze mediów lokalnych. W rozdziale zatytułowanym „Miejsce prasy samorządowej w 

mediach lokalnych jako narzędzia wzmacniania lokalnych wspólnot oraz budowania relacji 

pomiędzy samorządem a mieszkańcami”, który został opublikowany w pracy zbiorowej pt. 

„Budowanie społeczności lokalnej. Jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego 

społecznym otoczeniem?” pod redakcją Anny Adamus Matuszyńskiej [Katowice, 2009], 

prezentowałam stanowisko wskazujące na potrzebę istnienia mediów samorządowych, jako nośnika 

tych informacji istotnych dla społeczności, które z różnych powodów nie są przedmiotem 

zainteresowania mediów komercyjnych. Kolejne realizowane przeze mnie badania w tym obszarze 

częściej dowodziły jednak różnej skali nadużyć, tak w zakresie treści publikowanych w mediach 

samorządowych (zależnych od władz samorządowych), jak i dostępności różnych grup społecznych 

do upowszechniania własnych przekazów na łamach tych mediów. Wnioski z realizowanych 

projektów badawczych opublikowałam w rozdziale: „Media lokalne w procesie kreacji lokalnej 

rzeczywistości”, w pracy zbiorowej zatytułowanej „Media w Polsce, Polska w mediach”, pod 

redakcją Joanny Bierówki i Zbigniewa Pucka, [Kraków, 2012] oraz w artykule, którego jestem 

współautorem: „Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego 

otoczenia (na przykładzie analizy treści publikowanych w tygodniku samorządowym „Twoje 

Tychy”)”, zamieszczonym w czasopiśmie naukowym „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 

nr 34/2012. 

 W 2014 roku kierowałam projektem „Media samorządowe w samorządowej kampanii 

wyborczej 2014”, finansowanym z grantu na badania statutowe. W realizacji projektu poddałam 

analizie prasę samorządową udostępnioną w wybranych miastach na prawach powiatu. Badanie 

stanowiło kontynuację wcześniejszych rozważań prowadzonych w kontekście wykorzystywania 
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prasy samorządowej przez lokalnych liderów, podczas trwania kampanii wyborczych. Wyniki 

badań prezentujących sposób, w jaki media samorządowe znajdują zastosowanie podczas kampanii 

wyborczych, zostały opublikowane w artykule zatytułowanym: „Election Campaign for Local 

Government in the Perspective of Local Government Press”, w międzynarodowych czasopiśmie 

naukowym „Journalism and Mass Communication”, Volume 5, Number 3/2015, Nowy Jork. 

 W obszarze prowadzonych przeze mnie analiz związanych ze znaczeniem mediów 

lokalnych znajduje się także opracowanie poświęcone roli tych mediów w kształtowaniu debaty 

publicznej, w kontekście udziału prasy w realizacji konkretnej kampanii społecznej. Artykuł 

zatytułowany: „Media lokalne w debacie publicznej. Przykład debaty „Przystanek Śląsk” 

prowadzonej przez media lokalne na Śląsku”, został opublikowany w czasopiśmie naukowym 

„Media Kultura Społeczeństwo”, Numer 1(3)/2008.  

 Oprócz badań empirycznych, moje dociekania naukowe obejmują również kwestie 

dotyczące systematyzowania wiedzy teoretycznej. Jestem autorką studium teoretycznego 

zatytułowanego „Media in election processes”. Artykuł został opublikowany w międzynarodowym 

czasopiśmie naukowym Communication Today Nr. 2/2011. Tekst poświęcony udziałowi mediów 

tradycyjnych oraz nowych mediów w kampaniach wyborczych jest źródłem cytowań zagranicznych 

m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Opublikowałam także analizę teoretyczną poświęconą 

wpływowi serwisów społecznościowych na kształtowanie postaw i aktywizację społeczną. Teza, 

którą poddałam rozważaniom dotyczyła zmian, jakie zachodzą w obszarze aktywności 

społeczeństwa obywatelskiego i są efektem procesów komunikowania prowadzonych z 

wykorzystaniem kanałów społecznościowych.  Artykuł zatytułowany: „Społeczeństwo obywatelskie 

w dobie social media”, został opublikowany w czasopiśmie naukowym „Athenaeum Polskie Studia 

Politologiczne” nr 41/2014.  

 W latach 2014 i 2015 kierowałam realizacją dwóch międzynarodowych projektów 

naukowych wykonywanych za granicą, a także prowadziłam kwerendę biblioteczną i własne 

badania we współpracy z uniwersytetem Nanhua w Republice Chińskiej (Tajwan). 

 W roku 2014, współpracując z Protestant University of Applied Sciences w Berlinie, 

zrealizowałam badania poświęcone roli nowych mediów w kreowaniu dialogu międzykulturowego 

oraz przełamywaniu uprzedzeń. Projekt, o charakterze pilotażowym i zarazem porównawczym, był 

realizowany dwuetapowo, w dwóch miastach: w Berlinie oraz w Krakowie. Przygotowanie i 

przeprowadzenie projektu sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Wyniki zostały 

opublikowane w artykule zatytułowanym: „The Role of Social Media in Creating Intercultural 

Dialogue and Overcoming Prejudice – a Comparativie Analysis of Pilot Survey Results”, w 
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międzynarodowym czasopiśmie naukowym KOME − An International Journal of Pure 

Communication Inquiry, Volume 2 Issie 2/2014, wydawanym przez Hungarian Communication 

Studies Association w Budapeszcie. 

 W 2015 roku kierowałam projektem naukowym na Ukrainie. Badania dotyczyły 

wykorzystania serwisów społecznościowych podczas protestów na Majdanie Niepodległości w 

Kijowie, mających miejsce w okresie pomiędzy listopadem 2013 roku a lutym 2014 roku. Projekt 

zrealizowano we współpracy z Kijowskim Uniwersytetem im. Borisa Hrinchenko w Kijowie oraz 

Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franko we Lwowie. Badania sfinansowano z dotacji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanej Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ich wyniki zostały 

opublikowane w artykule zatytułowanym „The role of social media during protests on Maidan”, w 

międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Communication Today” nr 2/2015, wydawanym przez 

Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie.  

 Nadto, w okresie od czerwca do września 2015 roku, na uniwersytecie Nanhua w Dalin na 

Tajwanie prowadziłam badania wraz z opracowaniem kwerendy bibliotecznej, poświęcone 

problematyce kształtowania wizerunku Tajwanu w przestrzeni międzynarodowej, jako państwa o 

szczególnym statusie. Efektem dokonanych ustaleń jest artykuł naukowy zatytułowany: „Promoting 

the Image of a Country in the International Arena. A case study: Taiwan”, opublikowany w 

międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Global Journal of Advanced Research” (GJAR) vol 2, 

numer 10/2015, wydawanym w New Delhi. 

 Szczególnym obszarem moich zainteresowań naukowych, mającym odzwierciedlenie w 

dotychczasowym dorobku naukowym, są zagadnienia poświęcone komunikowaniu 

międzykulturowemu i międzynarodowemu, jako szczególnym obszarom public relations. Interesuje 

mnie szczególnie wykorzystanie public relations w obszarze wspierania zmian politycznych i 

społecznych zachodzących w związku z napływem osób odmiennych narodowościowo, etnicznie i 

kulturowo, do społeczności lokalnych. W 2011 roku pod moją redakcją naukową została wydana 

praca zbiorowa zatytu łowana: „Public relations. Konteksty międzykulturowe i 

międzynarodowe” [Kraków, 2011], w której autorzy poszczególnych rozdziałów poddali analizie 

różne obszary możliwego wykorzystania public relations dla budowania zrównoważonego 

społeczeństwa lokalnego. Ta problematyka była kontynuowana w kolejnej pracy zbiorowej, 

również wydanej pod moją redakcją naukową, zatytułowanej: „Public relations wobec wyzwań 

współczesności” [Kraków, 2012]. Ideą przewodnią obu prac zbiorowych było podkreślenie, że 

public relations, jako narzędzie komunikowania społecznego może pełnić istotną rolę wspierającą 
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działania na rzecz promowania budowy zrównoważonego społeczeństwa obywatelskiego. Podobną 

tematykę podjęłam w rozdziale „Edukacja komunikowania międzykulturowego – rola szkoły wobec 

wyzwań współczesności”, który został opublikowany w pracy zbiorowej zatytułowanej 

„Komunikacja społeczna w i dla międzykulturowości. Perspektywa edukacyjna”, wydanej pod 

redakcją W. Maliszewskiego, M. Korczyńskiego i K. Czerwińskiego, [Toruń, 2012]. Z uwagi na 

tematykę prowadzonych badań w obszarze wielokulturowości oraz doświadczenie zawodowe, 

jestem zaangażowana w projekty dotyczące upowszechniania i upraktyczniania wyników pracy 

naukowej. W roli eksperta brałam udział w tworzeniu standardów komunikowania dla realizacji 

projektu „Miejskie Polityki Migracyjne”, którego celem jest wsparcie w tworzeniu nowoczesnych i 

otwartych polityk integracji imigrantów na poziomie lokalnym w Polsce [Kraków, 2013]. Na 

zaproszenie organizatorów konferencji naukowej zatytułowanej "Integracja lokalna czy medialna? 

Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i 

lokalnych”, brałam udział, w roli eksperta, w debacie podsumowującej realizację projektu 

badawczego, poświęconego medialnemu wizerunkowi obywateli państw trzecich w polskich 

mediach. [Lublin, 2015]. Od 2010 roku prowadzę w serwisie społecznościowym Facebook grupę 

„Międzykulturowe Public Relations”, poświęconą edukacji międzykulturowej i promowaniu postaw 

tolerancji w procesach komunikowania i działaniach public relations.  

 Reasumując, w okresie od 2008 roku do 2015 roku, kierowałam dziewięcioma projektami 

badawczymi, realizowanymi w kraju oraz za granicą, finansowanymi z różnych źródeł (z grantów 

MNiSW, ze środków UE i funduszy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), 

jako członek zespołu byłam także wykonawcą jednego z projektów, prowadzonego przez 

Stowarzyszenie „Bona Fides” w Katowicach, a finansowanego przez Fundację Batorego w 

Warszawie (szczegółowy wykaz projektów w załączniku). 

 Ponadto opublikowałam łącznie czterdzieści jeden pozycji, na które składają się trzy 

monografie, dwie prace zbiorowe, których jestem redaktorem naukowym, dwanaście rozdziałów w 

pracach zbiorowych oraz dwadzieścia cztery artykuły w czasopismach naukowych o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym (czterech jestem współautorką).  Artykuły zagraniczne ukazały się 

w czasopismach wydawanych na Słowacji (czasopismo ulokowane w bazie ERIH PLUS), na 

Węgrzech (czasopismo ulokowane w bazie ERIH PLUS), w Bułgarii, w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki (lista B; MNiSW), oraz w Indiach.  

 Dodatkowo, jestem autorką recenzji monografii naukowej "Władza komunikacji" autorstwa 

Manuela Castellsa, którą udostępniono w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Central 

European Journal of Communication, Volume 8, Nr 1(14), Spring 2015. Przygotowałam także 
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recenzję naukową monografii autorstwa Patrycji Szostok i Roberta Rajczyka, „Komunikowanie 

lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów”, przyjętą do publikacji w 

Naukowym Przeglądzie Dziennikarskim (do dnia złożenia wniosku recenzja nie została 

opublikowana). 

 Pozycje mojego autorstwa były opublikowane w języku polskim oraz języku angielskim. 

(pełna lista publikacji w załączniku).  

Indeks Hirsha (Harzing`s Publish or Perish) obliczony dla cytowalności moich prac wynosi 3.   

6. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH DYDAKTYCZNYCH;  WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI, 
ORGANIZACJAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI; ODBYTYCH STAŻACH ZAGRANICZNYCH 
ORAZ DZIAŁALNOŚCI POPULARYZUJĄCEJ NAUKĘ.

U podstaw mojej pracy dydaktycznej od zawsze był zamiar kształcenia praktycznego na 

poziomie akademickim. W związku z tym prowadzone przeze mnie zarówno zajęcia dydaktyczne  

jak i badania naukowe, przewidywały udział w nich studentów i samodzielne rozwiązywanie przez 

nich problemów społecznych oraz realizację badań naukowych z uwzględnieniem aktualnego stanu 

wiedzy. Kierując grupami studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

zrealizowałam z ich udziałem dwa projekty naukowe, które zasługują na szczególną uwagę, gdyż 

ich wyniki stały się przedmiotem publikacji naukowych. Artykuł zatytułowany: „Przystosowanie 

obiektów użyteczności publicznej do wymogów osób niepełnosprawnych ruchowo – raport z 

badań”, powstał w efekcie przeprowadzonych ogólnopolskich badań i został opublikowany przez 

czasopismo naukowe „Samorząd Terytorialny” nr 4/2010. Publikacja stanowiła wykaz 

zidentyfikowanych problemów i barier ograniczających poruszanie się osób niepełnosprawnych 

ruchowo w polskich samorządach. Drugi z projektów, również będący efektem zaangażowania do 

jego realizacji grupy zainteresowanych studentów, poświęcony został identyfikacji postaw 

mieszkańców Krakowa, w kontekście organizowanych w mieście Marszów Równości. Artykuł 

zatytułowany: „Postawy mieszkańców Krakowa wobec Marszu Równości – raport z badań”, 

wydano w czasopiśmie naukowym „Państwo i Społeczeństwo” nr 4/2011. 

 W latach 2006-2009 prowadziłam serię wykładów i szkoleń skierowanych do 

dyrektorów placówek oświatowych w całej Polsce. Efektem tego doświadczenia dydaktycznego jest 

monografia zatytułowana” „Szkoła w kryzysie versus media” [Wydawnictwo Wolters Kluwer, 

Warszawa 2011]. Recenzentem monografii był prof. Zbigniew Nęcki (Uniwersytet Jagielloński w 

Krakowie). 
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 Na mój dorobek dydaktyczny składają się również wykłady, które wygłosiłam podczas staży 

w kilku uczelniach za granicą. W Anglo-American University w Pradze (w 2012 roku) i w 

Technische Universität w Dreźnie (w 2013 roku), wygłoszone wykłady były poświęcone roli public 

relations w  kształtowaniu środowiska międzykulturowego i międzynarodowego oraz roli public 

affairs w przestrzeni lokalnej. W Protestant University of Applied Sciences w Berlinie gościłam z 

wykładami dotyczącymi roli nowych mediów w kreowaniu dialogu międzykulturowego, 

prowadziłam także szkolenie w tym zakresie dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich (w 

2015 roku). 

W 2009 roku stworzyłam autorski program studiów podyplomowych „Międzykulturowe 

Public Relations”. Studia obejmują tematykę komunikowania i public relations w kontekście 

międzynarodowym i międzykulturowym. Ich celem jest promowanie komunikacji społecznej, która 

sprzyja budowaniu tolerancji, kreuje dialog międzykulturowy oraz wykorzystuje nowe technologie 

w komunikowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pierwsza edycja studiów w Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zakończyła się opublikowaniem pracy 

zatytułowanej: „Public relations. Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe” [Oficyna 

Wydawnicza AFM, Kraków 2011], będącej zbiorem obejmującym studium teoretyczne i przegląd 

wybranych studiów przypadku. Wśród rozdziałów znalazły się cztery prace dyplomowe 

wypromowanych przeze mnie studentów, które prezentowały wysoki poziom merytoryczny. 

Recenzentem pozycji był prof. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Warszawski). 

 W 2011 roku, w zatrudniającej mnie jednostce naukowej stworzyłam program specjalności 

public relations na kierunku studiów pierwszego stopnia dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

W latach 2012 - 2014 sprawowałam opiekę merytoryczną nad sekcją public relations w kole 

naukowym dziennikarzy i producentów.  

 Wypromowałam siedem prac licencjackich i jedenaście prac podyplomowych. Tematyka 

wszystkich prac była związana z zagadnieniami komunikowania publicznego i politycznego, 

komunikowania międzykulturowego i public relations.   

 W 2014 roku otrzymałam wyróżnienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za uzyskanie najwyższej 

liczby punktów z tytułu publikacji naukowych w latach 2010-2013 oraz za pozytywną ocenę mojej 

pracy wynikającą z okresowych badań ankietowych przeprowadzanych wśród studentów.   

Brałam udział w piętnastu konferencjach naukowych - krajowych i międzynarodowych, w 

tym w dwóch zagranicznych, wygłaszając referaty w języku polskim oraz angielskim, podczas 

posiedzeń plenarnych i panelowych (wykaz konferencji w załączniku). Byłam także moderatorem 
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panelu poświęconego zagadnieniom zarządzania wizerunkiem podczas krajowej konferencji 

naukowej „Media i Kultura Popularna”, organizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych oraz 

Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie, w 2011 roku.  

 Należę do dwóch organizacji naukowych: Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej 

(od 2010 roku) oraz European Communication Research and Education Association - ECREA (od 

2013 roku). 

 W ramach działalności popularyzującej naukę współpracuję z dziennikarzami zajmującymi 

się tematyką kreacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym m.in. z portalem internetowym 

www.ngo.pl oraz czasopismem „Nowy Obywatel”. Ponadto, we współpracy ze stowarzyszeniem 

branżowym „Kraków PR”, organizowałam oraz brałam udział, jako zaproszony gość, w debatach i 

prelekcjach poświęconych tematyce międzykulturowej w public relations oraz wykorzystywaniu 

nowych mediów w komunikowaniu się liderów, podczas kampanii wyborczych w samorządzie  

terytorialnym [Kraków, 2012].   
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