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1. Imię i nazwisko: Magdalena Jaciow 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

2.1.  Dyplom ukończenia pięcioletnich studiów dziennych magisterskich w Akademii Ekonomicznej im. 

Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na 

Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Marketing, w roku 1998, nr 

10.915 

2.2. Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nadany uchwałą Rady 

Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z dnia 29 

czerwca 2006 roku, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: Efektywność badań 

marketingowych w procesie decyzyjnym przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Zofii 

Kędzior 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

3.1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach), Katedra Rynku i Konsumpcji (dawniej Marketingu i Usług), 

zatrudnienie na stanowisku asystenta, X 2001 – IX 2006 

3.2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach), Katedra Rynku i Konsumpcji, zatrudnienie na stanowisku adiunkta, 

X 2006 – IX 2016 

3.3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rynku i Konsumpcji, zatrudnienie na stanowisku 

asystenta, X 2016 – nadal 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku 

 

b) Autor: Magdalena Jaciow, rok wydania 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska  

 
c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Konstytutywną częścią nauk społecznych są porównania między rynkami, krajami, kulturami  

i społecznościami. Największe dzieła „architektów” nauk społecznych (Durkheima, Webera czy Marksa) 

powstawały na podstawie wyników analizy porównawczej. Poszukiwanie podobieństw i różnic między 
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krajami i kulturami pomaga odkryć mechanizmy działania różnych podmiotów, niezależnie od tego, czy 

badania ukierunkowane są na odkrywanie uniwersalnych praw (jak u Durkheima i Marksa), czy na 

identyfikację różnic (jak u Webera). Poszukiwanie podobieństw i różnic w różnych systemach społeczno-

kulturowych stało się problemem priorytetowym w badaniach społecznych. Korzyści płynące z takich 

badań dostrzeżono także w medycynie, ekonomii, edukacji i polityce. Odkrywanie podobieństw i różnic 

uwarunkowane jest posiadaniem porównywalnych informacji.  

Zapewnienie porównywalności wyników prowadzonych badań oznacza odpowiednie przygotowanie 

badań oraz weryfikację empiryczną, na podstawie zebranych danych. Jako pierwsze z nurtu badań 

porównawczych wymienia się badanie Almond’a i Verba [1963], w którym po raz pierwszy za pomocą skal 

porządkowych i przedziałowych dokonano pomiaru poziomu politycznego zaangażowania mieszkańców 

Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.  

Problem ekwiwalencji (porównywalności) w badaniach międzynarodowych stanowi wyzwanie dla 

wielu badaczy [Frijda, Jahoda, 1966], [van de Vijver, Leung, 1997], [van Deth (red.), 2006], [Gabriel, Verba, 

1963]. Dużo miejsca w literaturze przedmiotu zajmują publikacje psychologów kulturowych, dla których 

kontekst kulturowy wyników badań międzynarodowych jest szczególnie istotny. W badaniach 

ekonomicznych autorzy koncentrują się na wynikach międzynarodowych badań porównawczych 

wskaźników ekonomicznych gospodarek świata, z wykorzystaniem metod statystycznych, często bez 

stosowania tzw. „filtra kulturowego”. W literaturze polskiej niewiele jest publikacji na temat ekwiwalencji 

wyników badań. Do grona naukowców poruszających ten temat zaliczyć można Sagana (dokonującego 

oceny poziomu ekwiwalencji wyników badań na płaszczyźnie proceduralnej) oraz Karcz (koncentrującej się 

na interpretacyjnej płaszczyźnie ekwiwalencji procesu badawczego).  

W warunkach globalizacji wszystkich sfer aktywności podmiotów rynkowych wiedza o zagranicznych 

rynkach i decyzje podejmowane na jej podstawie stają się gwarancją sukcesu rynkowego. W sytuacji 

powszechnego dostępu do informacji, poszerza się wiedza menedżerów. Jej wykorzystanie w procesie 

decyzyjnym wymaga oceny jakości dostępnych informacji. Jakość informacji o rynkach zagranicznych jest 

wypadkową jakości procesu ich pozyskiwania, a efektem są w pełni porównywalne (ekwiwalentne) dane. 

W świetle powyższych uwarunkowań przedmiotem pracy była ekwiwalencja w międzynarodowych 

badaniach rynku i warunki jej zachowania. W pracy problem ujęto z perspektywy zarówno 

interpretacyjnej, jak i proceduralnej, dokonując oceny eksperckiej i empirycznej ekwiwalencji badań 

międzynarodowych.  

Celem publikacji było określenie kluczowych warunków zachowania ekwiwalencji i sposobów jej 

oceny w międzynarodowych badaniach rynku. Za cel przyjęto również zbudowanie modelu zachowania 

ekwiwalencji, który może stanowić punkt wyjścia w ocenie poziomu ekwiwalencji międzynarodowych 

badań rynku.  

Realizacja głównego celu pracy wymagała osiągnięcia: 

1. Celów poznawczych, obejmujących: 

- identyfikację problemu ekwiwalencji w różnych dziedzinach nauki,  
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- przegląd i wyjaśnienie przedstawianych w literaturze światowej podejść do ekwiwalencji  

w badaniach rynku, 

- identyfikację płaszczyzn ekwiwalencji w badaniach rynku, 

- identyfikację warunków zachowania ekwiwalencji w procesie badań rynku na każdej  

z wyróżnionych płaszczyzn, 

- wskazanie czynników kulturowych warunkujących zachowanie ekwiwalencji w badaniach na 

różnych rynkach (w różnych kulturach), 

- opracowanie modelu konceptualnego zachowania ekwiwalencji w badaniach rynku. 

2. Celu metodycznego, którym było:  

- opisanie sposobów oceny poziomu ekwiwalencji wyników badań i wykorzystanie jednego z nich do 

oceny wyników badań własnych. 

3. Celów utylitarnych, takich jak: 

- dostarczenie badaczom wiedzy o warunkach zachowania ekwiwalencji realizowanych badań 

międzynarodowych, 

- dostarczenie korzystającym z raportów i baz danych o rynkach zagranicznych wiedzy o sposobie  

i kryteriach oceny jakości danych i ich porównywalności. 

Analiza literatury przedmiotu i zdefiniowane cele pracy stanowiły podstawę sformułowania dwóch hipotez: 

H1: Poziom ekwiwalencji wyników badań międzynarodowych zależy od zachowania ekwiwalencji 

na poziomie obiektu badań, narzędzi pomiarowych, procesu gromadzenia danych oraz doboru 

próby badawczej. Im wyższy poziom ekwiwalencji badań na płaszczyźnie interpretacyjnej, tym 

wyższy poziom ekwiwalencji wyników badań na płaszczyźnie proceduralnej. 

H2: Warunkiem zachowania ekwiwalencji jest podjęcie na każdym etapie procesu badawczego 

działań minimalizujących negatywny wpływ wielu zmiennych (w tym zróżnicowania kulturowego 

rynków, ich struktury demograficzno-społeczno-ekonomicznej, kompetencji kulturowych badaczy  

i współpracy międzynarodowej zespołu badawczego oraz rodzaju, liczby i jakości źródeł informacji) 

na poziom ekwiwalencji badań. Im szerszy zakres podjętych działań, tym wyższy poziom 

ekwiwalencji uzyskanych wyników badań. 

Natura badanego problemu oraz moje osobiste doświadczenia wpłynęły na podejście metodologiczne 

zastosowane w pracy. Ze względu na to, iż zrozumienie przedmiotu pracy wymaga analizy uwarunkowań 

mających charakter pozaekonomiczny, uznano za zasadne multidyscyplinarne ujęcie problemu. Dokonano 

próby (z pełną świadomością jej niedoskonałości) ujęcia problemu ekwiwalencji badań z perspektywy 

obszaru nauk humanistycznych, w szczególności językoznawstwa, nauk o zarządzaniu, dziedziny nauk 

społecznych (w tym psychologii, socjologii), nauk ekonomicznych (ekonomii, nauk o zarządzaniu) oraz 

obszaru nauk ścisłych (głównie statystyki). Tym samym wskazać można trzy paradygmaty, w których mieści 

się tematyka pracy: konstruktywizm (rozumienie i wielość interpretacji), postpozytywizm (obserwacja 

empiryczna, pomiar i weryfikacja teorii) oraz pragmatyzm (skoncentrowanie na problemach, 

konsekwencjach działania, orientacja na cel praktyczny). 
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Przyjęta w pracy strategia badawcza miała charakter strategii mieszanej łączącej badania jakościowe 

z ilościowymi. Metoda badań jakościowych ma swoje źródło w humanistycznym modelu metodologicznym, 

który rekomenduje stosowanie hermeneutycznych metod badawczych. W pracy wykorzystano analizę, 

objaśnianie oraz interpretację źródeł pisanych związanych z przedmiotem pracy i ich wielokontekstową 

ocenę. W pracy wykorzystano również metody badań ilościowych. Źródłem danych ilościowych poddanych 

analizie statystycznej i wnioskowaniu była baza informacji pierwotnych pozyskanych na potrzeby 

międzynarodowego projektu badawczego kierowanego przeze mnie w latach 2011-2014 (projekt NCN pt. 

„E-konsument w Europie – komparatywna analiza zachowań”).  

Dokonana w pracy refleksja naukowa mieści się w przedmiocie nauk o zarządzaniu i koncentruje się 

na wspomaganiu informacyjnym procesów decyzyjnych w określonych warunkach (w tym przypadku 

pozyskiwaniu informacji w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym).  

Postawionym celom pracy podporządkowany został układ pracy.  

W rozdziale I zdefiniowano pojęcie „badań rynku”, charakteryzując ich międzynarodowy wymiar  

i wskazując na konsekwencje, z jakimi badacz musi się liczyć, realizując badania w wielu krajach. Omówiono 

procedurę międzynarodowych badań rynku z zachowaniem ekwiwalencji, wskazując na rozstrzygnięcia 

metodyczne wynikające z przyjętego celu badań, a wpływające na jego przebieg. Rozdział zawiera również 

klasyfikację międzynarodowych badań rynku.  

W rozdziale II omówiono znaczenie słowa ekwiwalencja, wskazując na zakres jego stosowania  

w naukach humanistycznych (w tym w językoznawstwie) i społeczno-ekonomicznych (w tym ekonomii, 

socjologii, psychologii). Zdefiniowano ekwiwalencję w obszarze badań o zasięgu międzynarodowym oraz 

wskazano na płaszczyzny tej ekwiwalencji. W rozdziale zwrócono uwagę również na istotę ekwiwalencji  

w badaniach pośrednich, która w tym przypadku koncentruje się na zachowaniu jakości danych. Wskazano 

ograniczenia w wykorzystaniu zagranicznych wtórnych źródeł informacji w badaniach rynku. Odnosząc się 

do istoty ekwiwalencji w badaniach bezpośrednich, wskazano główne uwarunkowania jej zachowania, czyli 

warunki i możliwości prowadzenia badań bezpośrednich w krajach o różnym poziomie rozwoju, a także 

różnej kulturze (tzw. kulturowe obciążenie badań bezpośrednich oraz problem wyboru perspektywy 

badawczej etic i emic).  

Szersze omówienie wpływu kultury na zachowanie ekwiwalencji badań rynku zawarto w rozdziale III. 

Wskazano w nim konieczność rozstrzygnięć metodologicznych na etapie projektowania badań 

międzynarodowych. Posługując się przykładami, omówiono ekwiwalencję obiektu badań, narzędzi 

pomiarowych, próby badawczej oraz procesu badań bezpośrednich. W rozdziale zdefiniowano warunki 

zachowania ekwiwalencji pojęciowej, funkcjonalnej i kategoryzacyjnej na poziomie badanego konstruktu, 

wynikające z kulturowo odmiennego definiowania badanej rzeczywistości w różnych krajach. Stopień 

zróżnicowania kulturowego (w tym szczególnie język) wpływa na sposób komunikacji badacza  

z respondentami. Zachowanie ekwiwalencji na poziomie narzędzi pomiarowych wymaga wykorzystania 

odpowiednich zasad tłumaczenia pytań i skal pomiarowych, z zachowaniem odpowiednich odległości na 

skalach jakościowych i jednostek na skalach ilościowych. Wskazano typy narzędzi pomiarowych ze względu 
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na ich umocowanie kulturowe oraz etapy adaptacji narzędzi badawczych do badań rynków odmiennych 

kulturowo. Posługując się przykładami międzynarodowych projektów badawczych, wskazano warunki 

ekwiwalencji próby badawczej (w tym jednostek próby, operatu losowania, metod jej doboru) oraz procesu 

badań bezpośrednich (metod i technik zbierania danych, kontekstu, w jakim uwarunkowania społeczno-

kulturowe determinują interpretację wyników badań oraz czasu, w jakim prowadzone są badania na 

różnych rynkach). Omówiono podstawowe problemy ekwiwalencji zbierania danych, czyli chęć współpracy 

respondenta z badaczem, relacje respondent – ankieter oraz style odpowiedzi, jakimi posługując się 

respondenci reprezentujący różne kultury.  

Pomimo staranności w zachowaniu warunków wpływających na poziom porównywalności danych na 

etapie projektowania badania oraz w fazie gromadzenia danych może okazać się, że w efekcie otrzymane 

wyniki nie mogą być porównywane ani w przekroju przedmiotowym, ani przestrzennym. Aby dokonać 

sprawdzenia poziomu ekwiwalencji zgromadzonych danych konieczne jest wykorzystanie statystycznych 

metod analizy. W rozdziale IV dokonano oceny ekwiwalencji danych zgodnie z podejściem eksperckim 

(jakościowym) oraz empirycznym (ilościowym). Podejście jakościowe wykorzystano w analizie danych 

udostępnianych w statystykach masowych (m.in. bazach Eurostatu, Roczniku Statystyki Międzynarodowej). 

Ocena dotyczy wybranych statystyk ekonomiczno-społecznych rynków zagranicznych (europejskich  

i światowych). Z kolei podejście ilościowe znalazło zastosowanie w analizie danych zgromadzonych  

w badaniach własnych. W rozdziale omówiono najczęściej wykorzystywane metody statystyczne 

koncentrujące się na analizie struktury modeli pomiarowych (obiektów badań, konstruktów). Przy 

wykorzystaniu metod analizy czynnikowej dokonano oceny ekwiwalencji modelu postaw wobec zakupów 

online na poziomie konfiguracyjnym, metrycznym i kalibracji, wskazując na typ zgodności danych  

w przekroju badanych krajów (ładunków czynnikowych, stałych i błędów losowych). Rozdział zawiera 

również przykłady empirycznej oceny wyników dokonanej w projektach badawczych dotyczących 

międzykulturowych porównań w zakresie zwyczajów żywieniowych (FRL – Food Related Lifestyles), oceny 

jakości życia osób starszych (WHOQOL-AGE) oraz teorii podstawowych wartości ludzkich Schwartza, 

badanych w Europejskim Sondażu Społecznym.  

W rozdziale V omówiono istotę modelowania jako obszaru metodycznego w badaniach naukowych, 

związanego z opisem, wyjaśnianiem i predykcją rzeczywistości. Wskazano typy oraz rodzaje modeli jako 

narzędzi pozwalających na zrozumienie złożonych zjawisk, procesów i układów rynkowych. Przedstawiono 

strukturę autorskiego modelu zachowania ekwiwalencji w międzynarodowych badaniach rynku, opisując 

elementy modelu (w tym model zachowania ekwiwalencji na płaszczyźnie interpretacyjnej i model 

zachowania ekwiwalencji na płaszczyźnie proceduralnej) oraz zależności między nimi (w obszarze celów, 

warunków i działań na każdym etapie procesu badawczego). Zaproponowany model stanowi wkład w 

rozwój wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego. W koncepcji modelu uwzględniono 

płaszczyzny zachowania ekwiwalencji oraz poziomy jej oceny. Wskazano uwarunkowania prowadzenia 

badań z zachowaniem ekwiwalencji oraz czynniki wpływające na poziom zgodności i porównywalności 

wyników badań pomiędzy badanymi rynkami (krajami, kulturami). 
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Pracę zamyka Zakończenie, w którym zawarto główne wnioski z przeprowadzonych analiz oraz 

bilans zrealizowanych celów pracy i weryfikacji hipotez badawczych.  

 

Punktem wyjścia do podjęcia refleksji nad ekwiwalencją międzynarodowych badań rynku  

i warunkami jej zachowania w procesie badawczym było znaczenie, jakie przypisuje się rzetelnym  

i wiarygodnym informacjom o rynkach zagranicznych w procesach decyzyjnych (w przypadku podmiotów 

instytucjonalnych) oraz w dokonywaniu porównań międzynarodowych w procesach analityczno-

badawczych (w przypadku podmiotów indywidualnych, najczęściej naukowców-badaczy).  

W pracy zdefiniowano ekwiwalencję w obszarze badań o zasięgu międzynarodowym jako właściwość, 

jaką charakteryzują się wyniki badań prowadzonych w przestrzeni wielokulturowej, gwarantującą zgodność 

modeli pomiarowych w przekroju badanych krajów. Właściwość tę osiąga się poprzez adekwatność obiektu 

badań, próby badawczej, narzędzi pomiarowych, procesu badań bezpośrednich oraz wyników badań  

w przekroju badanych krajów/kultur. 

Brak ekwiwalencji oznacza, że różnice między jednostkami i grupami nie mogą być poprawnie 

interpretowane w porównaniach międzynarodowych. Zachowanie ekwiwalencji jest szczególnie ważne  

w badaniach, w których stosuje się pomiar na skalach złożonych, a jednostki miary mają charakter względny 

i umowny, i są różnie interpretowane w odmiennych warunkach i kontekstach społecznokulturowych, 

przestrzennych i czasowych. W warunkach wzrastającego zainteresowania wynikami badań 

międzynarodowych, wiedza na temat warunków zachowania i sposobów oceny poziomu ich ekwiwalencji 

wzbogaca procesy poznawcze badaczy i decydentów. Niniejsza praca jest próbą wypełnienia luki w polskiej 

literaturze z tego zakresu.  

W procesie dochodzenia do osiągnięcia celu głównego pracy zrealizowano zarówno cele poznawcze, 

jak i metodyczne i utylitarne. Podsumowując przeprowadzone rozważania można stwierdzić, że: 

1. Z problemem zachowania ekwiwalencji wyników badań spotykają się zespoły badaczy realizujących 

badania o zasięgu międzynarodowym (ukonstytuowane zarówno w przedsiębiorstwach działających na 

rynkach zagranicznych, dla których przesłanką do działania jest budowanie skutecznej strategii 

marketingowej, jak i w organizacjach naukowobadawczych, dla których wyniki badań są źródłem 

wiedzy). Problem ekwiwalencji stanowi wyzwanie dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny 

naukowe (językoznawstwo, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia, statystyka, a nawet 

architektura). W pracy usystematyzowano i przedstawiono różne definicje (typy i rodzaje) 

ekwiwalencji.  

2. Wiele jest podejść do problemu ekwiwalencji, a co za tym idzie obszerna jest literatura światowa  

w tym zakresie. W wyniku krytycznej analizy literatury przedmiotu wyróżniono dwa główne podejścia 

do oceny poziomu ekwiwalencji badań rynku: jakościowe (eksperckie) oraz ilościowe (empiryczne).  

W pracy podjęto próbę oceny poziomu ekwiwalencji badań stosując obydwa podejścia. 

3. Zachowanie ekwiwalencji badań rynku konieczne jest zarówno na płaszczyźnie interpretacyjnej (na 

poziomie definiowania obiektu badań, konstruowania narzędzi pomiarowych, projektowania 
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przebiegu badań terenowych), jak i na płaszczyźnie proceduralnej (na poziomie statystycznej zgodności 

otrzymanych wyników dotyczących badanego konstruktu, jego struktury, jednostek i błędów 

pomiarowych). Na przykładzie międzynarodowego projektu badawczego na temat zachowań 

nabywczych e-konsumentów dokonano analizy ekwiwalencji uzyskanych wyników na obydwu 

wyróżnionych płaszczyznach.  

4. Zachowanie ekwiwalencji w procesie badań rynku na każdej z wyróżnionych płaszczyzn wymaga 

spełnienia wielu warunków. Warunki zachowania ekwiwalencji (na poziomie obiektu badań, narzędzia 

pomiarowego, próby badawczej, procesu gromadzenia danych oraz uzyskanych wyników) i zalecane 

działania na każdym etapie procesu badawczego ujęto w strukturze modelu zachowania ekwiwalencji 

międzynarodowych badań rynku.  

5. Źródłem wielu dylematów metodologicznych w realizacji badań międzynarodowych są różnice 

kulturowe między poszczególnymi krajami. Dążąc do zachowania ekwiwalencji wyników badań 

konieczna jest identyfikacja czynników kulturowych warunkujących prowadzenie badań rynku  

w odmiennej kulturze. Do czynników tych należą między innymi język (w tym komunikacja werbalna  

i niewerbalna), wartości i zwyczaje, symbole, zachowania, stosunek do czasu, do obcych, jednostki  

i grupy, nowych sytuacji. W pracy zestawiono szereg przykładów różnic kulturowych determinujących 

projektowanie, realizację i analizę wyników badań międzynarodowych, wskazując na źródła braku 

ekwiwalencji badań.  

6. Korzystanie z danych pochodzących z badań przeprowadzonych na wielu rynkach zagranicznych,  

w sytuacji, gdy celem analizy są porównania międzygrupowe (pomiędzy krajami i kulturami), 

poprzedzić należy statystyczną analizą poziomu ekwiwalencji posiadanych danych. Ze względu na 

obszerność tematu, w pracy opisano wybrane metody statystycznej analizy porównywalności danych, 

w tym analizę trafności i rzetelności pomiaru i analizę czynnikową. Dokonano także implementacji 

analizy czynnikowej do oceny poziomu ekwiwalencji własnych wyników badań międzynarodowych. 

7. Rzeczywistość, w jakiej funkcjonują badacze prowadzący badania o zasięgu międzynarodowym jest 

złożona i skomplikowana. Ułatwieniem w poruszaniu się w tej rzeczywistości może być zaproponowany 

autorski model zachowania ekwiwalencji. Zastosowane w procesie modelowania podejście analityczne 

pozwoliło stworzyć model opisowy, w którym scharakteryzowano wpływ wielu zmiennych na poziom 

ekwiwalencji oraz działania zalecane na każdym etapie procesu badawczego, by zminimalizować 

negatywny wpływ tych zmiennych na poziom ekwiwalencji wyników badań.  

Przeprowadzone w pracy rozważania pozwalają stwierdzić, że przyjęte w pracy hipotezy można uznać 

za słuszne. Słuszna okazała się hipoteza zakładająca, że poziom ekwiwalencji wyników badań 

międzynarodowych zależy od zachowania ekwiwalencji na poziomie obiektu badań, narzędzi 

pomiarowych, procesu gromadzenia danych oraz doboru próby badawczej. Rozstrzygnięcia koncepcyjno-

operacjonalizacyjne uwzględniające podobieństwa i różnice kulturowe na badanych rynkach, a w efekcie 

zdefiniowanie obiektu badań, a następnie wykorzystanie w narzędziach badawczych skal pomiarowych już 

przetestowanych (dopasowanych kulturowo) przez innych badaczy, przeprowadzenie wstępnych 
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(eksploracyjnych) badań jakościowych oraz ilościowych badań pilotażowych na dopasowanych do specyfiki 

kraju próbach badawczych, pozwoli uzyskać ekwiwalencję na płaszczyźnie interpretacyjnej. Z kolei im 

wyższy poziom ekwiwalencji na płaszczyźnie interpretacyjnej, tym wyższą uzyska się zgodność badanych 

konstruktów na poziomie statystycznym i wyższy będzie poziom ekwiwalencji wyników badań na 

płaszczyźnie proceduralnej. 

Przedstawione w pracy liczne przykłady badań międzynarodowych i problemów metodologicznych, na 

jakie napotkali badacze w trakcie ich realizacji potwierdziły tezę o wieloczynnikowym wpływie rozstrzygnięć 

metodologicznych na etapie przygotowania badania (w tym rodzaju postawionych pytań badawczych, 

zastosowanych zmiennych w narzędziach pomiarowych, sposobu tłumaczenia narzędzi pomiarowych, 

źródeł informacji i sposobu poboru danych) na poziom ekwiwalencji wyników.  

Na podstawie omówionych w pracy przykładów braku ekwiwalencji na poziomie obiektu badań 

(sposobu jego definiowania i kategoryzowania), próby badawczej (wykorzystywanych operatów losowania, 

metod i kryteriów doboru jednostek do badania), pomiaru (konstrukcji i tłumaczenia narzędzi 

pomiarowych), procesu gromadzenia informacji (metod i technik badawczych, komunikacji kulturowej), 

można uznano za słuszną także hipotezę mówiącą o tym, że warunkiem zachowania ekwiwalencji jest 

podjęcie na każdym etapie procesu badawczego działań minimalizujących negatywny wpływ wielu 

czynników na poziom ekwiwalencji badań. Zachowanie ekwiwalencji badań będzie tym łatwiejsze, im 

mniejsze są różnice kulturowe pomiędzy krajami, w których badania są realizowane oraz mniej jest 

porównywanych rynków/krajów/grup. Im więcej badanych krajów tym większe obciążenie błędami 

pomiarowymi, a w konsekwencji mniejsza porównywalność wyników. Ponadto, im więcej porównywanych 

krajów i większe ich zróżnicowanie, tym trudniej osiągnąć pełną ekwiwalencję wyników. Najczęściej mamy 

do czynienia jedynie z ekwiwalencją na poziomie podstawowym (przy wielu porównywanych krajach), 

najtrudniej jest osiągnąć poziom całkowitej (pełnej) ekwiwalencji. O trudności w zachowaniu pełnej 

ekwiwalencji badań świadczą wyniki analizy badań własnych. W grupie sześciu badanych krajów warunki 

podstawowej ekwiwalencji spełniało pięć krajów, warunki ekwiwalencji częściowej trzy kraje, a warunki 

pełnej ekwiwalencji już tylko dwa.  

W badaniach rynków zagranicznych w oparciu o dane wtórne pozyskane z różnych raportów 

badawczych trudno o zachowanie ekwiwalencji zarówno na poziomie obiektu (a szczególnie jego 

kategoryzacji), pomiaru, jak i próby badawczej oraz procesu gromadzenia danych. Dokonana w pracy 

krytyczna analiza zawartości publikacji statystycznych pozwala stwierdzić, że korzystanie z wielu różnych 

źródeł informacji zmniejsza stopień porównywalności danych, a tym samym utrudnia zachowanie 

ekwiwalencji. Dlatego należy zminimalizować nie tylko liczbę wykorzystywanych w badaniach źródeł 

informacji, ale także zadbać o ich jakość.  

Praca stanowić może kompendium wiedzy dla badaczy o warunkach zachowania ekwiwalencji 

realizowanych badań międzynarodowych, a korzystających z raportów i baz danych o rynkach 

zagranicznych o sposobie i kryteriach oceny jakości danych i ich porównywalności. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
  

W czerwcu 1998 roku ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność 

Marketing). W marcu 1998 roku rozpoczęłam pracę w Centrum Badań i Ekspertyz (obecnie Centrum Badań 

i Transferu Wiedzy) Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, najpierw na 

stanowisku specjalisty, a następnie kierownika biura. W tym czasie zdobywałam pierwsze doświadczenia  

w badaniach. Uczestniczyłam w pracach zespołów badawczych przy projektowaniu i realizacji komercyjnych 

badań marketingowych, co w znacznym stopniu wpłynęło na moje przyszłe zainteresowania naukowe.  

Oferta i funkcjonowanie Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach stało się przedmiotem moich 

pogłębionych studiów i analiz badawczych. W pierwszych publikacjach wskazywałam na znaczenie szkoły 

wyższej i świadczonych przez nią usług (edukacyjnych i badawczych) na rynku usług profesjonalnych, 

definiując kryteria jakości usług profesjonalnych, sposób ich pomiaru oraz działania marketingowe, jakie 

powinny być podejmowane przez uczelnie, które na tym rynku działają. Efektem prowadzonych badań były 

wystąpienia na konferencjach oraz publikacje: 

1. Usługi profesjonalne w szkołach wyższych – podejście marketingowe [w:] Marketing w jednostkach naukowo-
badawczych, Materiały Instytutu Morskiego Nr 895, ZWN Instytutu Morskiego Gdańsk-Szczecin 2000, s. 29-33 
(współautor Z. Kędzior, 50%) 

Warsztaty i Konferencja „Marketing w jednostkach naukowo-badawczych”, Jastrzębia Góra 7-9 czerwca 
2000, organizatorzy: Instytut Morski w Gdańsku i Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie 

2. Szkoły wyższe na rynku usług profesjonalnych [w:] Marketing usług profesjonalnych, Wyd. Mars Graf M.R. Sójka, 
Poznań 2001, s. 146-154 (współautor Z. Kędzior, 50%) 

III Międzynarodowa konferencja ,,Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty”, Poznań 21-22 maja 
2001, organizator: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu  

3. Współpraca szkół wyższych z praktyką gospodarczą – uwarunkowania i zakres [w:] Wspólna Europa 
Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. H. Brdulak i T. Gołębiewski, SGH Kolegium Gospodarki Światowej, 
PWE, Warszawa 2001, s. 383-390 (współautor Z. Kędzior, 50%) 

Konferencja TRANS’01 „Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji”, Warszawa, 25-
27.10.2001, organizator: SGH w Warszawie 

4. Jakość jako element efektywności usług profesjonalnych – wybrane metody badania [w:] Marketing. Metody  
i techniki badawcze, red. Z. Kędzior, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2002,  
s. 71-80  

II Warsztaty doktorskie, Ustroń, 2001, organizator: Akademia Ekonomiczna w Katowicach i Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie 

5. Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na rynku usług badawczych – z 
doświadczeń akademickich badaczy rynku [w:] Marketing instytucji naukowych i badawczych, Prace 
Instytutu Lotnictwa nr 208, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010, s. 135-145 
(współautor Z. Kędzior, 50%) 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” (MINIB), 
Warszawa, 17-18 listopada 2010, organizator: Instytut Lotnictwa 

 

W 2001 roku rozpoczęłam pracę naukową na Wydziale Ekonomii w nowopowstałej Katedrze 

Marketingu i Usług (obecnie Katedra Rynku i Konsumpcji), której kierownikiem była prof. dr hab. Zofia 

Kędzior. W Katedrze Rynku i Konsumpcji pracuję nadal.  
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W mojej pracy naukowej można wyróżnić dwa główne nurty badawcze. Pierwszy związany jest  

z zachowaniami podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw i konsumentów), drugi koncentruje się wokół 

metodyki i metodologii badań rynkowych i marketingowych.  

Zachowania przedsiębiorstw podejmowane w różnych obszarach prowadzą do realizacji założonych 

celów. Zachowania przedsiębiorstw można badać w układzie produkt – konsument z uwzględnieniem 

sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i stanu jego otoczenia. Zachowania są zwykle reakcją na działania 

podejmowane przez inne podmioty rynkowe, z którymi przedsiębiorstwo pozostaje w stosunkach wymiany, 

mogą też być reakcją poprzedzającą lub wywołującą te działania. Początek mojej pracy naukowej (2001-

2002) związany był z badaniami w tym zakresie. W rezultacie podjętych wysiłków badawczych w tym nurcie 

opublikowałam i wygłosiłam na konferencjach następujące referaty: 

1. Formy współpracy przedsiębiorstw na rynku konsumpcyjnym – wyniki badań [w:] Obszary współpracy polskich 
przedsiębiorstw, red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 205-212 

VI Konferencja z serii "Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw" pt. „Współpraca partnerów  
w regionie”, Międzyzdroje, maj 2001, organizator: Uniwersytet Szczeciński 

2. Przedsiębiorstwo w otoczeniu marketingowym – próba identyfikacji relacji partnerskich [w:] Marketing  
w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2002, s. 309-314 

VII Konferencja z serii "Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw" pt. „Marketing w rozwoju 
regionów”, Mrzeżyno, maj 2002, organizator: Uniwersytet Szczeciński 

3. Zachowania marketingowe przedsiębiorstw – próba identyfikacji [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju  
i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, A. Jaki, AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa – Kraków 
2002, s. 318-323 (współautor Z. Kędzior, 50%) 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania 
wartości przedsiębiorstw”, Erikslund, Szwecja, 2002, organizator: AE w Krakowie 

4. Źródła wiedzy menedżerów o otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie 
informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002, s. 229-234 

Konferencja naukowa pt. „Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym”, Szczawnica, 26-29 
września 2002, organizator: AE w Krakowie 

 

W szerokim nurcie zachowań przedsiębiorstw, w kolejnych latach pracy naukowej (2003-2006), 

pogłębiałam problematykę zachowań informacyjnych, w tym pozyskiwania informacji w drodze badań 

marketingowych. Podstawowym motywem podjętych przeze mnie poszukiwań badawczych stanowiły 

wyniki studiów literatury wskazujące na znaczenie informacji w procesach decyzyjnych i ich wpływ na 

redukcję ryzyka i niepewności działania w zmieniającym się otoczeniu. Prace poświęcone temu zagadnieniu 

przedstawiłam na konferencjach naukowych i opublikowałam jako rozdziały w monografiach: 

1. Badania marketingowe w procesie decyzyjnym [w:] Badania marketingowe. Metody, tendencje, 
zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 72-77 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania”, Wrocław, 
maj 2003, organizator: AE we Wrocławiu 

2. Badania marketingowe - koszt czy wartość dla menedżera? [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – 
tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 164-171 

Konferencja naukowa pt. „Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, 
przyszłość”, Warszawa, 17-18 listopada 2004, organizator: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
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3. Badania marketingowe jako źródło informacji o rynku dla przedsiębiorstw [w:] Polski konsument  
i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2005, s. 405-410 

X Konferencja z serii "Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw" pt. „Polski konsument  
i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku”, Międzyzdroje, maj 2005, organizator: 
Uniwersytet Szczeciński 

4. Informacje w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw [w:] Ekonomia. Kierunki badań, Materiały konferencyjne 
CBiE AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 71-85 

II Forum Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, konferencja naukowa, 
Katowice, czerwiec 2006, organizator: AE w Katowicach 

 

Dalsze studia literaturowe wskazały na istnienie znacznych luk w warstwie poznawczej problemu 

wykorzystania informacji z badań w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Zainspirowana 

tematem postawiłam sobie pytania badawcze: do czego i w jakim stopniu informacja z badań 

marketingowych zostaje wykorzystana przez menedżerów przedsiębiorstw? W jaki sposób menedżerowie 

identyfikują korzyści płynące z badań oraz czy odnoszą je do poniesionych na ich osiągnięcie nakładów? 

Zaprojektowałam badania własne, których celem była ocena efektywności badań marketingowych  

w procesie decyzyjnym. Na realizację tych badań w 2004 roku otrzymałam środki z KBN (grant promotorski 

nr 1 H02C 03926, kier. prof. dr hab. Z. Kędzior). Celem prowadzonych przeze mnie badań była diagnoza 

zakresu i stopnia wykorzystania informacji pochodzących z badań marketingowych w procesie decyzyjnym 

przedsiębiorstw. Napisana przeze mnie rozprawa doktorska poza przedstawieniem wyników badań,  

w warstwie metodycznej wskazywała zbiór kryteriów oceny efektów badań marketingowych w procesie 

decyzyjnym, a w warstwie aplikacyjnej możliwości wykorzystania analizy efektywności badań 

marketingowych dla potrzeb decyzji w przedsiębiorstwach. Referaty prezentujące fragmenty badań 

prowadzonych w związku z rozprawą doktorską przedstawione zostały na konferencjach naukowych  

i opublikowane jako rozdziały w monografiach: 

1. Wartość informacji z badań w podejmowaniu decyzji marketingowych. Wyniki badań [w:] Wspólna Europa. 
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, 
SGH w Warszawie, Warszawa 2007, s. 489-494 

Konferencja TRANS’07 „Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii 
Europejskiej”, Warszawa, listopad 2007, organizator: SGH w Warszawie 

2. Koszty badań marketingowych – w kierunku zmian [w:] Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania 
przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 
337, 2014, s. 272-280 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe - podejścia jakościowe i ilościowe”, Wałbrzych, 
5-27 maja 2014, organizator: UE we Wrocławiu 

3. Pomiar efektywności badań marketingowych - przykład zastosowania wywiadu pogłębionego [w:] Badania 
marketingowe: metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWE, Warszawa 
2008, s. 168-175  

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe: metody, nowe technologie, obszary aplikacji”, 
Wrocław, maj 2008, organizator: AE we Wrocławiu 
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Rezultaty moich dociekań naukowych podjętych w rozprawie doktorskiej opublikowałam  

w czasopiśmie naukowym „Marketing i Rynek”: 

1. Efektywność badań marketingowych, „Marketing i Rynek”, 2007, nr 2, s. 2-9  
2. Efektywność badań marketingowych w przedsiębiorstwach, „Marketing i Rynek”, 2007, nr 5, s. 22-29 

 

W nurt podejmowanych przeze mnie badań zachowań przedsiębiorstw wpisują się projekty 

statutowe katedry, w realizację których byłam zaangażowana w latach 2005-2010. W okresie 2005-2007 

wzięłam udział w projekcie pt. Handel i usługi w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i perspektywy 

rozwoju. Projekt realizowany był w trzech etapach: 1/ Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania 

funkcjonowania handlu i usług w Polsce, 2/ Funkcjonowanie handlu i usług w województwie śląskim – 

wyniki badań, 3/ Funkcjonowanie handlu i usług w województwie śląskim w perspektywie roku 2013.  

W zakresie zachowań przedsiębiorstw w badaniach zidentyfikowano działania marketingowe 

podejmowane przez placówki handlowe i usługowe w celu budowania skutecznej strategii rozwoju. 

Rezultaty badań zawiera monografia wydana pod moją redakcją pt.: Handel i usługi. Diagnoza  

i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim (CBiE AE Katowice, Katowice 2008) oraz artykuły 

naukowe zaprezentowane na konferencjach: 

1. Handel w województwie śląskim w opinii mieszkańców - wyniki badań [w:] Ekonomia i finanse: współczesne 
problemy badawcze, red. J. Harasim, T. Kraśnicka, AE w Katowicach, CBiE, Katowice 2008, s. 161-175 

III Forum Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Młoszowa, październik 
2008, organizator: AE Katowice 

2. Le developpement de l’e-business en Pologne et en Europe. Conditions et perspectives [w:] L’entrepreneur 
face aux polotiques publiques europeennes, dir. C. Martin et T. Rkibi, Travaux Scientifiques du Reseau PGV. 
Conference Internationale de Lisbonne, PGV/ISLA Campus Lisboa, 2012, s. 284-296 (współautor A. Stolecka, 
50%) 

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sieci PGV pt. « L’entrepreneur face aux politiques 
publiques européennes », Lizbona, 13-14 wrzesień 2012, organizator: Reseau PGV 

 

W latach 2008–2010 kontynuowałam badania zachowań przedsiębiorstw w ramach kolejnego 

projektu badań statutowych katedry pt.: Rynek informacji w województwie śląskim, realizowanego  

w trzech etapach: 1/ Teoretyczno-metodyczne problemy badania rynku informacji, 2/ Zachowania 

podmiotów na rynku informacji w województwie śląskim, 3/ Perspektywy rozwoju rynku informacji – opinie 

ekspertów. Szeroki zakres przedmiotowy projektu, w obszarze zachowań obejmował potrzeby 

informacyjne przedsiębiorstw i instytucji działających na rynku informacji oraz sposoby ich zaspokajania. 

Wyniki badań przedstawiono w monografii Rynek informacji w województwie śląskim – diagnoza  

i perspektywy rozwoju (red. M. Malinowska, CBiE AE Katowice 2011), w której jestem autorką  

i współautorką dwóch rozdziałów.  

W roku 2015, w ramach stażu naukowego, wzięłam udział w badaniach statutowych Zakładu Usług 

Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, których przedmiotem była działalność 

innowacyjna przedsiębiorstw usługowych i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki, rynków i firm. 
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Uczestnicząc w projektowaniu i realizacji badań pogłębiałam swoją wiedzę i warsztat badawczy w nurcie 

zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych. Efektem prac zespołu badawczego jest 

wieloautorska monografia pt. Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w 

Polsce (IBRKK, Warszawa 2015). 

W nurcie badań zachowań podmiotów rynkowych szczególne dla mnie miejsce zajmują badania 

zachowań konsumentów. Zainteresowanie zachowaniami konsumentów i ciekawość badacza rozwijały się 

wraz ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Koniec XX w. to czas dużych zmian w zachowaniach 

konsumentów, szczególnie zmian w zachowaniach nabywczych. Zmieniające się uwarunkowania 

gospodarcze, technologiczne, międzynarodowe, społeczno-kulturowe w kraju wpłynęły na proces 

podejmowania decyzji nabywczych oraz miejsca i sposoby dokonywania zakupów przez konsumentów.  

W latach 2002-2004 uczestniczyłam w projekcie badań statutowych dotyczących zachowań 

konsumentów. Celem projektu było rozpoznanie zachowań oraz określenie na ile dla polskiego 

konsumenta nowe warunki zakupu w wymiarze przestrzennym i przedmiotowym (zmianie uległa 

infrastruktura handlowo-usługowa i oferta podażowa) wywołały określone zmiany w zachowaniach  

i postawach. Brałam aktywny udział w projektowaniu i realizacji badań empirycznych. Badania realizowane 

były w trzech etapach: 1/ Modele zakupu i konsumpcji w warunkach zmian. Marka produktu w procesie 

decyzyjnym konsumenta (2002), 2/ Modele zakupu i konsumpcji w warunkach zmian. Rynkowe wybory  

i decyzje konsumentów – uwarunkowania, prawidłowości (2003), 3/ Modele zakupu i konsumpcji  

w warunkach zmian - próba identyfikacji (2004). Wyniki badań były przedmiotem dyskusji na 

zorganizowanym przez katedrę seminarium pt. Z marką czy bez marki (Katowice 2002). Rozważania 

dotyczące zachowań konsumentów zaprezentowałam w następujących rozdziałach monografii: 

1. Klienci w centrach handlowych – próba typologii [w:] Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, 
red. Z. Kędzior, CBiE AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 31-40 

2. Atrybuty marki jako czynniki wyboru [w:] Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, red.  
Z. Kędzior, CBiE AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 79-92 

 

Na zachowania konsumentów znaczący wpływ wywarły nowe technologie. Internet stał się 

codziennością zarówno w działalności podmiotów gospodarczych, jak i w życiu gospodarstw domowych  

i konsumentów, przyczyniając się do powstania nowej kategorii konsumenta, czyli e-konsumenta. 

Ciekawość badacza skłoniła mnie do poszukiwania odpowiedzi na pytania: kim jest polski e-konsument, co 

kupuje, dlaczego, jak i gdzie? W 2008 roku otrzymałam grant zespołowy MNiSW nr NN112 041535 na 

badania pt. Polski e-konsument - typologia, zachowania (realizowany w latach 2008-2011 pod moim 

kierunkiem). Celem projektu była identyfikacja cech demograficzno-psychograficznych polskiego  

e-konsumenta, rozpoznanie zachowań nabywczych, wyodrębnienie i charakterystyka typów  

e-konsumentów ze względu na cechy i zachowania w Internecie oraz określenie kierunków i dynamiki 
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zmian zachowań nabywczych e-konsumenta. Efekty przeprowadzonych badań upowszechniłam w 

monografii pt. Polski e-konsument – typologia, zachowania (Helion, Gliwice 2011) (współautor R. Wolny, 

50%) oraz następujących publikacjach i na konferencjach naukowych: 

1. Jacy jesteśmy? Portret psychograficzny polskich e-konsumentów [w:] Ekonomia. Finanse. Współczesne 
wyzwania i kierunki rozwoju, CBiE UE Katowice, Katowice 2010, s. 699-716 

IV Forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, konferencja naukowa, Katowice, październik 
2010, organizator: UE w Katowicach 

2. Polski e-konsument. Założenia metodologiczne badań, „Marketing i Rynek” 2011, nr 5, s. 27-34 
3. Tradycyjnie czy przez Internet? Zmiany w zachowaniach nabywczych polskich gospodarstw domowych [w:] 

Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, red. B. Kos, „Studia Ekonomiczne”, 
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 31-39  

II Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2011 pt. „Transformacja współczesnej gospodarki 
jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 09.06.2011, organizator: WE Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 

4. Szybko czy przyjemnie? Postawy polskich e-konsumentów wobec zakupów [w:] Tendencje w ekonomii  
i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, red. H. Buk, C. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, 
CBiE UE Katowice, Katowice 2013, s. 50-56 

V Forum Naukowe UE w Katowicach, Katowice, listopad 2012, organizator: UE Katowice 
 

Celem projektu było także stworzenie zbioru informacji stanowiących podstawy informacyjne  

w procesie podejmowania decyzji dla przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w Internecie,  

w zakresie: organizacji sprzedaży, formułowania oferty asortymentowej, budowania relacji z klientem, 

opracowywania strategii komunikacji z otoczeniem. W opisanym obszarze badawczym upowszechniłam na 

konferencjach oraz opublikowałam następujące artykuły naukowe: 

1. Jak wykorzystać wiedzę o e-konsumencie? Podstawy informacyjne strategii komunikacji w handlu 
elektronicznym [w:] Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, red.  
M. Sławińska, Zeszyty Naukowe 175, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 209-220 

Konferencja naukowa „B2B Forum 2011”, Poznań, 12-13 października 2011, organizator: UEP oraz 
Centrum B2B 

2. Widzieć jak e-konsument, czyli jak budować przewagę konkurencyjną w Internecie, „Handel Wewnętrzny”, 
wrzesień-październik 2011, s. 214-221  

Konferencja naukowa z cyklu „Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek” pt. E-zachowania, 
Ustroń, wrzesień 2011, organizator: UE w Katowicach 

 

W kolejnych latach mojej pracy naukowej wątki podniesione w monografii Polski e-konsument. 

Typologia, zachowania były przeze mnie rozwijane w układzie przestrzennym. W roku 2011 otrzymałam 

kolejny grant zespołowy NCN nr UMO-2011/01/B/HS4/01097 pt. E-konsument w Europie – komparatywna 

analiza zachowań (realizowany w latach 2011-2014 pod moim kierunkiem). Do głównych osiągnięć 

projektu należą: konceptualizacja kategorii europejskiego e-konsumenta oraz e-zachowań nabywczych 

konsumentów w Europie; określenie demograficznych, kulturowych, technologicznych, ekonomicznych  

i prawnych uwarunkowań zachowań nabywczych e-konsumentów w Europie; ich profilu psychograficznego 

oraz demograficzno-społecznego; określenie krzywej budżetowej e-konsumentów, map krzywych 

obojętności e-konsumentów oraz równowagi e-konsumentów; a także zbudowanie modelu procesu 

zarządzania relacjami z e-konsumentami z wybranych krajów Europy. Badania międzynarodowe 
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przeprowadzono w 6 krajach Europy. Efektem grantu jest monografia pt. E-consumer in Europe. 

Comparative analysis of behaviours (Helion, Gliwice, 2013) (współautorzy: R. Wolny 33%, A. Stolecka-

Makowska 33%), a także cykl publikacji (niektóre z nich zaprezentowane na konferencjach): 

1. In the Country or Abroad? The Europeans Doing Shopping – Research Results [w:] La Societe de 
L’information. Perspective Europeenne et Globale. Les Usages et les Risques d’Internet pour les Citoyens et 
les Consommateurs, red. C. Martin, M. Jaciow, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 151, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 154-168 

XIX° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV “La Societe de L’information. Perspective 
Europeenne et Globale”, Katowice, 19-21 septembre 2013, organizator: UE Katowice 

2. Czas jako determinanta zakupów on-line, „Handel Wewnętrzny”, 2013, nr 4 (lipiec-sierpień), tom II, s. 155-
165 

3. Beyond the purchasing activity in the process of purchasing of e-consumers in selected European countries. 
The results of international comparative studies [w:] La cohésion européenne en question, A. Chermeleu et 
C. Martin (Dir.), Editura Mirton, Timisoara, 2014, s. 113-119 

4. Internetowe źródła informacji o ofercie w procesie nabywczym e-konsumentów – wyniki badań [w:] 
Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych, red. S. Forlicz, Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4(42), 2014, Wrocław 2014, s. 153-165 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań 
ekonomicznych”, WSB w Poznaniu, Wrocław, 8-9 kwietnia 2013, organizator: WSB we Wrocławiu 

5. Europejczycy na e-zakupach za granicą, „Handel Wewnętrzny”, 2014, nr 4, s. 107-120 (współautor R. Wolny, 
50%) 

6. Portret psychograficzny młodych konsumentów we Francji i Rumunii, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 8,  

s. 1082-1088 

XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Usług pt. „Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia 
przeszłości i wyzwania przyszłości”, Toruń 14-16.09.2014, organizator: UMK w Toruniu 

7. Generation Y - Young Europeans’ Consumer Behavior, “China-USA Business Review”, October 2015, Vol. 14, 
No. 10, s. 515-522 doi: 10.17265/1537-1514/2015.10.004 

 

Wiedza na temat takiego segmentu rynku, jakim jest europejski e-konsument wyznacza 

przedsiębiorstwom obszar działania i stanowi punkt odniesienia przy opracowywaniu strategii działań 

marketingowych. Wyniki przeprowadzonych badań mają dużą wartość aplikacyjną dla przedsiębiorstw 

działających w Internecie, kierujących swoją ofertę do e-konsumentów w różnych krajach europejskich. 

Aplikacyjny charakter badań podkreśliłam w artykułach: 

1. Europejski e-konsument – implikacje praktyczne dla marketingu, „Handel Wewnętrzny”, 2013, nr 3, tom 1, 
s. 60-68  

III Konferencja Naukowa z cyklu Kontrowersje wokół marketingu pt. „Kreowanie wartości a wartość 
marketingu”, Warszawa, 6-7 czerwca 2013, organizator: ALK w Warszawie 

2. Pokolenie Y na zakupach – wyzwania dla współczesnego marketingu, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(361), 
2016, s. 183-191 

XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, pt. „Współczesne paradygmaty w marketingu, 
handlu i konsumpcji”, Warszawa, 18-20.09.2016, organizator: SGGW w Warszawie 

 

W latach 2013-2015 moje wysiłki badawcze koncentrowały się na badaniach zachowań klientów 

placówek handlowych i usługowych w perspektywie europejskiej. Projekt badań statutowych pt.: Handel  

i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy rozwoju zrealizowany w oparciu o krajowe oraz zagraniczne 

źródła informacji wtórnej i pierwotnej, był kompleksowym rozpoznaniem funkcjonowania handlu i usług 

w wybranych krajach europejskich. W efekcie powstały dwie wieloautorskie monografie, jestem 
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współautorką jednej z nich pt. Services in Europe – diagnosis and development perspectives (Wyd. UE 

Katowice, Katowice 2015). Praca stanowi studium teoretyczno-metodyczne badań usług w Europie, w tym 

opinii mieszkańców na temat funkcjonowania placówek usługowych w Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, 

Polsce, Rumunii, Słowacji i Węgrzech. Ponadto, wyniki prowadzonych badań opublikowałam  

i zaprezentowałam na konferencjach naukowych: 

1. Polskie sklepy internetowe na rynku europejskim [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako 
przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 136, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 113-128 

III Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2012 pt. „Transformacja współczesnej 
gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 14.06.2015, organizator: WE UE 
w Katowicach 

2. Konsumpcja e-usług w społeczeństwie informacyjnym (na przykładzie Francji), „Marketing i Rynek” 2015, nr 
8, s. 205-214 

Konferencja naukowa z cyklu „Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek” pt. Konsument  
w przestrzeni handlu i usług, Ustroń, wrzesień 2015, organizator: UE w Katowicach 

3. Konsumpcja e-usług w Rumunii – w kierunku społeczeństwa informacyjnego, „Konsumpcja i rozwój”, nr 2, 
2016, s. 50-61  

Konferencja Naukowa „Konsumpcja. Konsument. Innowacje. Zrównoważony Rozwój”, Warszawa, 
29 czerwca 2015, organizator: IBRKiK 

4. Klienci wobec funkcjonowania placówek gastronomicznych – perspektywa europejska, „Handel 
Wewnętrzny” (w druku, po dwóch pozytywnych recenzjach) (współautor R. Wolny, 50%) 

 
W nurt badań zachowań nabywczych konsumentów wpisuje się także kolejny projekt badań 

statutowych katedry, w którym brałam aktywny udział. Projekt pt. Handel detaliczny i usługi w Polsce – 

perspektywa konsumenta realizowany był w latach 2016-2017. W szeroko zakreślonym przedmiocie badań 

moje dociekania naukowe koncentrowały się na postrzeganiu przez klientów placówek handlowych  

i usługowych wartości, jakie oferują im te przedsiębiorstwa. Wyniki swoich badań przeprowadzonych na 

podstawie danych wtórnych i pierwotnych opublikowałam w: 

1. Dostępność placówek handlowo-usługowych w miastach różnej wielkości w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 
Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice, 2016, nr 302, s. 18-29 

2. Atrybuty przewagi konkurencyjnej formatów handlu detalicznego w miastach różnej wielkości w Polsce, 
„Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice, 2016, nr 302, s. 97-108 

3. Konsumenci kupujący i niekupujący przez Internet – analiza porównawcza, „Konsumpcja i Rozwój”, 2018, nr 

2 (w druku, po dwóch pozytywnych recenzjach) 

 

Ze względu na silną orientację empiryczną moje zainteresowania badawcze obejmują także 

zagadnienia metodyczne związane z prowadzeniem badań empirycznych w naukach społecznych, w tym 

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W szczególności na ścieżkę mojego rozwoju naukowego silny wpływ 

miało otrzymanie i kierowanie grantami MNiSW i NCN. Obydwa projekty zakładały realizację, ważnych dla 

mnie ze względu na zainteresowania naukowe wpisujące się w nurt metodyki i metodologii badań, celów 

metodycznych. W projekcie pt. Polski e-konsument – typologia, zachowania celem metodycznym była 

weryfikacja możliwości zastosowania metod i technik wykorzystywanych w bezpośrednich badaniach 

zachowań nabywczych do badań w wirtualnej rzeczywistości oraz opracowanie narzędzi badawczych do 

badań online metodą obserwacji i ankiety. Metodologia zastosowana w badaniach obejmowała badania 
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jakościowe realizowane techniką etnografii wirtualnej (obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca) oraz 

badania ilościowe realizowane metodą wywiadu (techniką wywiadu bezpośredniego) i metodą ankiety 

(techniką ankiety online). W roku 2010 technika ankiety online nie była jeszcze tak powszechnie stosowana 

w badaniach zachowań konsumentów jak obecnie. Doświadczenia w tym zakresie opisałam w artykułach 

naukowych i przedstawiłam na konferencjach: 

1. Wywiad bezpośredni czy ankieta on-line – dylematy badacza [w:] Badania marketingowe – nowe wyzwania, 
red. nauk. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 96, Wyd. UE we Wrocławiu, 
Wrocław 2010, s. 189-198 (współautor M. Kucia, 50%) 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe nowe wyzwania oraz skuteczność w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem”, Wrocław, 16-18 maja 2016, organizator: UE we Wrocławiu 

2. Gromadzenie informacji w badaniach field research – dylematy metodologiczne [w:] Ekonomia jako obszar 
badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju, red. B. Kos, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 78-88 (współautor M. Kucia, 50%) 

I Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2010 pt. „Transformacja współczesnej gospodarki 
jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, czerwiec 2010, organizator: WE UE  
w Katowicach 

3. Fora internetowe jako źródło informacji – możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach zachowań 
nabywczych [w:] Badania marketingowe – metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, red. K. Mazurek-
Łopacińska, M. Sobocińska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 236, 2012, Wyd. UE we Wrocławiu, s. 113-
122 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe – metody, nowe podejścia i konteksty 
badawcze”, Wrocław, 23-25 września 2012, organizator: UE we Wrocławiu 

 

Drugi grant pt. E-konsument w Europie – komparatywna analiza zachowań w warstwie metodycznej 

zakładał identyfikację problemów metodologicznych oraz określenie czynników determinujących jakość,  

w tym porównywalność wyników w międzynarodowych badaniach zachowań e-konsumentów. Badania 

przeprowadzono we Francji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoszech, techniką ankiety audytoryjnej 

na próbie 1800 osób. Ze względu na znaczenie, a jednocześnie dużą złożoność problemu ekwiwalencji  

w badaniach międzynarodowych, stała się ona przedmiotem moich samodzielnych dociekań naukowych. 

W oparciu o doświadczenia badawcze zgromadzone w projekcie opublikowałam artykuły i wygłosiłam 

referaty, w których przedstawiłam problem realizacji badań o zasięgu międzynarodowym: 

1. International Research of European Market of Young E-Consumers (methodological dilemmas) [w:] 
„ЛОГІСТИКА” 2013, No 762, ВІСНИК НЦАІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, s. 263-
270 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Marketing w procesie internacjonalizacji rynku” Lwów, 
26-28 września 2013, organizator: UMCS w Lublinie, Politechnika Lwowska 

2. Międzynarodowe badania zachowań e-konsumentów – typy, podejścia, wymiary [w:] Transformacja 
współczesne gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Zeszyty 
Naukowe Wydziałowe, nr 187, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 145-155 

IV Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2013 pt. „Transformacja współczesnej 
gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 20.06.2013, organizator: WE UE 
w Katowicach 

3. Standaryzacja vs adaptacja procesów badawczych na rynkach międzynarodowych – dylematy 
metodologiczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 
270, 2016, s. 104-111 
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VI Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2015 pt. „Transformacja współczesnej 
gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 11.06.2015, organizator: WE UE 
w Katowicach 

4. Ekwiwalencja w badaniach europejskich – wybrane aspekty [w:] Badania marketingowe a potrzeby 
informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 460, 2016, s. 62-70 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego”, Wrocław, 22-24 maja 2016, organizator: UE we Wrocławiu 

5. Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach marketingowych – identyfikacja problemu, „Handel 
Wewnętrzny”, nr 6(371), 2017, s. 112-121.  

VIII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych „Marketing w społeczeństwie 
informacyjnym” – Market Info 2017, Gdańsk, 7 - 8 grudnia 2017, organizator: Politechnika Gdańska 

 

Studia literatury przedmiotu, wskazujące na wieloaspektowość problemu oraz istniejącą lukę wiedzy 

w zakresie czynników warunkujących poziom ekwiwalencji oraz sposobów jej oceny na etapie 

projektowania badania, jak i na podstawie uzyskanych wyników, skłoniły mnie do dalszych badań 

teoretycznych i empirycznych, których wyniki przedstawiłam w monografii pt. Ekwiwalencja  

w międzynarodowych badaniach rynku (Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018), którą uważam za moje 

główne osiągnięcie naukowe.  

Rozszerzenie poruszanego w monografii zagadnienia ekwiwalencji, z przykładem zastosowania metod 

statystycznych do określania jej poziomu ujęłam w artykule zgłoszonym na konferencję naukową pt. 

„Badania marketingowe – metody, trendy, zastosowania”, która odbędzie się we Wrocławiu 20-22 maja 

2018 (organizator: UE we Wrocławiu): Empiryczna ocena ekwiwalencji wyników badań – uwagi 

metodyczne i próba implementacji (po dwóch pozytywnych recenzjach, w druku).  

 

Prowadząc badania zachowań podmiotów rynkowych, w tym także w szerszym zakresie 

przedmiotowym dla praktyki gospodarczej (w ramach Centrum Badań i Transfery Wiedzy UE w Katowicach) 

miałam wiele możliwości doskonalenia swojego warsztatu badawczego. W badaniach własnych i pracach 

zleconych (szerzej: załącznik 5 pkt. M. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie) 

wykorzystywałam metody ilościowe i jakościowe ze wszystkimi przynależącymi im technikami. Wybrane 

zagadnienia metodyczne zostały upowszechnione w publikacjach: 

1. Zogniskowane wywiady grupowe jako źródło informacji w badaniach marketingowych [w:] Współczesne obszary 
marketingu, red. A. Szromnik, AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 57-64 

II Warsztaty doktorskie, Ustroń 24-26.11.2000, organizator: AE w Krakowie i AE im. K. Adamieckiego 
w Katowicach 

2. Indywidualny wywiad pogłębiony w Internecie [w:] Jakościowe badania marketingowe w Internecie, red.  
M. Jaciow, G. Maciejewski, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 57-64 

3. Podstawy informacyjne badań handlu i usług w Europie, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach, nr 336, 2017, s. 134-145 (współautorzy M. Kucia, M. Malinowska, 33%) 

VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii 2017 pt. „Nowe koncepcje i kierunki badań 
w ekonomii i zarządzaniu”, Katowice, czerwiec 2017, organizator: WE UE w Katowicach 

 

W latach 2011-2012 uczestniczyłam w badaniach statutowych katedry pt. Metody i techniki 

jakościowych badań w Internecie. Efektem studiów literaturowych w tym obszarze była monografia pt. 
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Badania jakościowe w Internecie – wybrane zagadnienia (Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013), której 

jestem współredaktorką. W monografii przedstawiono: specyfikę badań jakościowych realizowanych 

tradycyjnie i przez Internet, najważniejsze techniki badań jakościowych i organizację badań w Internecie, 

internetowe technologie gromadzenia, analizy i archiwizacji informacji z badań jakościowych. Zestawiono 

kryteria jakości informacji jakościowych oraz wskazano najistotniejsze aspekty etyczne i prawne w realizacji 

badań jakościowych przez Internet.  

 

Dokonując podsumowania mojego dorobku i osiągnięć naukowo-badawczych od czasu uzyskania 

stopnia doktora do chwili obecnej, pragnę podkreślić, że: 

1. Jestem autorką lub współautorką 47 publikacji, a w szczególności: 

- autorką 1 monografii, którą wskazuję jako osiągnięcie naukowe, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy  

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki, Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. 

- współautorką 4 monografii naukowych (w tym 2 w języku angielskim) 

- autorką 13 i współautorką 2 rozdziałów w monografiach bądź w publikacjach w recenzowanych 

opracowaniach zbiorowych (w tym 1 w języku angielskim, 1 w języku francuskim), 

- autorką 24 i współautorką 3 publikacji naukowych w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych 

(w tym 3 w języku angielskim). 

2. Jestem redaktorką 1 i współredaktorką 3 monografii naukowych 

3. Brałam udział w 9 projektach naukowo-badawczych, w tym: 

- byłam wykonawcą w 6 projektach badań statutowych Katedry Rynku i Konsumpcji 

- byłam wykonawcą w projekcie promotorskim KBN (projekt nr 1 H02C 03926 nt.: „Efektywność 

badań marketingowych procesie decyzyjnym”, 2004-2005, kier. prof. dr hab. Z. Kędzior) 

- kierownikiem w projekcie zespołowym MNiSW (projekt nr 0415/B/H03/2008/35) nt.: „Polski  

e-konsument – typologia, zachowania”, 2008-2011) 

- kierownikiem w projekcie zespołowym NCN (projekt nr 2011/01/B/HS4/01097) nt.: „E-konsument 

w Europie – komparatywna analiza zachowań”, 2011-2014) 

4. Uczestniczyłam i/lub byłam autorką (współautorką) referatów zaprezentowanych na 31 konferencjach 

naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym zarówno w Polsce, jak i za granicą.  

Wskaźniki pozwalające ocenić mój dorobek publikacyjny kształtują się następująco (stan na 26.03.2018): 

- według Google Scholar: liczba cytowań 210, indeks Hirscha 6 

- według Publish or Perish: liczba cytowań 237, indeks Hirscha 6 

- według BazEkon: liczba cytowań 103 (z autocytowaniami), 81 (bez autocytowań), indeks Hirscha 4 
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1. Name and Surname: Mrs. Magdalena Jaciow 

 

2. Diplomas and scientific degrees 

2.1.  Magister Degree (equivalent of Master of Science) – a graduate of five-year full-time studies at 

Karol Adamiecki Academy of Economics in Katowice (currently known as: University of Economics) 

at Management Division, Faculty of Management and Marketing, Major Specialization in 

Marketing, year of graduation: 1998, no. 10.915 

2.2. Doctor of Economics (PhD) with specialization in Management Science awarded by the resolution 

of the Management Faculty Council of Karol Adamiecki University of Economics in Katowice of 

29th June, 2006 on the basis of the presented dissertation titled: “The effectiveness of marketing 

research in the decision making process” prepared under the scientific supervision of Prof. PhD 

Zofia Kędzior 

 

3. Information about previous employment in scientific institutions 

3.1. Oct/2001 – Sept/2006: University of Economics in Katowice (formerly known as: Karol Adamiecki 

Academy of Economics), the Faculty of Market and Consumption (formerly known as: Faculty of 

Marketing and Services), academic assistant position;  

3.2. Oct/2006 – Sept/2016: University of Economics in Katowice (formerly known as: Karol Adamiecki 

Academy of Economics), the Faculty of Market and Consumption, lecturer position  

3.3. Oct/2016 – present: University of Economics in Katowice (formerly known as: Karol Adamiecki 

Academy of Economics), the Faculty of Market and Consumption, academic assistant position  

 

4. Indication of the scientific accomplishment as defined by Article 16 Clause 2 of the Law on Academic 

Degrees and Title and Degrees and Title in Arts of 14 March 2003, (Journal of Laws No. 65, item 595 as 

amended)  

a) Title of scientific accomplishment: Equivalence in international market research 

b) Author: Magdalena Jaciow, year of publication 2018, Publishing House of the University of 

Economics in Katowice, chief reviewer: professor Krystyna Mazurek-Łopacińska Ph.D. 

(University of Economics in Wroclaw) 

c) Discussion of the scientific goal of the aforementioned study and achieved results together with 

the presentation of their potential (practical) applications  

 

The constitutive part of social sciences consists of comparisons between markets, countries, cultures 

and societies. The greatest works of the „architects” of social sciences (Durkheim’s, Weber’s or Marks’) 

were created based on the results of comparative analysis. Searching for similarities and differences 

among countries and cultures allows us to discover the working mechanisms of various entities, 
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irrespectively of whether the research is aimed at discovering universal laws (as it is in the case of 

Durkheim and Marks) or identifying differences (in Weber’s works). Searching for similarities and 

differences in various cultural and social systems has become a major problem in contemporary social 

sciences. Benefits that result from such scientific researches have been also recognized in medicine, 

economics, education and politics. Discovering similarities and differences depends on the availability of 

comparable data.  

Ensuring the comparability of results of the conducted studies requires proper preparations to 

research and empirical verification, based on the acquired data. It is said that the very first example of 

comparative study is the research conducted by Almond and Verba [1963], where they measured, for the 

first time, the political participation of Americans (USA), Mexicans, Britons, Germans and Italians using 

ordinal and interval scales.  

The problem of equivalence (comparability) in international research constitutes a challenge for 

numerous scientists [Frijda, Jahoda, 1966], [van de Vijver, Leung, 1997], [van Deth (ed.), 2006], [Gabriel, 

Verba, 1963]. A large part of source literature includes publications of cultural psychologists, for whom the 

cultural context of research results is particularly important. In their economic research, the authors 

concentrate on international results of comparative studies of economic indicators coming from various 

economies across the world, by using statistical methods; and very often skipping the use of the so called 

“cultural filter”. In the Polish literature, there are few studies dealing with equivalence of research results. 

Among the scientists who work on that subject is Sagan (who estimates the level of equivalence of research 

results on the procedural level) and Karcz (who is focused on the interpretative level of the research 

process equivalence).  

In our times of globalization which concerns almost all kinds of market entity activities, the knowledge 

of foreign markets and the decisions made on the basis of such knowledge can guarantee market success. 

In the situation of common availability of abundant information, of managers’ knowledge increases. 

Applying such knowledge in the decision-making process requires assessing the quality of available data. 

The quality of information about foreign markets depends on the quality of data acquisition process, which 

should result in the fully comparable (equivalent) data.  

In view of the aforementioned conditions, the subject of this study is the equivalence in market 

research and the conditions for maintaining such an equivalence. In this study, the problem was analyzed 

from both the interpretational and procedural perspective, by conducting the expert and empirical 

evaluation of the equivalence of international research.  

The goal of this study was to determine the key conditions for maintaining equivalence and the 

methods of evaluating equivalence in international market researches. Another goal was to create a 

model for maintaining equivalence which may become a starting point for evaluating the level of 

equivalence of international market research.  
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The overall accomplishment of the main goal of this study required achievement of: 

1. Cognitive goals such as: 

- identification of the problem of equivalence in various scientific disciplines,  

- a review and explanation of the scientific approaches to market research equivalence in world 

literature, 

- identification of various levels of equivalence in market research, 

- identification of conditions for maintaining equivalence in the process of market research on every 

distinguished level, 

- indicating cultural factors that affect maintaining of equivalence in research conducted in different 

markets (different cultures), 

- creating a conceptual model for maintaining equivalence in market research. 

2. Methodological goal such as:  

- describing the methods for evaluating the level of equivalence of market research results and using 

one of those levels to evaluate one’s own research. 

3. Usability goals such as: 

- providing the researchers with knowledge of conditions for maintaining equivalence in their 

international market researches, 

- providing knowledge of the methods and criteria for evaluating data quality and comparability to 

those who avail of reports and databases concerning foreign markets. 

The analysis of the available literature on this subject and the predefined goals of this study constituted 

the basis for defining the following two hypotheses: 

H1: The level of equivalence among the results of international scientific researches depends on 

maintaining equivalence on the following levels: the subject of research, measurement tools, the 

process of collecting data and the selection of sampling design. The greater the research 

equivalence level on the interpretational level the greater the research equivalence level on the 

procedural level. 

H2: The necessary condition for maintaining equivalence is to undertake, at every stage of the 

research process, certain actions to reduce the negative impact of numerous variables (including 

the cultural diversity of markets, their demographic, social and economic structure, cultural 

competence of the researchers and international cooperation of the research team, as well as the 

type, number and quality of data sources) on the level of research equivalence. The broader is the 

scope of undertaken activities the higher the level of equivalence of research results. 

  

The nature of the analyzed problem and author’s personal experience have influenced the 

methodological approach used in this study. Due to the fact that proper understanding of the subject of 

this study requires the analysis of the non-economic conditions, it proved to be appropriate to apply  

a multi-disciplinary approach to the problem. An attempt was made (with full awareness of the 
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imperfection of such an approach) to present the problem of research equivalence from the perspective 

of human sciences, especially linguistics, management science, human sciences (including psychology and 

sociology), economic sciences (economics, management science) as well as exact sciences (mainly 

statistics). Hence the following three paradigms may be indicated, which encompass the topic of this 

paper: constructivism (understanding and multitude of interpretations), postpositivism (empirical 

observation, measurements and verification of theories) as well as pragmatism (concentration on 

problems, consequences of action, orientation on the practical goal). 

The adopted research strategy had the character of a mixed strategy which combines qualitative and 

quantitative research. The method of qualitative research has its source in the humanistic methodological 

model which recommends application of hermeneutical research methods. In this study, the author used 

the analysis, explanation and interpretation of written sources related to the subject of this paper and 

their multi-context evaluation. Also the quantitative research methods were used in this publication. The 

source of quantitative data, which was subject to statistical analysis and concluding, was the database of 

primary information acquired for the needs of the international research project managed by the author 

in years 2011-2014 (“NCN” project named: ”E-consumer in Europe – a comparative analysis of behaviors”).  

The scientific reflection included in the study can be linked to the subject of management sciences 

and is focused on information support in the decision-making processes in specific conditions (in this case 

- acquiring information in the international and multicultural environment).  

The aforementioned goals have determined the following structure of this study.  

In Chapter I, the concept of ”market research” was defined by describing its international aspect and 

indicating certain consequences of which the researcher must be aware when conducting research in 

many countries. The procedure of international market research was discussed underlining the need of 

maintaining equivalence and pointing out the methodological solutions resulting from the assumed goal 

of the research, which influence the entire process of the research. The chapter also includes  

a classification of international market research.  

In Chapter II, the meaning of the word ”equivalence” was explained by indicating the scope of its 

application in human sciences (including linguistics) and socio-economic sciences (including economics, 

sociology, psychology). The equivalence was defined in the field of research of international scope and the 

levels of equivalence were described. In this chapter, the essence of equivalence in indirect researches 

was also stressed, which in this case was concentrated on assuring the quality of data. The limitations of 

using the indirect foreign data sources in market research were mentioned. By referring to the essence of 

equivalence in direct researches, the major conditions for maintaining the equivalence were indicated i.e. 

the conditions and possibilities of conducting direct research in countries of various levels of economic 

development and in those of different cultures (the so called cultural bias of direct researches and the 

problem of selecting the etic and emic research perspective).  

A broader discussion of the influence of culture on equivalence of (international) market research was 

presented in Chapter III. In this chapter, the necessity of defining methodological solutions in the stage of 
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designing an international research was indicated. Using a handful of examples, equivalence of the subject 

of research, measurement tools, sampling design and direct research process were discussed. In this 

chapter, the conditions for maintaining conceptual, functional and categorization equivalence were 

defined at the level of the examined construct, which conditions result from the culturally diverse 

definition of the analyzed reality in various countries. The degree of the cultural diversity (especially the 

language) influences the way of communication between researchers and respondents. Maintaining 

equivalence in terms of measurement tools requires the use of proper rules for translation of questions 

and measurement scales, as well as maintaining proper distances on the qualitative scales and 

measurement units on the quantitative scales. The types of measurement tools were presented in relation 

to their cultural background and the stages of adaptation of research tools to the research of culturally 

diverse markets. By availing of examples of international research projects, the conditions for equivalence 

of the sampling design were indicated (including the sampling units, sampling frame, selection methods) 

as well as for equivalence of the direct research process (methods and techniques of data collection, 

context in which the socio-cultural conditions determine the interpretation of the research results and 

time in which the research is conducted in various markets). The basic problems related to the equivalence 

of data collection were discussed such as the will of cooperation between the researcher and the 

respondent, the relationship between respondent – interviewer and answer patterns that are 

characteristic for respondents representing various countries.  

Despite due diligence in maintaining proper conditions that influence the level of data comparability at 

the stage of the research design and in the phase of collection data, it might happen that the achieved 

results are not comparable in their subjective or spatial aspect. So as to verify the level of equivalence of 

the collected data, it is necessary to use the statistical methods of analysis. In chapter IV, the evaluation 

of data equivalence was conducted in accordance with the expert (qualitative) and empirical (quantitative) 

approach. The qualitative approach was used in the analysis of data derived from large-scale statistical 

sources (among other things from databases of Eurostat and International Statistics Yearbook). The 

evaluation concerned selected economic and social statistics of foreign markets (European and global). On 

the other hand, the quantitative approach was used in the analysis of data collected as part of authors’ 

own research. In this chapter, the most frequently used statistical methods were discussed, which 

methods concentrate on the analysis of the measurement model structure (subject of research, 

constructs). While using the methods of factor analysis, the evaluation of equivalence was conducted in 

terms of the model of attitudes towards online shopping at the configuration, metric and calibration level 

indicating the type of data equivalence in the series of analyzed countries (factor loadings, constants and 

random errors). Chapter IV also includes examples of empirical evaluation of results which was conducted 

in research projects concerning cross-cultural comparisons in terms of FRL – Food Related Lifestyles, 

evaluation of quality of life in elderly people (WHOQOL-AGE) as well as the theory of Schwartz’s basic 

human values theory, analyzed in the European Social Survey.  
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In Chapter V, the essence of scientific modelling was discussed as the methodological field of scientific 

research, which is related to the description, explanation and prediction of reality. The types and kinds of 

models were presented as tools that allow a better understanding of complicated phenomena, processes 

and market systems. Also, the structure of the author’s proprietary model of maintaining equivalence in 

international market research was described including particular elements of the model (such as the model 

of maintaining equivalence in interpretational level and the model of maintaining equivalence in the 

procedural level) as well as interdependencies between them (in terms of goals, conditions and actions at 

every stage of the research process). The proposed model constitutes the author’s contribution in the 

development of knowledge in marketing and marketing management. The concept of the model includes 

various levels in maintaining equivalence and the scales for evaluating equivalence. The necessary 

conditions for conducting research were indicated so as to maintain equivalence as well as the factors 

influencing the level of comparability and coherence of the research results across various markets 

(countries and cultures). 

The study is concluded with a Summary, in which major conclusions were presented as a result of the 

conducted analyses as well as the list of the achieved goals and verification of research hypotheses.  

The starting point for reflection upon equivalence of international market researches and conditions 

for maintaining equivalence in the research process, was the importance assigned to reliable and credible 

information upon foreign markets in the decision-making processes (in the case of institutional entities) 

and in making international comparisons in the analytical and research processes (in the case of 

individuals, most likely scientists and researchers).  

For the purpose of this study, equivalence was defined, in the field of research on an international 

scale, as an attribute of the results of a research conducted in a multicultural environment, which 

guarantees the coherence of measurement models amongst analyzed countries. This attribute is achieved 

by adequacy of the subject of research, sampling design, measurement tools, the process of direct 

research and the research results in the scope of analyzed countries/cultures. 

Lack of equivalence means that the differences among individuals and groups cannot be interpreted 

correctly in the case of international comparisons. Maintaining equivalence is especially important in 

researches where the compounded scales are used for measurements, and the measuring units are of 

relative and conventional nature, and they are interpreted differently in various conditions and in socio-

cultural, spatial and time contexts. In our times of increasing interest in international research, the 

knowledge of the conditions necessary to maintain and determine the level of equivalence of results, 

enriches the cognitive processes of researchers and decision makers. This study constitutes an attempt to 

fill the gap in the Polish literature on that subject.  

In the process of achieving the main purpose of this study, the cognitive, methodological and usability 

goals were also achieved. Summarizing the author’s considerations included in the study, it can be said 

that: 

1. The problem of maintaining equivalence of research results is common for the teams of researchers 
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who conduct researches of an international scope (teams established by enterprises operating in 

foreign markets, for whom the main purpose is to create an effective marketing strategy as well as 

teams working for scientific organizations, for whom the research results are a source of new 

knowledge). The problem of equivalence constitutes a challenge for researchers who represent various 

scientific disciplines (linguistics, psychology, sociology, law, economics, statistics, and even 

architecture). In this paper, various definitions (types and kinds) of equivalence were systematized and 

discussed.  

2. There is a great number of approaches to the problem of equivalence, and so is the volume of world 

literature dealing with this subject. As a result of a critical analysis of the subject literature two major 

approaches to evaluating the level of equivalence in market research were distinguished: qualitative 

(expert-like) and quantitative (empirical) approach. In this study, the attempt to evaluate the level of 

research equivalence was undertaken, and both approaches were applied. 

3. Maintaining equivalence in market research is necessary both on the interpretational level (the level 

of defining the subject of research, constructing measurement tools, designing the process of field 

research), as well as on the procedural level (the level of statistical coherence of the achieved results 

concerning the analyzed construct, its structure, measurement units and errors). Based on the example 

of the international research project concerning purchasing behaviors of e-consumers, the analysis of 

equivalence of the results was conducted on the two aforementioned levels.  

4. Maintaining equivalence in the process of market research on both described levels requires the 

fulfillment of a number of conditions. Those conditions for maintaining equivalence (on the level of 

the subject of research, measurement tool, sampling design, the process of collecting data and 

achieved results) and recommended actions at every stage of the research process were included in 

the structure of the model for maintaining equivalence of international market research.  

5. The source of many methodological dilemmas in the process of conducting international research are 

the cultural differences between particular countries. While trying to achieve equivalence of research 

results, it is necessary to identify cultural factors that will determine the course of research in  

a different culture. Those factors include, among other things, the language (including the verbal and 

non-verbal communication), values and customs, symbols, behaviors, attitudes to time, foreigners, 

individuals and groups, new situations. In this study, a numerous example were presented in terms of 

cultural differences that determine international research design, execution and the analysis of results, 

at the same time indicating the causes of the lack of research equivalence.  

6. Availing of the data resulting from the research projects conducted in many foreign markets, in the 

situation where the purpose of the analysis includes inter-group comparisons (among countries, 

cultures), has to be preceded by a statistical analysis of the level of equivalence of the available data. 

Due to the large scope of the subject of this study, only the selective methods of the statistical analysis 

of data equivalence were presented in it, including the accuracy and reliability analysis as well as the 

factor analysis. Moreover, the factor analysis was implemented so as to evaluate the level of 
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equivalence of the author’s own international researches. 

7. The reality in which the international market researchers work is complex and complicated. To make 

acting in such a reality easier, the author’s original model of equivalence may be proposed. The 

analytical approach applied in the process of modeling allowed for the creation of an exemplary model, 

in which the impact of numerous variables on the level equivalence was described as well as certain 

actions were recommended at every stage of research process, so as to minimize the impact of those 

variables on the level of the research result equivalence.  

Following the considerations presented in this study, it can be said that the assumed hypotheses may 

be considered as proper. Also the hypothesis which presumed that the level of equivalence in 

international research depended on maintaining equivalence on the level of the subject of research, 

measurement tools, the process of data collection and sampling design, was proved to be true. The 

conceptional and operational solutions including cultural similarities and differences in the analyzed 

markets, and the resulting definition of the subject of research and the subsequent use of the 

measurement scales in the research tools already tested (culturally fit) by other researches and conducting 

the preliminary (exploring) qualitative and quantitative pilot research based on the sampling designs that 

were tailored to the specifics of a given country, will assure equivalence on the interpretational level. On 

the other hand, the higher the level of equivalence on the interpretational level the higher the coherence 

of the analyzed constructs on the statistical level and the higher the level of equivalence of research results 

on the procedural level. 

The numerous examples of international research and methodological problems presented in the study 

which were faced by researchers in their work, confirmed the hypothesis of this study i.e. of multifactorial 

influence of methodological solutions at the stage of preparation to research (such as the types of research 

questions, applied variables in the measurement tools, the way of translation of measurement tools, 

information sources and the manner of data collection) on the level of equivalence of research results.  

Based on the discussed in this study examples of the lack of equivalence at the level of the subject of 

research (the way it is defined and categorized), sampling design (the used sampling frames, methods and 

criteria for selecting units of analysis), measurements (construction and translation of measurement 

tools), the process of collecting information (analytical methods and techniques, cultural communication), 

it is possible to consider as correct the hypothesis stating that the required condition for maintaining 

equivalence is to undertake, at every stage of the research process, actions aimed at minimizing the 

negative effect of numerous factors on the level of research equivalence. Maintaining research 

equivalence will be easier the smaller are the cultural differences among countries in which the research 

takes place as well as the smaller is the number of comparable markets/countries/groups. The greater the 

number of the analyzed countries the greater is the chance of measurement errors, and the lesser is the 

comparability of results. Moreover, the greater the number of countries that are compared and the 

greater their diversity, the more difficult it is to achieve full equivalence of research results. Most often, 

we deal with equivalence at the basic level (for many countries that are compared), and it is the most 
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difficult to achieve the level of total (full) equivalence. The difficulties in maintaining full equivalence of 

research is evidenced by the results of analyzing author’s own research. In the group of six analyzed 

countries, the conditions of basis equivalence were met by five countries, the conditions of partial 

equivalence by three countries, and the conditions of full equivalence by only two of them.  

In the research of a foreign market conducted on the basis of secondary data acquired from various 

research reports, it is difficult to maintain equivalence at the level of the research subject (and especially 

of its categorization), measurement, as well as the sampling design and data collection process. The critical 

analysis of the content of statistical publications shown in this study, allows for the conclusion stating that 

availing of various sources of information decreases the degree of data comparability, thus it makes it 

difficult to achieve equivalence. Therefore, one has to minimize not only the number of information 

sources used in the research, but also to make sure of their quality.  

This study may be treated as a compendium of knowledge for researchers in respect of the conditions 

for maintaining equivalence of the conducted international research, and for those who avail of foreign 

market reports and databases in respect of the methods and criteria for evaluation of data quality and 

comparability. 

 

5. Overview of other academic and scientific achievements  
  

I graduated from the Karol Adamiecki Academy of Economics in Katowice (Poland), Faculty of 

Management, in June 1998 with a ”magister” degree – the equivalent of the Master of Science (full-time 

studies) in Management and Marketing (as the major field of study) - with specialization in marketing. In 

March 1998, I began working for the Research and Analysis Centre (currently the Research and Knowledge 

Transfer Centre) at the Karol Adamiecki Academy of Economics as a specialist, and was later on promoted 

to the position of the manager. In that time, I gained my first experience in scientific research. I took part 

in numerous project teams responsible for the design and execution of commercial market research, which 

to a great extent influenced my future scientific interests.  

The offer and functioning of the Research and Analysis Centre became the subject of my extensive 

study and scientific analyses. In my first publications, I stressed the importance of higher education 

institutions as well as (educational and scientific research) services provided by those institutions (e.g. 

universities and colleges) for the professional services market, at the same time defining the qualitative 

criteria for those professional services and the methods of measuring them, as well as actions that should 

be undertaken by those institutions operating in such a market. The results of my research projects were 

presented during scientific conferences and in my publications: 

1. Professional Services in Higher Schools - a marketing approach [in:] Marketing in Scientific Research Units, Materials 
of the Marine Institute No 895, ZWN Marine Institute, Gdańsk-Szczecin 2000, p. 29-33 (co-author Z. Kędzior, 50%) 

Workshops and Conference “Marketing in Scientific Research Units”, Jastrzębia Góra 7-9 June 2000, 
organizers: Marine Institute in Gdansk and Information Processing Center in Warsaw 

2. Higher Schools on the Market of Professional Services [in:] Marketing of Professional Services, Mars Graf M.R. 
Sójka, Poznan 2001, p. 146-154 (co-author Z. Kędzior, 50%) 
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III International Conference “Organizational Culture - Professional Personality”, Poznan 21-22 May 2001, 
organizer: University of Economics in Poznan  

3. Cooperation of Higher Schools with Economic Practice - Conditions and Scope [in:] Common Europe 
Enterprise towards Globalization, ed. H. Brdulak and T. Gołębiewski, PWE, Warsaw 2001, p. 383-390 (co-
author Z. Kędzior, 50%) 

Conference TRANS’01 „Common Europe Enterprise towards Globalization”, Warsaw, 25-27.10.2001, 
organizer: SGH in Warsaw 

4. Quality as an Element of the Effectiveness of Professional Services - Selected Research Methods [in:] Marketing. 
Research Methods and Technique, ed. Z. Kędzior, College of Business in Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 
2002, p. 71-80  

II Doctoral Workshops, Ustroń, 2001, organizer: University of Economics in Katowice and University of 
Economics in Cracow  

5. Center for Research and Expertise of the University of Economics in Katowice on the Market of Research 
Services - from the Experience of Academic Market Researchers [in:] Marketing of Scientific and Research 
Institutions, Papers of the Institute of Aviation, No 208, Scientific Publishers of the Institute of Aviation, 
Warsaw 2010, p. 135-145 (co-author Z. Kędzior, 50%) 

Scientific Conference "Marketing of Scientific and Research Institutions” (MINIB), Warsaw, 17-18 
November 2010, organizer: Institute of Aviation 

 

In 2001, I began my academic work at the Faculty of Economics in the newly created Marketing and 

Services Department (currently Market and Consumption Department), which at that time was headed by 

Prof. Ph.D. Zofia Kędzior. Ever since 2001, I have been working at the Market and Consumption 

Department.  

In the scope of my scientific work, two major research directions may be identified. The first one is 

related to market participant behaviours (enterprises/businesses and consumers), and the other one 

concentrates on the methodology and methods of market and marketing research.  

Enterprise behaviours shown in various fields are intended to achieve certain, predefined goals. Such 

behaviours may be analysed in the product-consumer aspect with attention given to the enterprise’s 

internal situation as well as external environment. They are usually triggered as a reaction to actions 

undertaken by other market participants with whom the enterprise/company sustains exchange-like 

relationships; they can also be a preceding or an action causing reaction. The beginning of my scientific 

work (2001-2002) was related to research on those subjects. As a result of my scientific efforts in that field, 

I published and presented at conferences, the following articles: 

1. Forms of Cooperation of Enterprises on the Consumer Market - Research Results [in:] Fields of Cooperation of 
Polish Enterprises, ed. J. Karwowski University of Szczecin, Szczecin 2001, p. 205-212 

VI Conference from the Series "Marketing Problems of Polish Enterprises" entitled "Cooperation of 
Partners in the Region”, Międzyzdroje, May 2001, organizer: University of Szczecin 

2. Enterprise in a Marketing Environment - an Attempt to Identify Partner Relationships [in:] Marketing in the 
Development of the Region (Selected Issues), ed. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2002, p. 309-314 

VII Conference from the Series "Marketing Problems of Polish Enterprises" entitled „Marketing in the 
Development of Regions”, Mrzeżyno, May 2002, organizer: University of Szczecin 

3. Marketing Behavior of Enterprises - Identification Attempt [in:] Restructuring and Processes of Development 
and Creating Value of Enterprises, ed. R. Borowiecki, A. Jaki, University of Economics in Cracow, TNOiK, 
Warsaw – Cracow 2002, p. 318-323 (co-author Z. Kędzior, 50%) 

International Scientific Conference "Restructuring and processes of development and creating value 
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of enterprises”, Erikslund, Sweden, 2002, organizer: AE w Cracow 
4. Sources of Managers' Knowledge about the Market Environment of the Company [in:] Company Management in 

the Information Society, ed. A. Stabryła, EJB, Cracow 2002, p. 229-234 
Scientific Conference "Company Management in the Information Society”, Szczawnica, 26-29 
September 2002, organizer: AE w Cracow 

 

In subsequent years of my scientific work (2003-2006), I studied more deeply the issue of information 

behaviours, especially acquiring information by means of marketing research, as part of the general 

concept of enterprise behaviours. The main reason for my research activities were the findings of my 

studying the literature, which results showed an increasing importance of information in the decision-

making process and the crucial role of information in reducing the risks and uncertainty in an ever changing 

environment. My observations in the aforementioned subject were presented at scientific conferences 

and were published as chapters in monographs: 

1. Marketing Research in the Decision-Making Process [in:] Marketing research. Methods, trends, applications, 
ed. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. AE im. O. Langego in Wroclaw, Wroclaw 2003, p. 72-77 

Scientific Conference pt. „Marketing research. Methods, trends, applications”, Wroclaw, May 2003, 
organizer: AE in Wroclaw 

2. Marketing Research - Cost or Value for the Manager? [in:] Controversies around Marketing in Poland - 
Identity, Ethics, Future, ed. L. Garbarski, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warsaw 2004, p. 164-171 

Scientific Conference „Controversies around Marketing in Poland - Identity, Ethics, Future”, 
Warsaw, 17-18 November 2004, organizer: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
Leona Koźmińskiego 

3. Marketing Research as a Source of Information about the Market for Enterprises [in:] Polish Consumer and 
Enterprise in the Uniform European Market, ed. J. Karwowski, University of Szczecin, Szczecin 2005, p. 405-
410 

X Conference from the Series "Marketing Problems of Polish Enterprises" entitled „Polish Consumer and 
Enterprise in the Uniform European Market”, Międzyzdroje, May 2005, organizer: University of 
Szczecin 

4. Information in the Decision-Making Process of Enterprises [in:] Economy. Research directions, Conference 
materials CBiE University of Economics in Katowice, Katowice 2006, p. 71-85 

II Forum of University of Economics in Katowice, Scientific Conference, Katowice, June 2006, 
organizer: University of Economics in Katowice 

 

 

Further studies of the subject matter literature proved the existence of substantial gaps in the 

cognitive dimension of the problem of using information obtained through research in the process of 

making marketing decisions. Inspired by the aforementioned issue, I asked myself the following research 

questions: for what purpose and to what extent the information obtained during marketing research is 

used by business managers? How do the managers identify the benefits resulting from research? Do they 

compare the costs of obtaining such information to such benefits? In fact, I designed my own research 

aimed at evaluating the effectiveness of marketing research in the decision-making process. It was possible 

for me to conduct my own research thanks to the grant that I received in 2004 from the Polish National 

Committee for Scientific Research (Pol. “KBN”) – the grant no. 1 H02C 03926 (under supervision of Prof. 

Ph.D. Z. Kędzior). The research objective was to perform a diagnosis of the scope and the rate of availing 

information obtained through marketing research for the purpose of the decision-making process in 
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companies. Apart from the presentation of research findings, in my doctoral dissertation, in its methodical 

aspect, I pointed out the set of criteria for evaluating the results of marketing research in the decision-

making process; and in the aspect of its practical application, I stressed the possibility of availing the 

effectiveness analysis of research findings for the decision-making purposes in enterprises. The excerpts 

from the research findings were presented by me at scientific conferences and were published as chapters 

in monographs: 

1. The Value of Research Information in Making Marketing Decisions. Research Results [in:] Common Europe. 
Creating Company Value on the European Union Market, ed. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, SGH, 
Warsaw 2007, p. 489-494 

Conference TRANS’07 „Common Europe. Creating Company Value on the European Union Market”, 
Warsaw, November 2007, organizer: SGH in Warsaw 

2. Costs of Marketing Research - Towards Change, [in:] Marketing Research - the Context of the Functioning of 
Enterprises and Organizational Networks, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No 337 
(2014), p. 272-280 

Scientific Conference pt. „Marketing Research - Qualitative and Quantitative Approach”, Walbrzych, 
5-27 May 2014, organizer: UE in Wroclaw 

3. Measurement of the Effectiveness of Marketing Research - an Example of the Use of In-Depth Interviews 
[in:] Marketing Research: Methods, New Technologies, Application Areas, ed. K. Mazurek-Łopacińska, PWE, 
Warsaw 2008, p. 168-175  

Scientific Conference pt. „Marketing Research: Methods, New Technologies, Application Areas”, 
Wroclaw, May 2008, organizer: AE in Wroclaw 

 

The findings of my scientific investigations were described in my doctoral dissertation and were 

published in the scientific magazine named “Marketing and Market” (Pol. “Marketing i Rynek”): 

1. Effectiveness of Marketing Research, „Marketing i Rynek” 2007, No 2, p. 2-9  
2. Effectiveness of Marketing Research in Enterprises, „Marketing i Rynek” 2007, No 5, p. 22-29 

 

The broad scope of my research concerning enterprise behaviours included the statutory projects of 

the Market and Consumption Department, in which projects I took part in years 2005-2010. In the period 

of 2005-2007, I participated in the project titled: “Trade and Services in Poland” (Pol. “Handel i usługi  

w Polsce”) – Conditions, Functioning and Perspectives for Development. The said project was conducted in 

three stages: 1/ Macro- and microeconomic conditions for the functioning of trade and services in Poland, 

2/ Functioning of trade and services in the region of Silesia – research findings, 3/ Functioning of trade and 

services in the region of Silesia in view of Y2013 perspective. In the area of enterprise behaviour, the 

research identified marketing activities undertaken by trading and service companies in order to create an 

effective development strategy. The research findings were presented in the scientific monograph 

published with me as the editor and titled: Trade and Services. The Diagnosis and Development 

Perspectives in Poland and in the Region of Silesia, and in scientific articles presented at conferences: 

1. Trade in the Silesian Voivodeship in the Opinion of Residents - Research Results [in:] Economics and Finance: 
Contemporary Research Problems, ed. J. Harasim, T. Kraśnicka, University of Economics in Katowice, CBiE, 
Katowice 2008, p. 161-175 

III Forum of University of Economics in Katowice, Mloszowa, October 2008, organizer: University of 
Economics in Katowice 
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2. Le developpement de l’e-business en Pologne et en Europe. Conditions et perspectives [in:] L’entrepreneur 
face aux polotiques publiques europeennep, ed. C. Martin et T. Rkibi, Travaux Scientifiques du Reseau PGV. 
Conference Internationale de Lisbonne, PGV/ISLA Campus Lisboa, 2012, p. 284-296 (co-author A. Stolecka, 
50%) 

XVIII International Scientific Conference Reseau PGV, Lizbona, 13-14 September 2012, organizer: 
Reseau PGV 

 

In years 2008–2010, I continued my research dedicated to enterprise behaviours as part of another 

statutory project of my university department titled: ”The Information Market in the Region of Silesia”, 

which project was conducted in three stages: 1/ Theoretical and Methodological Problems in Information 

Market Research, 2/ Behaviours of Information Market Participants in the Region of Silesia, 3/ Information 

Market Development Perspectives – Experts’ Opinions. The broad scope of the subject matter of the 

conducted project, in the area of behaviours, included the information needs of enterprises and 

institutions acting in the information market as well as the ways of satisfying those needs. The research 

findings were published in the monograph titled: The Information Market in the Region of Silesia – 

Diagnosis of Development Perspectives (with M. Malinowska as the editor), of which I am the author and 

the co-author of two chapters.  

In 2015, I did a scientific internship (three mounts), I took part in the statutory research of the 

Department of Services of the Market Research Institute, Consumption and Business Cycles in Warsaw, 

whose subject was the innovative activity of service enterprises and its impact on the competitiveness of 

the economy, markets and companies. By participating in the design and implementation of research,  

I deepened my knowledge and research skills in the field of behaviour of innovative service enterprises. 

The result of the research team's work is a multi-author monograph entitled Innovative activity and 

competitiveness of service enterprises in Poland (IBRKK, Warsaw 2015). 

Analysing the consumer behaviours is of special importance to me as part of my overall interest in 

the evaluation of market participant behaviours. My focus on consumer behaviours and the researcher’s 

curiosity had increased in line with the ever changing market environment. The end of 20th century was  

a time of great changes in terms of buying behaviours among consumers. The new economic, 

technological, international, social and cultural conditions in Poland had a great impact on buying decisions 

as well as on the place and methods of consumer purchasing models.  

In years 2002-2004, I took part in another statutory research project of my university department 

concerning consumer behaviours. The project objective was to identify consumer behaviours as well as to 

determine to what extent the particular changes in consumer behaviours and attitudes were caused by 

new purchasing conditions in their spatial and material dimension (the trade and services infrastructure 

as well as the supply side had dramatically changed). I played an active role in designing and executing the 

empirical research. The research was conducted in three stages: 1/ T Consumer buying and consumption 

models in changing conditions. The product brand in the consumer decision-making process (2002), 2/ 

Buying and consumption models in changing conditions. Consumer market choices and decisions – 

conditions, rules (2003), 3/ Buying and consumption models in changing conditions – the effort of 
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identification (2004). The research findings were subject to a discussion organized by the university 

department during a seminary titled: “With or Without a Brand” (Katowice 2002). My deliberations 

concerning consumer behaviours were presented in the following chapters of the monograph: 

1. Customers in Shopping Centers - an Attempt at Typology, [in:] Consumer on the Market. Attitudes towards 
Products, ed. Z. Kędzior, CBiE University of Economics in Katowice, Katowice 2003, p. 31-40 

2. Brand Attributes as Factors of Choice, [in:] Consumer on the Market. Attitudes towards Products, ed.  
Z. Kędzior, CBiE University of Economics in Katowice, Katowice 2003, p. 79-92 

 

Recently, consumer behaviours have been greatly influenced by new technologies. Browsing Internet 

webpages has been part of a daily routine for both households, consumers and businesses, and it has 

contributed to the emergence of a new category of consumers i.e. e-consumers. Researcher’s curiosity 

made me look for the answers to the following questions: Who is a typical Polish e-consumer, what do 

they buy? Why and where? In 2008, I received a collaborative grant from the Polish Ministry of Science 

and Higher Education marked (MNiSW) No. NN112 041535 for the research titled: Polish e-Consumer -

Typology, Behaviours (conducted in years 2008-2011 under my leadership). The research objective was to 

identify the demographic and psychographic features of the Polish e-consumers, investigating their buying 

behaviours, selection and characteristics of types of e-consumers due to their features and their 

behaviours shown during Internet activities, determination of directions and dynamics of changes in the 

e-consumers’ behaviours. The findings of my research were published in the monograph titled: Polish  

E-Consumer – Typology, Behaviours (published by Helion, Gliwice, PL 2011) (co-author R. Wolny, 50%) as 

well as in the following publications and were presented at scientific conferences: 

1. Who we are? Psychographic Portrait of Polish e-Consumers [in:] Economy. Finances. Contemporary 
Challenges and Development Trends, CBiE University of Economics in Katowice, Katowice 2010, p. 699-716 

IV Forum of University of Economics in Katowice, Scientific Conference, Katowice, October 2010, 
organizer: University of Economics in Katowice 

2. Polish e-Consumer. Methodological Assumptions of the Research, „Marketing i Rynek” 2011, No 5, p. 27-34 
3. Traditionally or On-line? Changes in Purchasing Behavior of Polish Households, [in:] Transformation of the 

Economy - Consumers, Enterprises, Regions, ed. B. Kos, „SE”, Faculty Scientific Papers of the University of 
Economics in Katowice, Katowice 2011, p. 31-39  

II Scientific Conference of Faculty of Economics – Economy 2011 pt. „Transformation of Modern 
Economy as a Subject of Research in Economic Sciences”, Katowice, 09.06.2011, organizer: Faculty 
of Economics UE in Katowice 

4. Quickly or pleasant? Attitudes of Polish e-Consumers towards Shopping [in:] Trends in Economy and 
Finance. Theoretical Contexts and Practical Solutions. ed. H. Buk, C. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, CBiE 
University of Economics in Katowice, Katowice 2013, p. 50-56 

V Forum of University of Economics in Katowice, Katowice, November 2012, organizer: University 
of Economics in Katowice 

The project objective was to create a set of information constituting the information basis to be used 

for decision-making processes for trading companies that operate in the Internet environment in terms 

of: organization of sales process, defining the range of offered goods, building customer relations, creating 

the communication strategy proper for a given business environment. The aforementioned topics were 

presented at conferences as well as were published in the following scientific articles: 

1. How to Use the Knowledge about the e-Consumer? Basics of Information Communication Strategies in e-
Commerce [in:] Trade in the Modern Economy. Sources and Symptoms of Innovation, ed. M. Sławińska, 
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Scientific Paper, No 175, University of Economics in Poznan, Poznan 2011, p. 209-220 
Scientific Conference „B2B Forum 2011”, Poznan, 12-13 October 2011, organizer: UEP and Centrum 
B2B 

2. See How the e-Consumer. How to Build a Competitive Advantage on the Internet, „Handel Wewnętrzny”, 
September-October 2011, p. 214-221  

Scientific Conference from series „Consumer - Household - Market” pt. E-behavior, Ustron, 
September 2011, organizer: University of Economics in Katowice 

 

In subsequent years of my scientific work, the topics included in the monograph titled: “Polish  

E-Consumer. Typology, Behaviours” were further extended by in their spatial arrangement. In 2011,  

I received another collaborative grant from the Polish National Science Centre - marked as NCN no. UMO-

2011/01/B/HS4/01097 titled E-Consumer in Europe – Comparative Analysis of Behaviours (conducted in 

years 2011-2014 under my leadership). The major achievements in that project included: 

conceptualization of the European e-consumer category and the consumer e-purchasing behaviours in 

Europe; determination of the demographic, cultural, technological, economical and legal conditions that 

influence e-consumer behaviours in Europe; their psychographic, demographic and social profile; 

determination of the e-consumer budget curve, designing the map of indifference curves for e-consumers 

as well as e-consumer balance, and creation of the model of relation management process for  

e-consumers in the selected European countries. The international research was conducted in 6 European 

countries. The effect of the received grant is the monograph titled: E-Consumer in Europe. Comparative 

Analysis of Behaviours (Helion, Gliwice, 2013) (co-authors: R. Wolny 33%, A. Stolecka-Makowska 33%), as 

well as a series of publication (some of which were presented at conferences): 

1. In the Country or Abroad? The Europeans Doing Shopping – Research Results [in:] La Societe de 
L’information. Perspective Europeenne et Globale. Les Usages et les Risques d’Internet pour les Citoyens et 
les Consommateurp, ed. C. Martin, M. Jaciow, SE, Faculty Scientific Papers of the University of Economics in 
Katowice, No 151, University of Economics in Katowice, Katowice 2013, p. 154-168 

XIX° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV “La Societe de L’information. Perspective 
Europeenne et Globale”, Katowice, 19-21 Septembre 2013, organizer: University of Economics in 
Katowice 

2. Time as a Determinant of Online Shopping, „Handel Wewnętrzny”, 2013, No 4, tom II, p. 155-165 
3. Beyond the Purchasing Activity in the Process of Purchasing of e-Consumers in Selected European Countries. 

The Results of International Comparative Studies, [in:] La cohésion européenne en question, ed.  
A. Chermeleu et C. Martin, Editura Mirton, Timisoara, 2014, p. 113-119 

4. Internet Sources of Information about the Offer in the Purchasing Process of e-Consumers - Research 
Results, [in:] Household as an Object of Economic Research, ed. P. Forlicz, Scientific Papers of WSB in 
Wroclaw, No 4(42)/2014, Wroclaw 2014, p. 153-165 

III Scientific Conference „Household as an Object of Economic Research”, WSB in Poznan, Wroclaw, 
8-9 April 2013, organizer: WSB in Wroclaw 

5. Europeans e-Shopping Abroad, „Handel Wewnętrzny”, 2014, No 4, p. 107-120 (co-author R. Wolny, 50%) 

6. Psychographic Portrait of Young Consumers in France and Romania, „Marketing i Rynek”, No 8, 2014,  

p. 1082-1088 

XXV Congress of Departments of Marketing, Trade and Services „Marketing Trade Consumption. 
Past experience and future challenges”, Torun 14-16.09.2014, organizer: UMK in Torun 

7. Generation Y - Young Europeans’ Consumer Behavior, “China-USA Business Review”, October 2015, Vol. 14, 
No. 10, p. 515-522, doi: 10.17265/1537-1514/2015.10.004 
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Knowledge of the ”European E-Consumer” market segment allows enterprises to better define the 

areas of their business activity, and it constitutes a reference point in creating the marketing (activity) 

strategy. The research findings are of great practical value to enterprises who operate online (via Internet) 

and address their offer to e-consumers in various European countries. I stressed the practical application 

aspect of that research in the following articles: 

1. European e-Consumer - Practical Implications for Marketing, „Handel Wewnętrzny”, No 3, tom 1, 2013,  
p. 60-68  

III Scientific Conference from series Controversies around marketing „Creating Values and the Value 
of Marketing”, Warsaw, 6-7 June 2013, organizer: ALK in Warsaw 

2. Generation Y on Shopping - Challenges to Modern Marketing, „Handel Wewnętrzny”, No 2(361), 2016,  
p. 183-191 

XXVI Congress of Departments of Marketing, Trade and Consumption „Modern Paradigms in 
Marketing, Trade and Consumption”, Warsaw, 18-20.09.2016, organizer: SGGW in Warsaw 

 

In years 2013-2015, my research efforts were focused on investigating the behaviours of customers of 

trade and service companies in the European perspective. The project of statutory research titled: Trade 

and Services in Europe – Diagnosis and Development Perspectives had been realized using the domestic 

and foreign sources of secondary information, and became a comprehensive study of functioning of trade 

and services in the selected European countries. The project resulted in two monographs, I am a co-author 

of one of them titled: Services in Europe – Diagnosis and Development Perspectives (published by UE 

Katowice, Katowice 2015). The paper constitutes a theoretical and methodological study of service-

oriented research in Europe, and includes people’s opinions regarding service providing business facilities 

in Belgium, Finland, France, Germany, Poland, Romania, Slovakia and Hungary. Moreover, the research 

findings were published and were presented at scientific conferences: 

1. Polish e-Shops on the European Market [in:] Transformation of Modern Economy as a Subject of Economic 
Research, ed. B. Kos, SE, Faculty Scientific Papers of the University of Economics in Katowice, No 136, 
University of Economics in Katowice, Katowice 2013, p. 113-128 

III Scientific Conference of Faculty of Economics – Economy 2012 pt. „Transformation of modern 
economy as a subject of economic research”, Katowice, 14.06.2015, organizer: Faculty of Economics 
UE in Katowice 

2. Consumption of e-Services in Information Society (for example France), „Marketing i Rynek”, 2015, No 8,  
p. 205-214 

Scientific Conference from series „Consumer - Household - Market" entitled “A Consumer in the Area 
of Trade and Services, Ustroń, September 2015, organizer: University of Economics in Katowice 

3. Consumption of e-Services in Romania – towards the Information-Based Society, „Konsumpcja i Rozwój”, 
No 2, 2016, p. 50-61  

Scientific Conference „Consumption. Consumer. Innovations. Sustainable development”, Warsaw, 
29 June 2015, organizer: IBRKiK 

4. Customers about to the Functioning of Gastronomy Services - the European Perspective, „Handel 
Wewnętrzny” (in print, after two positive reviews) (co-author R. Wolny, 50%) 

 

Another project I was actively involved in also falls into the category of analysing consumer behaviours. 

The project was titled: ”Retail Trade and Services in Poland – Consumer Perspective” and was conducted 

in years 2016-2017. As part of the general scope of the research subject, my scientific investigation was 
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focused on the customers’ perception of trade facilities and their service values which those businesses 

may offer to customers. Findings of the research conducted with the use of primary and secondary data 

were published in: 

1. Availability of Retail and Service Outlets in Cities of all Sizes in Poland, SE, Faculty Scientific Papers of 

the University of Economics in Katowice, Katowice, 2016, No 302, p. 18-29 

2. Attributes of Competitive Advantage of Retail Formats in Cities of all Sizes in Poland, SE, Faculty 

Scientific Papers of the University of Economics in Katowice, Katowice, 2016, No 302, p. 97-108 

3. Consumers Buying and not Buying via the Internet - a Comparative Analysis, „Konsumpcja i Rozwój”, 

2018, No 2 (in print, after two positive reviews) 

 

Due to my strong orientation on the empirical aspect of my research, my scientific interests also include 

the methodological issues related to conducting of empirical research in social sciences and management 

sciences in particular. My scientific career was greatly stimulated by my having received and managed 

grants obtained from the Polish Ministry of Science and Higher Education (Pol. MNiSW) and the National 

Science Centre (Pol. NCN). Both projects had methodological goals that were important for me, because 

of my scientific interests falling into the broad scope of research methods and methodology. In the project 

titled: Polish E-Consumer – Typology, Behaviours the methodological goal was to verify the possibility of 

using various methods and techniques applied in direct research of consumer buying behaviours for the 

purpose of investigating the virtual reality as well as for designing research tools for on-line application 

such as observation and questionnaires. The methodology that was used in my research included the 

qualitative research conducted with the use of virtual ethnography technique (participant and non-

participant observations) as well as quantitative research conducted using the interview method (the 

direct interview technique) and the questionnaire method (the on-line questionnaire method). In 2010, 

the questionnaire technique was not as popular as it is today in research concerning analysis of consumer 

behaviours. My experience gathered during that project was described in scientific articles and presented 

at conferences: 

1. Personal Interview or Online Survey - Researcher's Dilemmas [in:] Marketing Research - New Challenges, ed. 
K. Mazurek-Łopacińska, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No 96, 2010, p. 189-198 (co-
author M. Kucia, 50%) 

Scientific Conference pt. „Marketing Research - New Challenges and Effectiveness in Enterprise 
Management”, Wroclaw, 16-18 May 2016, organizer: UE in Wroclaw 

2. Collection of Information in Field Research - Methodological Dilemmas [in:] Economics as an Area of 
Scientific Research - Trends, Development Perspectives, ed. B. Kos, Scientific Papers of University of 
Economics in Katowice, Katowice 2010, p. 78-88 (co-author M. Kucia, 50%) 

I Scientific Conference of Faculty of Economics – Economy 2010 pt. „Transformation of Modern 
Economy as a Subject of Economic Research”, Katowice, June 2010, organizer: Faculty of 
Economics UE in Katowice 

3. Internet Forums as a Source of Information - Possibilities and Limitations of Use in Purchasing Behavior 
Research [in:] Marketing Research - Methods, New Approaches and Research Contexts, ed. K. Mazurek-
Łopacińska and M. Sobocińska, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No 236, 2012, p. 113-
122 

Scientific Conference pt. „Marketing Research - Methods, New Approaches and Research Contexts”, 
Wroclaw, 23-25 September 2012, organizer: UE in Wroclaw 
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The second grant titled E-Consumer in Europe – Comparative Analysis of Behaviours in its 

methodological aspect envisioned identification of methodological problems and describing factors 

determining quality including the comparability of results of international research dedicated to  

e-consumer behaviours. The research was conducted in France, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and 

Italy, using the auditory questionnaire technique in the sample of 1800 people. Due to the importance and 

increased complexity of the problem of equivalence in international research, it became the subject of my 

own scientific investigation. Upon the basis of my research experience gathered during the project,  

I published articles and gave scientific paper presentations in which I discussed the problems related to 

conducting international research: 

1. International Research of European Market of Young E-Consumers (methodological dilemmas), [in:] 
„ЛОГІСТИКА” 2013, No 762, ВІСНИК НЦАІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, p. 263-
270 

International Scientific Conference pt. „Marketing in the Process of Internationalization of the Market” 
Lvov, 26-28 September 2013, organizer: UMCS in Lublin, Lvov University of Technology 

2. International Research of e-Consumers' Behavior - Types, Approaches, Dimensions, [in:] Transformation of 
Modern Economy as a Subject of Economic Research, ed. B. Kos, SE, Faculty Scientific Papers of the University 
of Economics in Katowice, No 187, University of Economics in Katowice, Katowice 2014, p. 145-155 

IV Scientific Conference of Faculty of Economics – Economy 2013 pt. „Transformation of Modern 
Economy as a Subject of Economic Research”, Katowice, 20.06.2013, organizer: Faculty of Economics UE 
in Katowice 

3. Standardization vs Adaptation of Research Processes on International Markets - Methodological Dilemmas, 
SE, Faculty Scientific Papers of the University of Economics in Katowice, No 270, 2016, p. 104-111  

VI Scientific Conference of Faculty of Economics – Economy 2015 pt. „Transformation of Modern 
Economy as a Subject of Economic Research”, Katowice, 11.06.2015, organizer: Faculty of Economics UE 
in Katowice 

4. Equivalence in European Research - Selected Aspects, [in:] Marketing Research and Information Needs of 
Decision-Makers in the Modern Market, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No 460 
(2016), p. 62-70 

Scientific Conference pt. „Marketing Research Towards the Challenges of the Modern Market and 
Development of the Information Society”, Wroclaw, 22-24 May 2016, organizer: UE in Wroclaw 

5. Equivalence in International Marketing Research. Identifications of the Problem, „Handel Wewnętrzny”, No 
6(371), 2017, p. 112-121.  

VIII Scientific Conference Departments of Marketing at Technical Universities "Marketing in the 
Information Society” – Market Info 2017, Gdansk, 7 - 8 December 2017, organizer: Gdansk University of 
Technology 

 

 

My study of the source literature allowed me to identify the increased complexity of the problem as 

well as the knowledge gap in terms of the conditions that determine the level of equivalence and the ways 

of evaluating equivalence at the stage of research design and upon the basis of achieved results, which 

made me get involved in further theoretical and empirical research of which findings were published in 

the monograph titled: Equivalence in International Market Research (published by University of Economics 

in Katowice, 2018), which I consider as my major scientific achievement.  

Extension of the subject matter discussed in the monograph regarding equivalence, and the example 

of how to apply the statistical methods in order to determine the level of equivalence, are described in my 
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article that has already been submitted to organizers of the scientific conference named “Marketing 

Research – Methods, Trends, Application”, which is to take place in Wroclaw (PL) May 20-22, 2018 

(organizer: University of Economics in Wroclaw): Empirical Evaluation of Research Result Equivalence – 

Methodological Remarks and the Attempt of Implementation (under preparation for print, after two 

positive reviews).  

While conducting the research on market participant behaviours, including a broader scope dedicated 

to normal business practice (as part of my work at the Centre of Research and Transfer of Knowledge, see: 

annex No 5, part M.), I had many opportunities to improve my scientific research skills. In my own research 

as well as during commissioned projects (broadly speaking: the list of scientific work assignments applied 

in practice) I used both the quantitative and qualitative methods with all techniques that go with it. 

Selected methodological issues were covered in publications: 

1. Focus Group Interviews as a Source of Information in Marketing Research, [in:] Modern Areas of Marketing, ed.  
A. Szromnik, AE w Cracow, Cracow 2002, p. 57-64 

II Doctoral Workshops, Ustron 24-26.11.2000, organizer: University of Economics in Cracow and 
University of Economics in Katowice 

2. Individual Depth Interview on the Internet, [in:] Qualitative Marketing Research on the Internet, ed.  
M. Jaciow, G. Maciejewski, University of Economics in Katowice, Katowice 2013, p. 57-64 

3. Information Basis of the Research into Trade and Services in Europe SE, Faculty Scientific Papers of the 
University of Economics in Katowice, No 336, 2017, p. 134-145 (co-authors M. Kucia, M. Malinowska) 

VIII Scientific Conference of Faculty of Economics 2017 „New Concepts and Directions of Research 
in Economy and Management”, Katowice, June 2017, organizer: Faculty of Economics UE in 
Katowice 

 

In years 2011-2012, I took part in the statutory research of my university department titled: “Methods 

and Qualitative Research Techniques in the Internet.” The effect of that literature-based research was 

presented in the monograph titled: “Qualitative Internet Research – Selected Issues (published by the 

University of Economics in Katowice, 2013), of which I am the co-author. In that monograph, the following 

issues were presented: the specifics of qualitative research realized traditionally and via the Internet, the 

most important techniques of qualitative research and organization of Internet-based research, Internet 

technologies for gathering, analysing and storing qualitative research information. In the said paper, also 

the criteria for assessing the quality of qualitative information were presented as well as the most 

important ethical and legal aspects of conducting qualitative research via the Internet.  
 

In order to summarize my scientific achievements ever since I was awarded a Doctor degree up until 

now, I would like to mention the following facts regarding my career: 

1. I am the author or the co-author of 47 publications, in particular: 

- the author of 1 monograph, which I designate as the scientific achievement pursuant to Art. 16 pt. 

2 of the Polish Act on Academic Degrees and Titles and on Degrees and Titles in the Arts, of 14th 

March, 2003, J. L. no. 65, item 595 as amended; 

- the co-author of 4 monographs (including 2 monographs in English) 

- the author of 13 and the co-author of 2 chapters in monographs or in publications in the reviewed  
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I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe o których mowa w art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

nr 65, poz. 595 ze zm.) 

Tytuł osiągnięcia naukowego:  

Magdalena Jaciow, Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 202, ISBN 978-83-7875-433-6 

 

II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w punkcie I) opublikowanych prac 
naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych 
 
A. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie, Journal Citation Reports (JRC) lub na 
liście European Reference Index for Humanieties (ERIH) 
brak 

 

B. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż 
znajdujące się bazach lub na liście, o których mowa w punkcie II A po uzyskaniu stopnia doktora:  
 

B. 1 Monografie naukowe  

1. Polski e-konsument – typologia, zachowania, Helion, OnePress, Gliwice 2011, ss. 189, ISBN 978-83-
246-3402-6 (współautor R. Wolny)  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu struktury książki, koncepcji 
zawartości rozdziałów, merytorycznym opracowaniu rozdziałów, wstępu i podsumowania, 
kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy. Mój udział 
procentowy szacuję na 50%. 
 

2. E-consumer In Europe. Comparative analysis of behaviours, Helion, OnePress, Gliwice 2013, ss. 172, 
ISBN 978-83-246-8188-4 (współautorzy: R. Wolny, A. Stolecka-Makowska) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu struktury książki, koncepcji 
zawartości rozdziałów, merytorycznym opracowaniu rozdziałów, wstępu i podsumowania, 
kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania opisane w tej pracy. Mój udział 
procentowy szacuję na 34%. 
 

3. Services in Europe – diagnosis and development perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ss. 128, ISBN 978-83-7875-254-7 (współautorzy:  
B. Kolny, G. Maciejewski, B. Mikołajczyk, R. Wolny) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w projektowaniu i realizacji badań, których 
wyniki przedstawiono w książce, opracowaniu koncepcji zawartości rozdziałów, opracowaniu 
informacji z badań, które stanowiły podstawę napisania rozdziałów 2.1 i 3.1., merytorycznym 
opracowaniu tych rozdziałów. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 
 

4. Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, Instytut Badań 
Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2016, ss. 256, ISBN 978-83-61284-55-0 (współautorzy:  
A. Dąbrowska, U. Kłosiewicz-Górecka, L. Kuczewska, R. Nowacki, S. Tajer, K. Wasilik, R. Wolny) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w przygotowaniu narzędzia badawczego  
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i realizacji badań, których wyniki przedstawiono w książce, opracowaniu informacji z badań, 
napisaniu rozdziału 9. Mój udział procentowy szacuję na 12,5%. 

 

B.2 Redakcja i współredakcja naukowa monografii wieloautorskich 

1. Handel i usługi. Diagnoza i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach, CBiE, Katowice 2008, ss. 129, ISBN 978-83-89072-14-6 

 

2. Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek. POLSKA – EUROPA, Akademia Ekonomiczna  
w Katowicach, CBiE, Katowice 2009, ss. 263, ISBN 978-83-89072-19-1 (współredaktor Z. Kędzior) 

Mój wkład w redakcję tej publikacji polegał na opracowaniu koncepcji struktury książki, 
opracowaniu tekstów pod względem językowym i merytorycznym, składzie komputerowym  
i łamaniu. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 
 

3. La Societe de L’information. Perspective Europeenne et Globale. Les Usages et les Risques d’Internet 
pour les Citoyens et les Consommateurs. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 151, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 (współredaktor C. Martin) 

Mój wkład w redakcję tej publikacji polegał na opracowaniu koncepcji struktury wydania, 
opracowaniu tekstów pod względem językowym i formalnym. Mój udział procentowy szacuję na 
30%. 
 

4. Jakościowe badania marketingowe w Internecie. Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2013, ss. 
153, ISBN 978-83-7875-157-1 (współredaktor G. Maciejewski) 

Mój wkład w redakcję tej publikacji polegał na opracowaniu koncepcji struktury książki, 
opracowaniu tekstów pod względem językowym i merytorycznym, dbałości o zachowanie spójności 
stylistycznej i logicznej poszczególnych rozdziałów. Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

 

B.3 Rozdziały w monografii naukowej  

1. Wartość informacji z badań w podejmowaniu decyzji marketingowych. Wyniki badań [w:] Wspólna 
Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, 
T. Gołębiowski, SGH w Warszawie, Warszawa 2007, s. 489-494, ISBN 978-83-73783-16-4 

2. Badania marketingowe jako źródło wiedzy o makrotrendach [w:] Zachowania konsumentów – 
stagnacja czy zmiana? red. Z. Kędzior, G. Maciejewski, CBiE AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 25-35, 
ISBN 978-83-89072-15-3 

3. Pomiar efektywności badań marketingowych - przykład zastosowania wywiadu pogłębionego [w:] 
Badania marketingowe: metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek-Łopacińska, 
PWE, Warszawa 2008, s. 168-175, ISBN 978-83-208-1777-5 

4. Handel w województwie śląskim w opinii mieszkańców - wyniki badań [w:] Ekonomia i finanse: 
współczesne problemy badawcze, red. J. Harasim, T. Kraśnicka, AE w Katowicach, CBiE, Katowice 2008, 
s. 161-175, ISBN 978-83-89072-17-7 

5. Jacy jesteśmy? Portret psychograficzny polskich e-konsumentów [w:] Ekonomia. Finanse. Współczesne 
wyzwania i kierunki rozwoju, red. H. Buk, C. M. Olszak, E. Ziemba, M. Rówińska, CBiE UE Katowice, 
Katowice 2010, s. 699-716, ISBN 978-83-89072-22-1 

6. Gromadzenie informacji w badaniach field research – dylematy metodologiczne [w:] Ekonomia jako 
obszar badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju, red. B. Kos, Prace Naukowe Uniwersytetu 
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Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 78-88, ISBN 978-83-7246-625-9 (współautor  
M. Kucia) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, kwerendzie literatury, 
pozyskaniu danych, opracowaniu wyników, sformułowaniu wniosków. Mój udział procentowy 
szacuję na 50%. 

7. Le developpement de l’e-business en Pologne et en Europe. Conditions et perspectives [w:] 
L’entrepreneur face aux polotiques publiques europeennes, dir. C. Martin et T. Rkibi, Travaux 
Scientifiques du Reseau PGV. Conference Internationale de Lisbonne, PGV/ISLA Campus Lisboa, 2012, 
s. 284-296, ISBN 978-989-95523-2-6   (współautor A. Stolecka) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, kwerendzie literatury, 
pozyskaniu danych, opracowaniu wyników, sformułowaniu wniosków. Mój udział procentowy 
szacuję na 50%. 

8. Charakterystyka prób badawczych [w:] Rynek informacji w województwie śląskim – diagnoza  
i perspektywy rozwoju, red. M. Malinowska, CBiE UE Katowice, Katowice 2012, s. 45-48, ISBN 978-83-
7875-037-6 (współautorzy: M. Malinowska, G. Maciejewski) 

Mój wkład w powstanie tego rozdziału monografii polegał na opisie próby badawczej, w której 
jednostką badania byli przedstawiciele mediów (jeden z trzech podmiotów badania w projekcie 
dotyczącym zachowań podmiotów na rynku informacji w województwie śląskim). Mój udział 
procentowy szacuję na 33%. 

9. Odbiorcy informacji w województwie śląskim w opinii mediów [w:] Rynek informacji w województwie 
śląskim – diagnoza i perspektywy rozwoju, red. M. Malinowska, CBiE UE Katowice, Katowice 2012,  
s. 63-66, ISBN 978-83-7875-037-6 

10. Rynek informacji w opinii mediów [w:] Rynek informacji w województwie śląskim – diagnoza  
i perspektywy rozwoju, red. M. Malinowska, CBiE UE Katowice, Katowice 2012, s. 72-80, ISBN 978-83-
7875-037-6 (współautor R. Wolny) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji rozdziału, opracowaniu 
informacji pozyskanych w wywiadach pogłębionych z przedstawicielami mediów, zestawieniu 
tabelarycznym danych, sformułowaniu wniosków. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

11. Szybko czy przyjemnie? Postawy polskich e-konsumentów wobec zakupów [w:] Tendencje w ekonomii 
i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Red. nauk. H. Buk, C. Olszak, M. Rówińska, 
E. Ziemba, CBiE UE Katowice, Katowice 2013, s. 50-56, ISBN 978-83-7875-114-4 

12. Indywidualny wywiad pogłębiony w Internecie [w:] Jakościowe badania marketingowe w Internecie, 
red. M. Jaciow, G. Maciejewski, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 57-64, ISBN 978-83-7875-157-1 

13. Beyond the purchasing activity in the process of purchasing of e-consumers in selected European 
countries. The results of international comparative studies, [w:] La cohésion européenne en question, 
dir. A. Chermeleu et C. Martin, Editura Mirton, Timisoara, 2014, s. 113-119, ISBN 978-973-52-1467-8 

 

B.4. Publikacje naukowe w czasopismach krajowych i międzynarodowych innych niż znajdujące 
się w bazach lub na liście, o których mowa w punkcie IIA 
 

1. Efektywność badań marketingowych, „Marketing i Rynek”, 2007, nr 2, s. 2-9, ISSN 1231-7853 

2. Efektywność badań marketingowych w przedsiębiorstwach, „Marketing i Rynek”, 2007, nr 5, s. 22-29, 
ISSN 1231-7853 
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3. Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na rynku usług badawczych – 
z doświadczeń akademickich badaczy rynku [w:] Marketing instytucji naukowych i badawczych, Prace 
Instytutu Lotnictwa nr 208, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010, s. 135-145, 
ISSN 0509-6669 (współautor Z. Kędzior) 

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na kwerendzie literatury, opracowaniu informacji z badań, 
których wyniki przedstawiono w tekście, zestawieniu tabelarycznym danych, sformułowaniu 
wniosków. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

 

4. Wywiad bezpośredni czy ankieta on-line – dylematy badacza [w:] Badania marketingowe – nowe 
wyzwania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2010, nr 96, s. 189-198, 
ISSN 1899-3192 (współautor M. Kucia, 50%) 

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, kwerendzie literatury, 
opracowaniu treści, sformułowaniu wniosków. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

 

5. Polski e-konsument. Założenia metodologiczne badań, „Marketing i Rynek”, 2011, nr 5, s. 27-34, ISSN 
1231-7853 

6. Tradycyjnie czy przez Internet? Zmiany w zachowaniach nabywczych polskich gospodarstw 
domowych, [w:] Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, red. B. Kos, 
„Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice 2011, s. 31-39, ISSN 2083-8611 

7. Jak wykorzystać wiedzę o e-konsumencie? Podstawy informacyjne strategii komunikacji w handlu 
elektronicznym [w:] Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, red.  
M. Sławińska, Zeszyty Naukowe 175, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 209-220, ISSN 1689-7374 

8. Widzieć jak e-konsument, czyli jak budować przewagę konkurencyjną w Internecie, „Handel 
Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2011, s. 214-221, ISSN 0438-5403 

9. Fora internetowe jako źródło informacji – możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach 
zachowań nabywczych [w:] Badania marketingowe – metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, 
red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 236, 2012, Wyd. UE 
we Wrocławiu, s. 113-122, ISSN 1899-3192 

10. Polskie sklepy internetowe na rynku europejskim [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako 
przedmiot badań ekonomicznych. Red. nauk. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 
Wydziałowe nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 113-128, ISSN 2083-
8611 

11. Czas jako determinanta zakupów on-line, „Handel Wewnętrzny”, 2013, nr 4 (lipiec-sierpień), tom II,  
s. 155-165, ISSN 0438-5403 

12. International Research of European Market of Young E-Consumers (methodological dilemmas) [w:] 
„ЛОГІСТИКА” 2013, No 762, ВІСНИК НЦАІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, 
ISSN 0321-0499, s. 263-270 

13. Europejski e-konsument – implikacje praktyczne dla marketingu, „Handel Wewnętrzny”, 2013, nr 3 
(maj-czerwiec), tom 1, s. 60-68, ISSN 0438-5403 

14. In the Country or Abroad? The Europeans Doing Shopping – Research Results [w:] La Societe de 
L’information. Perspective Europeenne et Globale. Les Usages et les Risques d’Internet pour les 
Citoyens et les Consommateurs, red. C. Martin, M. Jaciow, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 
Wydziałowe nr 151, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 154-168, ISSN 2083-
8611 
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15. Koszty badań marketingowych – w kierunku zmian, [w:] Badania marketingowe - kontekst 
funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, nr 337, 2014, s. 272-280, ISSN 1899-3192 

16. Portret psychograficzny młodych konsumentów we Francji i Rumunii, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 8, 
s. 1082-1088, ISSN 1231-7853 

17. Międzynarodowe badania zachowań e-konsumentów – typy, podejścia, wymiary, [w:] Transformacja 
współczesne gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, 
Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 187, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 145-
155, ISSN 2083-8611 

18. Europejczycy na e-zakupach za granicą, „Handel Wewnętrzny”, 2014, nr 4, s. 107-120, ISSN 0438-5403 
(współautor R. Wolny, 50%) 

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na kwerendzie literatury, opracowaniu koncepcji struktury 
artykułu, kierowaniu projektem, z którego pochodzą informacje przedstawione w artykule, 
opracowaniu formalnym i merytorycznym informacji, zestawieniu tabelarycznym danych, 
sformułowaniu wniosków. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

 

19. Internetowe źródła informacji o ofercie w procesie nabywczym e-konsumentów – wyniki badań, [w:] 
Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych, red. S. Forlicz, Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4(42), 2014, s. 153-165, ISSN 1643-7772 

20. Generation Y—Young Europeans’ Consumer Behavior, China-USA Business Review, October 2015, Vol. 
14, No. 10, s. 515-522 doi: 10.17265/1537-1514/2015.10.004 

21. Konsumpcja e-usług w społeczeństwie informacyjnym (na przykładzie Francji), „Marketing i Rynek” 
2015, nr 8, s. 205-214, ISSN 1231-7853 

22. Standaryzacja vs adaptacja procesów badawczych na rynkach międzynarodowych – dylematy 
metodologiczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
nr 270, 2016, s. 104-111, ISSN 2083-8611 

23. Ekwiwalencja w badaniach europejskich – wybrane aspekty, [w:] Badania marketingowe a potrzeby 
informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 460, 2016, s. 62-70, ISSN 1899-3192 

24. Pokolenie Y na zakupach – wyzwania dla współczesnego marketingu, „Handel Wewnętrzny”, nr 
2(361)/marzec-kwiecień, 2016, s. 183-191, ISSN 0438-5403 

25. Dostępność placówek handlowo-usługowych w miastach różnej wielkości w Polsce, „Studia 
Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 2016, nr 302, s. 18-29, ISSN 2083-8611 

26. Atrybuty przewagi konkurencyjnej formatów handlu detalicznego w miastach różnej wielkości  
w Polsce, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 2016, nr 302, s. 97-108, ISSN 
2083-8611 

27. Konsumpcja e-usług w Rumunii – w kierunku społeczeństwa informacyjnego, „Konsumpcja i Rozwój”, 
nr 2, 2016, s. 50-61, ISSN 2083-6929  

28. Podstawy informacyjne badań handlu i usług w Europie, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe UE 
w Katowicach, nr 336, 2017, s. 134-145, ISSN 2083-8611 (współautorzy M. Kucia, M. Malinowska) 

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na kwerendzie literatury, opracowaniu koncepcji struktury 
artykułu, udziale w projekcie badawczym opisanym w artykule, opracowaniu formalnym  
i merytorycznym treści, sformułowaniu wniosków. Mój udział procentowy szacuję na 33%. 
 

29. Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach marketingowych – identyfikacja problemu, „Handel 
Wewnętrzny”, nr 6(371), 2017, s. 112-121, ISSN 0438-5403  
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30. Telewizyjne programy kulinarne a zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych– 
model koncepcyjny, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(372), 2018, s. 35-45, ISSN 0438-5403 (współautor R. 
Wolny) 

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na kwerendzie literatury, opracowaniu koncepcji struktury 
artykułu, opracowaniu formalnym i merytorycznym treści, opracowaniu modelu koncepcyjnego, 
sformułowaniu wniosków. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

 

C. Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, 
utworów i dzieł artystycznych 

brak 

D. Sumaryczny impact factor zgodnie z rokiem opublikowania: 

 według listy Journal Citation Reports (JCR): 0 

 

E. Liczba cytowań publikacji według bazy 

a) Web of Science (WoS): 0 

b) Publish or Perish: 237 

c) Google Scholar: 210 

d) BazEkon: 103  
 

F. Indeks Hirscha według bazy 

a) Web of Science (WoS): 0 

b) Publish or Perish: 6 

c) Google Scholar: 6 

d) BazEkon: 4 
 

G. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich 
projektach 
 

G.1 Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 

1. Projekt pt.: „Polski e-konsument – typologia, zachowania”, realizowany w latach 2008-2011, 

finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik  

(projekt nr 0415/B/H03/2008/35) 

2. Projekt pt.: „E-konsument w Europie – komparatywna analiza zachowań”, realizowany w latach 

2011-2014, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, kierownik  

(projekt nr 2011/01/B/HS4/01097) 

 

G.2 Projekty finansowane ze źródeł wewnętrznych UE Katowice  

1. Projekt pt.: „Handel i usługi w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju”, 
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realizowany w latach 2005-2007, finansowany ze środków na badania statutowe, wykonawca 

2. Projekt pt.: „Rynek informacji w województwie śląskim”, realizowany w latach 2008-2010, 

finansowany ze środków na badania statutowe, wykonawca 

3. Projekt pt.: „Badania jakościowe w Internecie”, realizowany w latach 2011-2012, finansowany ze 

środków na potencjał badawczy, wykonawca 

4. Projekt pt.: „Handel i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy rozwoju”, realizowany w latach 

2013-2015, finansowany ze środków na potencjał badawczy, wykonawca 

5. Projekt pt.: „Handel detaliczny i usługi w Polsce – perspektywa konsumenta”, realizowany  

w latach 2016-2017, finansowany ze środków na potencjał badawczy, wykonawca 

6. Projekt pt.: „Zmiany modeli konsumpcji żywności w Polsce”, realizowany od 2018, finansowany ze 

środków na potencjał badawczy, wykonawca 

 

H. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 

Lp. Nazwa nagrody 
Rok 

przyznania 
Nazwa organu 
przyznającego 

Tytuł, z jakiego została przyznana 

1. Nagroda Rektora 
zespołowa stopnia 
drugiego 

2007 Rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego  
w Katowicach 

rozwój naukowy, w szczególności za 
pracę doktorską oraz współautorstwo 
książki pt. „Zachowania podmiotów 
rynkowych w warunkach globalizacji” 

2. Nagroda Rektora 
zespołowa stopnia 
drugiego 

2008 Rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego  
w Katowicach 

współorganizacja konferencji naukowej 
„Konsument – Gospodarstwo domowe 
– Rynek” 

3. Nagroda Rektora 
zespołowa stopnia 
drugiego 

2009 Rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego  
w Katowicach 

redakcja i współautorstwo książki pt. 
„Handel i Usługi. Diagnoza i 
perspektywy rozwoju w Polsce i 
województwie śląskim” 

4. Nagroda Rektora 
zespołowa stopnia 
trzeciego 

2012 Rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego  
w Katowicach 

współautorstwo monografii „Polski e-
konsument. Typologia, zachowania”  

 

I. Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych  

Lp. 
Autor/autorzy 

referatu 
Rok Tytuł referatu Nazwa i miejsce konferencji 

1.  Magdalena 
Jaciow 

2007 Wartość informacji z badań  
w podejmowaniu decyzji 
marketingowych. Wyniki 
badań 

Konferencja TRANS’07 „Wspólna Europa. 
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku 
Unii Europejskiej”, Warszawa, organizator: 
SGH w Warszawie 

2.  Magdalena 
Jaciow 

2007 Badania marketingowe jako 
źródło wiedzy o 
makrotrendach 

Konferencja naukowa z cyklu „Konsument – 
Gospodarstwo domowe – Rynek”, Ustroń, 
organizator: AE w Katowicach 
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Lp. 
Autor/autorzy 

referatu 
Rok Tytuł referatu Nazwa i miejsce konferencji 

3.  Magdalena 
Jaciow 

2008 Pomiar efektywności badań 
marketingowych - przykład 
zastosowania wywiadu 
pogłębionego 

Konferencja naukowa pt. „Badania 
marketingowe: metody, nowe technologie, 
obszary aplikacji”, Wrocław, organizator: AE 
we Wrocławiu 

4.  Magdalena 
Jaciow 

2008 Handel w województwie 
śląskim w opinii mieszkańców 
- wyniki badań 

III Forum Naukowe Akademii Ekonomicznej 
im. K. Adamieckiego w Katowicach, Młoszowa, 
organizator: AE Katowice 

5.  Magdalena 
Jaciow 

2010 Jacy jesteśmy? Portret 
psychograficzny polskich  
e-konsumentów 

IV Forum Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 
organizator: UE w Katowicach 

6.  Magdalena 
Jaciow,  

Zofia Kędzior 

2010 Centrum Badań i Ekspertyz 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach na rynku usług 
badawczych – z doświadczeń 
akademickich badaczy rynku 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Marketing Instytucji Naukowych i 
Badawczych” (MINIB), Warszawa, organizator: 
Instytut Lotnictwa 

7.  Magdalena 
Jaciow,  

Michał Kucia 

2010 Gromadzenie informacji  
w badaniach field research – 
dylematy metodologiczne 

I Wydziałowa Konferencja Naukowa – 
Ekonomia 2010 pt. „Transformacja 
współczesnej gospodarki jako przedmiot 
badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 
organizator: WE UE w Katowicach 

8.  Magdalena 
Jaciow 

2011 Tradycyjnie czy przez Internet? 
Zmiany w zachowaniach 
nabywczych polskich 
gospodarstw domowych 

II Wydziałowa Konferencja Naukowa – 
Ekonomia 2011 pt. „Transformacja 
współczesnej gospodarki jako przedmiot 
badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 
organizator: WE UE w Katowicach 

9.  Magdalena 
Jaciow 

2011 Jak wykorzystać wiedzę  
o e-konsumencie? Podstawy 
informacyjne strategii 
komunikacji w handlu 
elektronicznym 

Konferencja naukowa „B2B Forum 2011”, 
Poznań, organizator: UEP oraz Centrum B2B 

 

10.  Magdalena 
Jaciow 

2011 Widzieć jak e-konsument, czyli 
jak budować przewagę 
konkurencyjną w Internecie 

Konferencja naukowa z cyklu „Konsument – 
Gospodarstwo domowe – Rynek” pt.  
E-zachowania, Ustroń, organizator: UE w 
Katowicach 

11.  Magdalena 
Jaciow 

2012 Szybko czy przyjemnie? 
Postawy polskich 
e-konsumentów wobec 
zakupów 

V Forum Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 
organizator: UE Katowice 

  

12.  Magdalena 
Jaciow,  

Agata Stolecka 

2012 Le developpement de l’e-
business en Pologne et en 
Europe. Conditions et 
perspectives 

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Sieci PGV pt. « L’entrepreneur face aux 

politiques publiques européennes », Lizbona, 

organizator: Reseau PGV 

13.  Magdalena 
Jaciow 

2012 Fora internetowe jako źródło 
informacji – możliwości i 
ograniczenia wykorzystania  
w badaniach zachowań 
nabywczych 

Konferencja naukowa pt. „Badania 
marketingowe – metody, nowe podejścia 
i konteksty badawcze”, Wrocław, organizator: 
UE we Wrocławiu 
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Lp. 
Autor/autorzy 

referatu 
Rok Tytuł referatu Nazwa i miejsce konferencji 

14.  Magdalena 
Jaciow 

2013 Międzynarodowe badania 
zachowań e-konsumentów – 
typy, podejścia, wymiary 

IV Wydziałowa Konferencja Naukowa – 
Ekonomia 2013 pt. „Transformacja 
współczesnej gospodarki jako przedmiot 
badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 
organizator: WE UE w Katowicach 

15.  Magdalena 
Jaciow 

2013 International Research of 
European Market of Young E-
Consumers (methodological 
dilemmas) 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. 
„Marketing w procesie internacjonalizacji 
rynku” Lwów, organizator: UMCS w Lublinie, 
Politechnika Lwowska 

16.  Magdalena 
Jaciow 

2013 Europejski e-konsument – 
implikacje praktyczne dla 
marketingu 

III Konferencja Naukowa z cyklu Kontrowersje 
wokół marketingu pt. „Kreowanie wartości a 
wartość marketingu”, Warszawa, organizator: 
ALK w Warszawie  

17.  Magdalena 
Jaciow 

2013 In the Country or Abroad? The 
Europeans Doing Shopping – 
Research Results 

XIX° Conférence Scientifique Internationale du 
Réseau PGV pt. “La Societe de L’information. 
Perspective Europeenne et Globale”, 
Katowice, organizator: UE Katowice 

18.  Magdalena 
Jaciow 

2013 Czas jako determinanta 
zakupów on-line 

konferencję naukową pt.: „Czas jako 
wyznacznik zachowań konsumenckich”, 
Międzyzdroje, organizator: Uniwersytet 
Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Wałczu 

19.  Magdalena 
Jaciow 

2013 Internetowe źródła informacji 
o ofercie w procesie 
nabywczym e-konsumentów – 
wyniki badań 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Gospodarstwo domowe jako przedmiot 
badań ekonomicznych”, WSB w Poznaniu, 
Wrocław, organizator: WSB we Wrocławiu 

20.  Magdalena 
Jaciow 

2014 Beyond the purchasing activity 
in the process of purchasing of 
e-consumers in selected 
European countries. The 
results of international 
comparative studies 

XX Conference Scientifique Internationale du 
Reseau PGV pt. “La cohésion européenne en 
question”, Timisoara, organizator: Reseau PGV 

21.  Magdalena 
Jaciow 

2014 Koszty badań marketingowych 
– w kierunku zmian 

Konferencja naukowa pt. „Badania 
marketingowe - podejścia jakościowe i 
ilościowe”, Wałbrzych, organizator: UE we 
Wrocławiu 

22.  Magdalena 
Jaciow 

2014 Portret psychograficzny 
młodych konsumentów we 
Francji i Rumunii 

XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Usług 
pt. „Marketing Handel Konsumpcja. 
Doświadczenia przeszłości i wyzwania 
przyszłości”, Toruń, organizator: UMK w 
Toruniu 

23.  Magdalena 
Jaciow 

2015 Standaryzacja vs adaptacja 
procesów badawczych na 
rynkach międzynarodowych – 
dylematy metodologiczne 

VI Wydziałowa Konferencja Naukowa – 
Ekonomia 2015 pt. „Transformacja 
współczesnej gospodarki jako przedmiot 
badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 
organizator: WE UE w Katowicach 
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Lp. 
Autor/autorzy 

referatu 
Rok Tytuł referatu Nazwa i miejsce konferencji 

24.  Magdalena 
Jaciow 

2015 Polskie sklepy internetowe na 
rynku europejskim 

III Wydziałowa Konferencja Naukowa – 
Ekonomia 2012 pt. „Transformacja 
współczesnej gospodarki jako przedmiot 
badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 
organizator: WE UE w Katowicach 

25.  Magdalena 
Jaciow 

2015 Konsumpcja e-usług w 
społeczeństwie informacyjnym 
(na przykładzie Francji) 

Konferencja naukowa z cyklu „Konsument – 
Gospodarstwo domowe – Rynek”, pt. 
Konsument w przestrzeni handlu i usług, 
Ustroń, organizator: UE w Katowicach 

26.  Magdalena 
Jaciow 

2015 Konsumpcja e-usług w 
Rumunii – w kierunku 
społeczeństwa informacyjnego 

Konferencja Naukowa „Konsumpcja. 
Konsument. Innowacje. Zrównoważony 
Rozwój”, Warszawa, organizator: IBRKiK 

27.  Magdalena 
Jaciow 

2016 Ekwiwalencja w badaniach 
europejskich – wybrane 
aspekty 

Konferencja naukowa pt. „Badania 
marketingowe wobec wyzwań współczesnego 
rynku i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego”, Wrocław, organizator: UE we 
Wrocławiu 

28.  Magdalena 
Jaciow,  

Michał Kucia 

2016 Wywiad bezpośredni czy 
ankieta on-line – dylematy 
badacza 

Konferencja naukowa pt. „Badania 
marketingowe nowe wyzwania oraz 
skuteczność w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem”, Wrocław, organizator: UE 
we Wrocławiu 

29.  Magdalena 
Jaciow 

2016 Pokolenie Y na zakupach – 
wyzwania dla współczesnego 
marketingu 

XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i 
Konsumpcji, pt. „Współczesne paradygmaty w 
marketingu, handlu i konsumpcji”, Warszawa, 
organizator: SGGW w Warszawie 

30.  Magdalena 
Jaciow 

2017 Ekwiwalencja w 
międzynarodowych badaniach 
marketingowych – 
identyfikacja problemu 

 

VIII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu 
Uczelni Technicznych „Marketing w 
społeczeństwie informacyjnym” – Market Info 
2017, Gdańsk, organizator: Politechnika 
Gdańska 

31.  Magdalena 
Jaciow, 
Mirosława 
Malinowska, 
Michał Kucia 

2017 Podstawy informacyjne badań 
handlu i usług w Europie 

VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii 
2017 pt. „Nowe koncepcje i kierunki badań w 
ekonomii i zarządzaniu”, Katowice, 
organizator: WE UE w Katowicach 

 

 





Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wydział Ekonomii 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 

INFORMACJA  

o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami  

i doktorantami, współpracy z instytucjami i organizacjami, odbytych stażach, 

działalności popularyzującej naukę 

 

 

 

dr Magdalena Jaciow 

Katedra Rynku i Konsumpcji 
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A. Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych  

i krajowych  

Projekt „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji” realizowany od roku 

2009, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Lider projektu: Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego, w konsorcjum z: ASP w Katowicach (do roku 2011), Głównym 

Instytutem Górnictwa, Politechniką Śląską, Technoparkiem Gliwice (od roku 2011), Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Katowicach. Udział w posiedzeniu Grupy Sterującej w ramach projektu Sieci 

Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w celu przedstawienia założeń metodologicznych 

indeksów Green Energy Index i Knowledge Index dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 2013-2020, Katowice, 2014. 

 

B. Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych  

Referaty wygłoszone na konferencjach patrz: załącznik nr 4 

Pozostałe konferencje, w których brałam aktywny udział: 

1. VII Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa 19-20 października 2006 (wystąpienie 

pt. Użyteczność badań w podejmowaniu decyzji marketingowych w opinii menedżerów – wyniki 

badań bezpośrednich) 

2. Seminarium naukowe „Trendy konsumenckie w Polsce” w ramach projektu „Praktyka nauce – 

nauka praktyce” Warszawa, 13 grudnia 2012 (głos w dyskusji na temat badań jakościowych), 

organizator: PTBRiO i IBRKK w Warszawie 

3. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kompetencje konsumentów jako stymulanta 

innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji”, Warszawa, 4 czerwca 2014 roku, (głos  

w dyskusji), organizator: IBRKK w Warszawie 

4. Konferencja naukowa pt. „Konsumpcja i rozwój. Rozwój i konsumpcja”, Warszawa, 24 marca 2017, 

(głos w dyskusji), organizator: IBRKK 

 

C. Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji oraz 

seminariów naukowych  

1. Warsztaty Doktorskie, siedem edycji (lata 2000-2003), Niedzica, Ustroń, Pilica, Jarosław, Nowy 

Sącz, Kraków, Katowice, członek komitetu organizacyjnego 

2. Konferencje naukowe z cyklu „Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek” im. Zofii Kędzior, 

siedem edycji: 

2007, bez podtytułu, członek komitetu organizacyjnego 

2009, pt. „Polska – Europa”, członek komitetu organizacyjnego 

2011, pt. „E-zachowania”, przewodniczący komitetu organizacyjnego 

2013, pt. „Społeczeństwo informacyjne – perspektywa europejska i globalna / The Information 

Society. European and Global Perspective”, konferencja międzynarodowa, członek komitetu 

organizacyjnego 

2015, pt. „Konsument w przestrzeni handlu i usług”, członek komitetu organizacyjnego 

2017, pt. „Redefinicje”, członek komitetu organizacyjnego 
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3. Seminaria naukowe z cyklu „Praktyka Nauce – Nauka Praktyce”, Katowice, osiem edycji, przy 

współudziale Zarządu PTBRiO: 

2014, pt. „Badania jakościowe online”, członek komitetu organizacyjnego 

2014, pt. „Konsument 2014. Od wiedzy o konsumencie do inspiracji biznesu”, członek komitetu 

organizacyjnego 

2015, pt. „Nowe badania marketingowe: gamification i wisdom of crowds”, członek komitetu 

organizacyjnego 

2015, pt. „Analogowi versus cyfrowi”, członek komitetu organizacyjnego 

2015, pt. „Jakość robi różnicę!  jakość, satysfakcja, lojalność”, członek komitetu organizacyjnego 

2015, pt. „Socjologia wizualna”, członek komitetu organizacyjnego 

2015, pt. „Neurobadania – wykorzystanie w biznesie”, członek komitetu organizacyjnego 

2015, pt. „Semiotyka – w stronę marketingu znaczeń”, członek komitetu organizacyjnego 

4. „Metody ilościowe w badaniach marketingowych”, 2014, XVIII Warsztaty Metodologiczne im. 

Profesora Stefana Mynarskiego, organizatorzy: Katedra Rynku i Konsumpcji oraz Katedra Analiz 

Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, członek 

komitetu organizacyjnego. 

5. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii UE w Katowicach pt. „INOWACYJNA 

GOSPODARKA – INNOWACYJNE ORGANIZACJE – INNOWACYJNI LUDZIE” pod patronem 

Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, J.M. 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezydenta Miasta Katowice, 2018, 

organizator: Wydział Ekonomii UE w Katowicach, członek komitetu organizacyjnego 

 

D. Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt. II. H. 

Lp. Nazwa nagrody 
Rok 

przyznania 

Nazwa organu 

przyznającego 
Tytuł, z jakiego została przyznana 

1. 

Nagroda Rektora 

zespołowa stopnia 

drugiego 

2002 Rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego  

w Katowicach 

przygotowanie aplikacji do 

międzynarodowych programów 

badawczych 

2. 

Nagroda Rektora 

zespołowa stopnia 

trzeciego 

2003 Rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego  

w Katowicach 

współautorstwo książki pt. „Marketing w 

dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość 

i przyszłość” 

3. 

Nagroda Rektora 

zespołowa stopnia 

drugiego 

2004 Rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego  

w Katowicach 

współautorstwo książki pt. „Konsument 

na rynku. Postawy wobec produktów” 

4. 

Nagroda Rektora 

zespołowa stopnia 

drugiego 

2005 Rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego  

w Katowicach 

współautorstwo książki pt. „Komunikacja 

międzykulturowa w integrującej się 

Europie – aspekty metodyczne, wyniki 

badań” oraz przygotowanie  

i wdrożenie nowych specjalności 

kształcenia 
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Lp. Nazwa nagrody 
Rok 

przyznania 

Nazwa organu 

przyznającego 
Tytuł, z jakiego została przyznana 

5. 

Nagroda Rektora 

zespołowa stopnia 

drugiego 

2006 Rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego  

w Katowicach 

współautorstwo książki pt. „Badania 

rynku. Metody, zastosowania” oraz 

wdrożenie nowych specjalności 

kształcenia 

6.  

Medal Brązowy 2011 Prezydent 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

za Długoletnią Służbę 

7. 
Medal Komisji 

Edukacji Narodowej 

2013 Minister Edukacji  za szczególne zasługi dla oświaty  

i wychowania 

 

E. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych  

Członek Reseau des Pays du Grupe de Vysegrad (PGV), międzynarodowa sieć badawcza, od 2013 

 

F. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt. 

II. G. 

brak 

 

G. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism  

brak 

 

H. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 

naukowych  

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, 2013-2016, członek  

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, 2014-2017, członek  

 

I. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 
 

Jako pracownik dydaktyczny prowadzę zajęcia (wykłady, ćwiczenia i seminaria) na pierwszym i drugim 

stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w ramach programów 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.  

Przedmioty wykładane na studiach I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych:  

1. kierunek „Ekonomia”: Badania rynków krajowych i międzynarodowych, Metody i techniki gromadzenia 

informacji, Metody przetwarzania informacji, Promocja na rynkach krajowych i międzynarodowych, 

Marketing międzynarodowy 

2. kierunek praktyczny „Przedsiębiorczość i finanse”: Analiza rynku, Zakładanie działalności gospodarczej: 

instrumenty oddziaływania na rynek, Zakładanie działalności gospodarczej: rozpoznanie rynku  

i uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, Marketing 
 

Przedmioty wykładane na studiach II stopnia, niestacjonarnych: seminaria  

Przedmioty wykładane na studiach podyplomowych: 



61 

 

1. studia „Menedżer sprzedaży”, „Marketing i PR”: Metody i techniki badań marketingowych 

2. studia „Menedżer kultury”: Marketing w kulturze 

3. studia „Handel zagraniczny”: Marketing w handlu zagranicznym  

4. studia „Controlling”: Controlling marketingowy 

5. studia „Menedżer e-commerce i social media”: Zachowania e-konsumentów 

Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży: 

1. Akademia Młodego Ekonomisty: wykład nt. badań marketingowych pt. „Historia pieczonego schabu” 

czyli skąd wiemy czego pragną klienci? 

2. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy: wykład pt. „Marketing internetowy” 
 

Moja aktywność dydaktyczna to również zaangażowanie merytoryczne w programy kształcenia. Byłam 

członkiem zespołu przygotowującego założenia funkcjonowania oraz program kształcenia na kierunku 

„Przedsiębiorczość i finanse” na studiach licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych na 

Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2014). Brałam udział w tworzeniu 

specjalności „Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych” na Wydziale Ekonomii UE 

w Katowicach. Od 2005 roku prowadzę zajęcia na tej specjalności. Uczestniczyłam w pracach zespołu nad 

powstaniem, wdrożeniem oraz realizacją zajęć na specjalności „Komunikacja w biznesie krajowym  

i międzynarodowym” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2005) oraz  

w pracach zespołu przygotowującego specjalność „Badania rynku. Market research”, która była w ofercie 

studiów do 2017 roku. 
 

Od 2002 roku systematycznie (co 2 lata) prowadzę szkolenia i wykłady dla ankieterów Centrum Badań 

i Transferu Wiedzy UE w Katowicach nt. prowadzenia badań bezpośrednich, zasad pracy ankietera i zasad 

współpracy z agencją badawczą. 
 

Od 2013 roku (w cyklu dwuletnim) sprawuję opiekę merytoryczną i prowadzę wykłady dla studentów 

– praktykantów Centrum Badań i Transferu Wiedzy UE w Katowicach w zakresie gromadzenia danych ze 

źródeł pierwotnych i wtórnych, metod i technik badań ilościowych i jakościowych, metod analizy danych  

i pisania raportów z badań.   
 

Od 2017 roku jestem tutorem akademickim (Certyfikat Tutora I stopnia Szkoły Tutorów Akademickich 

Collegium Wratislaviense). 

 

J. Opieka naukowa nad studentami  

Od 2008 roku jestem promotorem prac dyplomowych. Do tej pory wypromowałam 62 magistrów  

i licencjatów, w tym: 

33 osoby na studiach I stopnia 

29 osób na studiach II stopnia 
 

K. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego  
 

Promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim dra Michała Wachowskiego (promotor 

dr hab. R. Wolny, prof. UE), otwarcie przewodu doktorskiego: 09.03.2017, obrona: 31.01.2018, uchwała  

o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych: 22.02.2018. Tytuł rozprawy: „Konsumpcja  
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w gospodarstwach domowych finansowana z przyszłych dochodów – ujęcie modelowe”. Przewód 

przeprowadzony na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
 

L. Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 
 

Staż naukowy w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie w okresie 1.10.2015 

– 31.12.2015, udział w badaniach statutowych Zakładu Usług IBRKK (przygotowanie narzędzia badawczego, 

przeprowadzenie badań w firmach usługowych, opracowanie wyników badań). 
 

M. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie 
 

Kierowanie i organizacja badań rynku na zlecenie organizacji (przedsiębiorstw, instytucji, jednostek 

samorządów terytorialnych) w ramach Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach (w tablicy zestawiono wybrane projekty): 

 

l.p. Tytuł projektu Rok 
Nazwa organu/podmiotu 

zlecającego wykonanie 

Charakter 

zaangażowania 

1.  

Podstawy informacyjne strategii 

wprowadzenia nowego produktu  

na rynek 

2001 
HORTINO ZPOW Leżajsk  

Sp. z o.o. 

wykonawca 

projektu 

2.  

Funkcjonowanie sieci handlowo-

usługowej Będzina w opinii mieszkańców i 

przedsiębiorców 

2002 Gmina Będzin 
wykonawca 

projektu 

3.  Hortino w opinii konsumentów 2003 Hortino Leżajsk sp. z o.o. 
wykonawca 

projektu 

4.  
Diagnoza sektora kultury w Polsce (lata 

1998-2001) 
2003 

Akademia Ekonomiczna w 

Krakowie 

wykonawca 

projektu 

5.  
Popyt na usługi sieciowe (usługi dodane) 

w Tychach 
2005 

Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. Tychy 

wykonawca 

projektu 

6.  
Opinie i preferencje kupców dotyczące 

targowiska hurtowego w Katowicach 
2010 

Zakład Targowisk Miejskich w 

Katowicach 
wykonawca  

7.  
Diagnoza rynku audiowizualnego w Polsce 

(na przykładzie subrynku kinematografii) 
2011 

Fundacja „Edukacja bez 

granic” w Katowicach 

wykonawca 

projektu 

8.  
Rynek węgla kamiennego w Polsce 

diagnoza i perspektywy rozwoju 
2013 Węglokoks S.A.  

wykonawca 

projektu 

9.  

Przemysł samochodowy a rynek pracy w 

województwie śląskim – funkcjonowanie i 

kierunki rozwoju 

2013 
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Katowicach 

wykonawca 

projektu 

10.  

Diagnoza rynku usług edukacyjnych na 

poziomie wyższym w Rybniku i okolicach 

oraz w Bielsku-Białej i okolicach 

2014 
Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach, Biuro Rektorskie 

główny wykonawca 

projektu 

11.  Widz kinowy w Polsce 2015 
Polski Instytut Sztuki 

Filmowej w Warszawie 

główny wykonawca 

projektu 

 




