
mgr Anna Pomianowska-Kardaś 
 

 

 

 

 

 

 

Wydział Technologiczny 

Instytut Informatyki i Mechatroniki 

Pracownia Matematyki i Statystyki  

bud. B, pokój B6 

 

Adres e-mail: annapomianowska@byd.pl 

 

 

 

 

 

 

1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): 

 1988 - 1992 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, kierunek: Cybernetyka 

Ekonomiczna i Informatyka, specjalność: Organizacja przetwarzania danych.  

Magister ekonomii. 

 1984 - 1989 - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny.  

Magister matematyki. 

 1983 - 1989 – Szkoła Muzyczna II stopnia.  

2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, ty-

tuł pracy dr i hab., tytuł profesora): - 

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): matematyka, eko-

nometria, ekonomia, informatyka. 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodo-

wych): Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Matematyczne. 

5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią):  

 Sekretarz Instytutu Informatyki i Mechatroniki WSG w Bydgoszczy;  

 Asystent Kierownika projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły 

Gospodarki w Bydgoszczy z zakresu kształcenia informatyczno-ekonomicznego” 

(Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego); 
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 Przewodniczący Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów 

w Bydgoszczy; 

6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recen-

zje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): - 

7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): modelowanie ekonometrycz-

ne, metody matematyczno-statystyczne w ekonomii, w szczególności w bankowości. 

Praca pt.” Monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw w zakresie zagrożeń 

utraty zdolności kredytowej”. 

Inne tematy badawcze: analiza rynku kart płatniczych, analiza cykliczności sprzedaży 

w jednostkach gospodarczych według różnych grup asortymentowych, badania struk-

tury wydatków konsumpcyjnych dokonywanych za pomocą kart kredytowych. 

8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane  

z programów operacyjnych, z programów ramowych UE):  

 Prace nad wnioskiem do POIG poddziałanie 1.3.1 

Tytuł projektu: Innowacyjne systemy płatności bezgotówkowych oraz innowacje 

organizacyjne i marketingowe na lokalnych rynkach. 

(Projekt: Innowacyjna gospodarka; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 

2009 

 Prace nad wnioskiem do POIG poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań 

naukowych i prac rozwojowych  

Tytuł projektu: Program badań naukowych w zakresie innowacyjnych platform 

płatności bezgotówkowych jako element budowy nowoczesnego państwa i społe-

czeństwa. Informacyjnego - 2009 

 Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – skuteczny transfer wiedzy 2” 

 Projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego WSG w Bydgoszczy z zakresu kształ-

cenia informatyczno-ekonomicznego” – 2009, 2010 

 Projekt badawczy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego „Analiza powiązań współpracy pomiędzy 

przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu” – 2009 

9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji):  

 Anna Fatz- Grupka, Aleksandra Mreła, Danuta Nowicka, Mariola Piłatowska, Anna  

Pomianowska-Kardaś „Analiza tendencji w zakresie infrastruktury terminali płatni-

czych w Polsce”, złożone do druku w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Go-

spodarki w Bydgoszczy; 
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 Anna Fatz- Grupka, Aleksandra Mreła, Danuta Nowicka, Mariola Piłatowska, Anna  

Pomianowska-Kardaś „Analiza tendencji na rynku płatności gotówkowych i bezgo-

tówkowych w Polsce”, złożone do druku w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły 

Gospodarki w Bydgoszczy; 

 Mariola Piłatowska, Aleksandra Mreła, Anna Pomianowska-Kardaś, Danuta No-

wicka “The econometric analysis of the museum audience in Poland”, Computer 

Modelling and New Technologies, vol. 12, no. 4, 2008, Transport and Telecom-

munication Institute, Ryga; 

 Mariola Piłatowska, Aleksandra Mreła, Anna Pomianowska-Kardaś, Danuta No-

wicka “The econometric analysis of the museum audience in Poland”, Materiały 

Konferencyjne: 8th International Conference „Reliability and Statistics in Trans-

portation and Communication (RelStat`08)“, Riga, Latvia, 15-18 October 2008.   

 Anna Pomianowska "Metoda iteracyjna rozwiązania gry na wielościanach", Mate-

riały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Zasto-

sowań Matematyki; 

 Anna Pomianowska "Homotetyczne pokrycie sześciokąta o równoległych przeciw-

ległych bokach", czasopismo "Acta Mathematica Pome-ranica". 

10. Uzyskane patenty (jeżeli są): - 

11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria, 

seminaria):  

 Algebra liniowa i geometria analityczna - ćwiczenia; 

 Analiza matematyczna  - ćwiczenia; 

 Badania operacyjne – laboratorium; 

 Matematyka - ćwiczenia; 

 Ekonometria - laboratorium; 

 Metody statystyczne w Socjologii – ćwiczenia; 

 Statystyka opisowa – ćwiczenia; 

 Prognozowanie gospodarcze - laboratorium. 

 

 

 

 


