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Streszczenie. W publikacji przedstawiono analizy dotyczące zadowolenia uczestników 

konferencji naukowej  na przykładzie konferencji XLI Śląskie Dni Organizacji. 

Nowoczesność Przemysłu i Usług 2019. Konferencja organizowana przez TNOiK oddział 

Katowice przy współudziale Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz 

Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest cykliczną 

konferencją                     z udziałem gości międzynarodowych. Celem niniejszej publikacji 

jest przedstawienie analizy zadowolenia uczestników z konferencji oraz określenie 

rekomendacji, co do dalszych kierunków jej rozwoju. 

Słowa kluczowe: satysfakcja klienta, jakość, konferencja naukowa, TNOiK, 

zadowolenie klienta 

 

SATISFACTION OF THE PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE 

ORGANISED BY THE KATOWICE TNOIK BRANCH IN 2019 
 

Abstract. The publication presents analyses concerning the satisfaction of the participants             

of the scientific conference on the example of the XLI conference - Silesian Days                                

of Organization. Modernity of Industry and Services 2019. The conference organized by 

TNOiK Katowice branch with the participation of the Faculty of Organization and 

Management of the Silesian University of Technology and the Faculty of Management of the 

University                               of Economics in Katowice  is a cyclical conference with the 

participation of international guests. The purpose of this publication is to present an analysis 

of the participants' satisfaction                     with the conference  and to define 

recommendations for its further development. 

Keywords: customer satisfaction, quality, scientific conference, TNOiK  
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1. Wstęp 

Organizacja konferencji naukowych jest jednym z podstawowych sposobów,                         

poza samymi publikacjami, wymiany myśli i poglądów we współczesnym świecie 

akademickim. Możliwość bezpośredniego spotkania poza możliwością bezpośredniej 

dyskusji, która jest zawsze integralną i bardzo ważną częścią każdej konferencji naukowej 

zapewnia również networking, dając szansę na nawiązanie przydatnych kontaktów 

naukowych mogących w przyszłości zaowocować wspólnymi publikacjami, jak również 

projektami.  

Bardzo ważnym elementem oceny każdego eventu jest jego ocena z punktu widzenia 

klienta, którym w przypadku konferencji naukowej są jej uczestnicy. Celem niniejszej 

publikacji jest przedstawienie analizy zadowolenia uczestników z konferencji naukowej 

organizowanej przez katowicki oddział TNOiK przy współudziale Wydziału Organizacji  

i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach – Śląskie Dni Organizacji. Nowoczesność przemysłu i usług oraz określenie 

rekomendacji, co do dalszych kierunków rozwoju konferencji. 

Problematyka satysfakcji klienta, jego zadowolenia (Gajdzik, 2013; Michna, 2018; 

Odlanicka-Poczobutt, and Kulińska, 2015; Olkiewicz, et al., 2019; Szromek, and Wolniak, 

2018; Wolniak, 2016; Wolniak, and Sedek, 2009; Wolniak, and Zędla, 2015; Wolniak, and 

Grebski, 2018; Wolniak, et al., 2019; Wolniak, and Skotnicka-Zasadzień, 2008; Wolniak, and 

Skotnicka-Zasadzień, 2015; Wolny, and Wolniak, 2018, Zendla, and Wolniak, 2015) oraz 

jakości usług (Gawrońska, 2016; Gebczyńska, and Wolniak, 2018; Krzemień, and Wolniak, 

2007; Wolniak, 2012; Wolniak, 2014; Wolniak, 2016; Wolniak, and Skotnicka-Zasadzień, 

2014; Wolniak, 2015; Wolniak, 2018; Wolniak, and Skotnicka-Zasadzień, 2009; Wolniak, 

and Skotnicka-Zasadzień, 2018; Wolniak, et al., 218; Wolniak, et. al., 2016) jest bardzo 

szeroko przedstawiana w literaturze przedmiotu. Satysfakcja klienta jest rozumiana, jako 

łączenie emocji i poznania. Nosi ono subiektywny charakter i odnosi się do każdego z osobna. 

Zadowolenie klienta jest kształtowane na podstawie własnych doświadczeń (Borodako, et al., 

2015).  

W literaturze przedmiotu podkreśla się (Kozłowska, and Ryszkowski, 2015), że trudno                     

w niej znaleźć konkretne kryteria oceniania satysfakcji klienta w przypadku konferencji 

naukowych. Jedną z publikacji przedstawiających kwestie realizowania dobrych, 

charakteryzujących się wysoką jakością konferencji, jest praca Nalaskowskiego  

i Zientarskiego (Nalaskowski, and Zientarski, 2012).  
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2. Informacje o konferencji 

Konferencja organizowana przez TNOiK oddział Katowice przy współudziale Wydziału 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach jest cykliczną konferencją z udziałem gości 

międzynarodowych. W obecnym roku była to XLI edycja konferencji tak wiec jest  

to konferencja z bardzo długą,  jak na polskie warunki tradycją i jedna z najstarszych 

konferencji w obszarze zarządzania w Polsce. Tradycyjnie konferencja nosiła nazwę Śląskie 

Dni Organizacji. Nowoczesność Przemysłu i Usług. Począwszy od roku 2018 wprowadzono 

również angielską nazwę i jej akronim MIS Modernity of Industry and Services (rysunek 1). 

W roku 2019 podobnie  jak w poprzednim 2018 została zorganizowana w Hotelu Gołębiewski 

w Wiśle. Konferencja odbyła się w dniach 10-12 października 2019. Konferencja uzyskała 

patronat Przeglądu organizacji. Na rysunku 2 przedstawiono loga partnerów naukowych 

konferencji. 

 

 

Rysunek 1. Logo konferencji Śląskie Dni Organizacji. Nowoczesność Przemysłu i Usług. Źródło. 

Materiały konferencyjne. 
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Rysunek 2. Partnerzy naukowi konferencji Śląskie Dni Organizacji. Nowoczesność Przemysłu i 

Usług. 

Źródło. Materiały konferencyjne. 
Informacje o ostatnich dwóch edycjach konferencji wraz z linkami znajdują się                             

na facebookowym fanepagu katowickiego oddziału TNOiK. 

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Naukowe-Organizacji-i-Kierownictwa-

oddzia%C5%82-Katowice-346391602542683/ 

Bezpośrednio konferencja występuje na Facebooku jako wydarzenie: 

https://www.facebook.com/events/393845454785386/ oraz informacje o niej znajdują się                        

na stronie konferencji:  

http://dydaktyka.polsl.pl/IEII/NPiU2019/site/index.html?fbclid=IwAR1WM0E2rWuUqjS

cVCSL07wa8Lh-fl9TZFLMw39v7UuhhR1ax26pApvliG0 

W obecnym roku 2019 w konferencji uczestniczyli licznie (ponad 70 uczestników) 

polskich uczelni, w szczególności z wydziałów wszystkich wiodących uczelni zajmujących 

się naukami o zarządzaniu i jakości jak również przedstawiciele biznesu.  

W zakresie uczestników naukowych w konferencji udział wzięli przedstawiciele 

następujących krajowych uczelni: 

 Politechnika Śląska,  

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

 Uniwersytet Warszawski, 

 Uniwersytet Jagielloński, 

 Politechnika Warszawska, 

 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 

https://www.facebook.com/events/393845454785386/
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 Uniwersytet Gdański, 

 Politechnika Łódzka, 

 Politechnika Częstochowska, 

 UMCS Lublin, 

 Uniwersytet Zielonogórski, 

 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 

 Uniwersytet Szczeciński, 

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 

 Politechnika Świętokrzyska, 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, 

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

W przypadku uczestników zagranicznych, na konferencji reprezentowane były 

następujące ośrodki: 

 Pennsylvania State University, USA, 

 Northampton Community College, USA, 

 Capital University, USA, 

 The London Academy of Science and Business, Anglia, 

 Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Ukraina, 

 Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraina. 

Z partnerów biznesowych w konferencji udział wzięli przedstawiciele następujących 

podmiotów: 

 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, 

 Bumech SA, 

 System Barosz, 

 Techgór, 

 Eksplo-tech. 

Celem zbadania zadowolenia uczestników z poziomu organizacji konferencji, miejsca jej 

zorganizowania oraz sposobu prowadzenia obrad, jak również określenia kierunków dalszego 

jej rozwoju po konferencji skierowano do wszystkich uczestników ankietę mailową mającą 

ocenić wspomniane aspekty. Na podstawie ankiety opracowano analizy, które zostaną 

przedstawione w dalszej części niniejszej publikacji. 
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3. Satysfakcja uczestników 

Satysfakcję uczestników badano za pomocą kwestionariusza ankietowego.  

Pytania dotyczące satysfakcji oceniane były w sześciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza,  

ze dana kwestia nie spełniła oczekiwań danego uczestnika, natomiast 6, ze przerosła jego 

oczekiwania. 

 

Rysunek 3. Satysfakcja uczestników konferencji XLI Śląskie Dni Organizacji. Nowoczesność 

Przemysłu i Usług 2019. Źródło: Opracowanie własne. 

Ocena satysfakcji klienta była bardzo wysoka (rysunek 3). Ankietowani ocenili,                              

że konferencja spełniła ich oczekiwania na poziomie 5,2; ogólna ocena konferencji była                      

na poziomie 5,4 natomiast miejsce odbywania się konferencji wszyscy ankietowani ocenili                   

na maksymalnym poziomie 6 uznając, że przerosło ono ich oczekiwania. Potwierdza  

to kolejne pytanie ankiety, dotyczące tego czy należy zmienić miejsce odbywania się 

konferencji, czy pozostawić, jakie jest. Wszyscy ankietowani uznali, że należy pozostawić 

miejsce takie jak w obecnym roku. 

 Na rysunku 4 przedstawiono ocenę poszczególnych aspektów konferencji takich jak: 

sala wykładowa, wyżywienie, sprzęt i zakwaterowanie. Również w tym przypadku oceny 

były bardzo wysokie. Wahały się od 5,4 za salę wykładową, poprzez 5,6 za sprzęt do poziomu 

5,8 za wyżywienie i zakwaterowanie. Wśród wszystkich ankiet pojawiła się zaledwie jedna 

ocena 4 za salę wykładową. Wszyscy pozostali ankietowani oceniali wszystkie omawiane 

aspekty  na najwyższych poziomach 5 lub 6.  

5,2 

5,4 

6 

Spełnienie oczekiwań Ogólna ocena Ocena miejsca odbywania
konferencji
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Rysunek 4. Ocena poszczególnych aspektów konferencji XLI Śląskie Dni Organizacji. Nowoczesność 

Przemysłu i Usług 2019. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 Wszyscy ankietowani podkreślali również, ze program konferencji był odpowiedni.  

Ostatnie pytanie zamknięte dotyczyło kwestii dotyczących ogólnej oceny prezentacji                       

i wystąpień podczas konferencji. W tym przypadku ocena była nieco słabsza (choć ciągle 

bardzo wysoka) i kształtowała się na poziomie 4,8 w 6 punktowej skali. Wydaje się, że                   

na nieco słabszej ocenie zaważył w tym przypadku zbyt mały udział praktyków, co szerzej 

zostanie omówione w kolejnym punkcie publikacji.  

4. Rekomendacje   

Ankietowanych uczestników konferencji poproszono również o uwagi na temat 

przebiegu konferencji, obrad, jak również ewentualnych zmian.  

W szczególności uczestnicy podkreślali, że szczególnie duża wartość miały 

wystąpienia praktyków. W przyszłości warto rozszerzyć konferencję o większą liczbę 

wystąpień praktyków i zaprosić kolejnych uczestników biznesowych do współpracy przy 

organizowaniu konferencji jak również samych wystąpień. W innej ankiecie wprost zwrócono 

uwagę na potrzebę wprowadzenia osobnej sesji przemysłowej z udziałem praktyków,                     

na której przedstawialiby oni praktyczne rozwiązania, które implementowane są obecnie                      

w obszarze zarządzania.  

Uczestnicy podkreślali, że konferencja została zorganizowana w bardzo ładnym 

hotelu. Za zaletę konferencji uznano również konkurs z nagrodami na najlepszą prezentację 

5,4 

5,8 

5,6 

5,8 

Sala wykładowa Wyżywienie Sprzęt Zakwaterowanie
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postera. Rozwiązanie polegające na powołaniu do sesji posterowej komisji konkursowej, 

która będzie oceniać przedstawiane, koreckie prezentacje treści posteru i dawać nagrody  

za trzy pierwsze miejsca sprawdziło się i będzie powtarzane na kolejnych edycjach 

konferencji. 

Z kwestii wymagających poprawy zwrócono uwagę na nieco zbyt mały czas 

poświęcony na dyskusje i wymianę poglądów w trakcie poszczególnych sesji. W roku 2019 

dokonano w szczególności pierwszego dnia konferencji znacznego rozszerzenia czasu  

na dyskusję w porównaniu z rokiem 2018 jednakże w przyszłości wydaje się zasadne dalsze 

go zwiększenie, oraz taka moderacja poszczególnych sesji, która będzie zachęcać 

uczestników do wypowiedzi i wymiany poglądów. 

W zakresie uwag odnośnie tematyki obrad uczestnicy postulowali wprowadzenie 

więcej tematyki dotyczącej: 

 zarządzania bezpieczeństwem wyrobów, 

 zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 

 ergonomii, 

 dehumanizacji w pracy. 

Z kwestii organizacyjnych uczestnicy zaznaczani, że woleliby, aby publikacja była 

rozdawana już w trakcie konferencji a nie kilka miesięcy później. Oczekiwanie to jest 

zrozumiałe, biorąc pod uwagę, ze we wcześniejszych edycjach konferencji tak właśnie 

postępowano, jednakże obecnie z uwagi na fakt, że czasopismo, w którym wydawane były 

referaty po przejściu dwóch pozytywnych recenzji przeszło całkowicie na język angielski                     

i korzysta z profesjonalnej agencji proofreadingowej nie było możliwe tak szybkie 

przygotowanie tekstów do druku. W przyszłości można podjąć próbę wydania publikacji 

przed konferencją, ale tylko w przypadku wysłania tekstów przez autorów znacznie 

wcześniej. 

 Druga uwaga organizacyjna dotyczyła wieczornego spotkania – jeden z uczestników 

zwrócił uwagę, że warto byłoby zachęcić uczestników do udziału w wieczornym spotkaniu 

integracyjnym w klubie dolnym drugiego dnia konferencji. W przyszłych edycja konferencji 

należy rozważyć tą uwagę.  

5. Podsumowanie 

Zaprezentowana w niniejszej publikacji ocena konferencji XLI Śląskie Dni Organizacji. 

Nowoczesność Przemysłu i Usług 2019 organizowanej przez TNOiK oddział Katowice przy 

współudziale Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Wydziału 

Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wypadła bardzo dobrze. Uczestnicy 

chwalili większość aspektów konferencji w szczególności zwracając uwagę na bardzo dobre 
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miejsce konferencji, świetne wyżywienie oraz warunki lokalowe. Podkreślali również wysoki 

poziom obrad.  

Na przyszłość warto wprowadzić pewne modyfikacje w programie w szczególności 

dotyczące dalszego wydłużenia czasu na dyskusje oraz wprowadzenia sesji pokazującej 

praktyczne przykłady zarządzania współczesnymi organizacjami. Warto również 

podtrzymywać dobre praktyki z dotychczasowych edycji w szczególności dotyczące sesji 

posterowej z nagrodami. 
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