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1. Imię i nazwisko 

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec 

2. Posiadany stopień naukowy 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nadany uchwałą Rady 

Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 października 2013 

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Twórczość organizacyjna”. 

3. Dotychczasowe zatrudnienie 

02.09.2013 – 31.01.2017. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, asystent. 

01.02.2017. – obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, adiunkt. 

 

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.) 

Monografia naukowa Bratnicka-Myśliwiec K. „Twórczość w przedsiębiorstwie. 

Perspektywa obustronności organizacyjnej” wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 215, ISBN: 978-83-7875-361-2. 

 

5. Charakterystyka głównego osiągnięcia 

naukowego 

Monografia pt.: „Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności 

organizacyjnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 

2017, s. 215, ISBN: 978-83-7875-361-2.  

Od momentu uzyskania stopnia doktora w 2013 roku moje zainteresowania badawcze 

skupione były przede wszystkim na problematyce dotyczącej natury twórczości organizacyjnej 
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oraz jej strategicznej roli w przedsiębiorstwie, a ich zwieńczeniem jest monografia pod nazwą 

„Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej” wydana przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2017 roku. Recenzentem 

wydawniczym niniejszej monografii jest prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Monografię tę uważam za swoje osiągnięcie naukowe, zgodnie z 

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

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, z późniejszymi zmianami). 

Motywacją do podjęcia badań w obszarze twórczości organizacyjnej i obustronności 

organizacyjnej była ożywiona dyskusja tocząca się wśród badaczy nauk o zarządzaniu, a 

związana z próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współczesne 

przedsiębiorstwa powinny radzić sobie z problemami i funkcjonować w złożonym, 

niespokojnym otoczeniu. Powoduje to, że obecnie przedsiębiorstwa stoją w obliczu istotnych 

wyzwań strategicznych. Stanowi to również asumpt do dyskusji nad konwencjonalnymi 

teoriami organizacji i koncepcjami zarządzania, które starały się wyjaśniać osiągany poziom 

efektywności organizacyjnej, a także przewidywać strategiczne zachowania przedsiębiorstw. 

Pewnym wydaje się być zatem dezaktualizacja założeń leżących dotychczas u podstaw 

myślenia menedżerskiego. Specyficzny kontekst funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 

sprawia, że potrzebne stają się nowe idee, modele oraz ujęcia, które będą uwzględniały 

niejednoznaczność otoczenia. W tym nurcie nauk o zarządzaniu poczesne miejsce zajmują 

twórczość organizacyjna i obustronność organizacyjna. Twórczość jest bowiem zdolnością 

dynamiczną, umożliwiającą przedsiębiorstwom przetrwanie i rozwój w burzliwym otoczeniu. 

Jest to główna przyczyna zainteresowania twórczością oraz zyskiwania przez nią coraz 

większego uznania jako strategicznego narzędzia, pozwalającego przedsiębiorstwom działać w 

niespokojnym otoczeniu. 

Twórczość organizacyjna stanowi obecnie jedno z kluczowych pojęć w literaturze nauk 

o zarządzaniu. Definiowana jako generowanie nowych i użytecznych idei, stanowi zarazem 

podstawę innowacji, które są niezbędne dla współczesnych przedsiębiorstw i umożliwiające im 

funkcjonowanie w dynamicznym i wrogim otoczeniu. Stanowi ona rezultat pożądany przez 

kadrę zarządzającą, poświęcającą wiele czasu na stworzenie warunków sprzyjających 

ożywieniu twórczości.  

Wymienione przesłanki podkreślają istotność i ważność roli twórczości w 

funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, zarówno z naukowego, jak i menedżerskiego 

punktu widzenia. Mimo interesujących i złożonych zależności, jakie zachodzą pomiędzy 
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twórczością organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa są one relatywnie 

rzadko studiowane. Spojrzenie na twórczość jako na mechanizm przekształcania zachowań 

strategicznych przedsiębiorstwa, umożliwia otwarcie nowych dróg, prowadzących do 

wzbogacenia teorii organizacji i teorii zarządzania strategicznego, jak również poszerzania 

naszej wiedzy o skutkach twórczości organizacyjnej dla efektywności organizacyjnej 

przedsiębiorstwa. 

Podstawowym zamierzeniem badawczym niniejszego opracowania jest znalezienie 

odpowiedzi na pytanie: czym jest twórczość w przedsiębiorstwie i jak przyczynia się ona do 

efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa? Szukając odpowiedzi na tak postawione 

pytanie, przyjęto założenie, że dorobek naukowy w obszarze obustronności organizacyjnej 

stanowi cenne źródło inspiracji do badań nad twórczością w przedsiębiorstwach. Poszukiwanie 

odpowiedzi na te pytanie odbywa się na gruncie teoretyczno-empirycznym, chociaż dąży się 

też do zasugerowania praktycznych podpowiedzi odnośnie do takiego wykorzystywania 

twórczości, aby wpływać pozytywnie na efektywność organizacji. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że rzeczywistość procesu twórczości w 

przedsiębiorstwie  wydaje się być o wiele bardziej złożona niż można by ją odzwierciedlić przy 

pomocy pojedynczego modelu1. Skutkuje to poważnymi konsekwencjami metodologicznymi, 

powodującymi konieczność spojrzenia na twórczość organizacyjną przez pryzmat różnych 

koncepcji. W niniejszym opracowaniu podjęto zatem próbę syntezy koncepcji twórczości 

organizacyjnej, koncepcji obustronności organizacyjnej, koncepcji przywództwa oraz 

zarządzania strategicznego. 

Na tle tak sformułowanego zamierzenia badawczego pojawia się grupa celów 

teoriopoznawczych, jakie starano się osiągnąć, a mianowicie są to stworzenie naukowych 

podstaw ujęcia twórczości organizacyjnej w przedsiębiorstwie za pomocą analizy różnych 

teoretycznych podejść, a zwłaszcza podejścia dialektycznego i koncepcji obustronności 

organizacyjnej, oraz określenie roli obustronnej twórczości organizacyjnej w kształtowaniu 

poszczególnych wymiarów efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa, a w szczególności 

wyjaśnienia, jaki jest udział w tych zależnościach obustronności organizacyjnej, twórczego 

przywództwa oraz otoczenia zadaniowego. Oczekuje się również, że podjęte badania pozwolą 

rozstrzygnąć problemy metodologiczne związane z badaniem twórczości obustronnej w 

przedsiębiorstwach, co dostarczy podstawy do zintegrowania koncepcji twórczości 

                                                 
1 Chen J. i Adamson C.  2015. Innovation: Integration of random variation and creative synthesis. “Academy of 

Management Review”, 40: 461-473. 
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organizacyjnej z koncepcją obustronności organizacyjnej. Do grupy celów metodologicznych 

należy również opracowanie i empiryczne sprawdzenie konceptualnego modelu obustronnej 

twórczości organizacyjnej, a także wzbogacenie instrumentarium badawczego dzięki 

skonstruowaniu narzędzi pomiaru obustronnej twórczości organizacyjnej, dialektycznego 

ujęcia obustronności organizacyjnej oraz twórczego przywództwa. Uzupełnieniem dla celów 

teoriopoznawczych i metodologicznych był cel utylitarny, którym jest wskazanie możliwości 

wykorzystywania skal pomiaru rozpatrywanych konstruktów do doskonalenia 

przedsiębiorstwa w ogólności, a do dokonywania diagnoz organizacyjnych – w szczególności. 

Całość dopełnia sformułowanie praktycznych wskazówek dla kadry zarządzającej 

przedsiębiorstwem, która chce ożywić procesy twórczości po to, aby zwiększyć efektywność 

organizacyjną przedsiębiorstwa.  

Niniejsze studium demonstruje przydatność podejścia od strony obustronności 

organizacyjnej do zrozumienia natury twórczości organizacyjnej. Praca wnosi wkład w rozwój 

dyscypliny zarządzania poprzez zaoferowanie teorii pozwalającej wszechstronnie wyjaśnić 

dynamikę powiązań obustronnej twórczości organizacyjnej z efektywnością organizacyjną 

przedsiębiorstwa. Rozszerza również dotychczasowe ramy teoretyczne twórczości w 

przedsiębiorstwach dzięki wprowadzeniu obustronnej twórczości organizacyjnej jako zmiennej 

strategicznej. 

Całość monografii ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się ze wstępu, czterech 

rozdziałów i zakończenia. Treść pracy można umownie podzielić na dwie podstawowe, 

wzajemnie uzupełniające się części, osadzone w naukach o zarządzaniu. Pierwsza z nich 

obejmuje dwa początkowe rozdziały, w których przedstawiono podstawy współczesnego 

myślenia o twórczości w przedsiębiorstwach pod kątem obustronności organizacyjnej. 

Następne dwa rozdziały – trzeci i czwarty –  mają charakter empiryczny. Zaprezentowano w 

nich metodykę i interpretację wyników przeprowadzonych badań.  

W rozdziale pierwszym uwaga skoncentrowana jest na poszukiwaniu istoty 

obustronności organizacyjnej. Rozważania zaczęto od kwestii terminologicznych, które są 

związane z rozumieniem obustronności organizacyjnej oraz wyjaśniono sam sens pojęcia 

„obustronność organizacyjna”. Dokonany na potrzeby niniejszej monografii przegląd literatury 

umożliwił usystematyzowanie wiedzy z zakresu obustronności organizacyjnej, w tym różnego 

pojmowania tego zjawiska oraz wielorakich podejść do zarządzania nim. Następny fragment 

rozdziału został ukierunkowany na poznanie istoty zarządzania obustronnością organizacyjną. 

Przedstawiono w nim różnorodne koncepcje zarządzania obustronnością organizacyjną: 
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separację strukturalną, separację temporalną, obustronność kontekstualną oraz kontekst 

relacyjny. Następnie zaprezentowano spojrzenie na obustronność organizacyjną oparte na 

ujęciu dialektycznym, które prowadzi do pojmowania obustronności organizacyjnej jako 

zdolności do ciągłego zespalania podstawowych sprzeczności − strategicznych, politycznych, 

administracyjnych i behawioralnych. Przywodzi to na myśl potrzebę potraktowania twórczego 

przywództwa jako strategicznego elementu integrującego równoczesną eksplorację i 

eksploatację, który ożywia i zespala twórczą nowość i twórczą użyteczność, jak również 

pozwala przezwyciężać trudności wynikające z niedeterministycznego charakteru twórczości 

organizacyjnej. W ostatnim fragmencie rozdziału pierwszego przedstawiona została zatem rola 

kadry zarządzającej w kształtowaniu obustronności organizacyjnej. 

W rozdziale drugim uwagę skoncentrowano na teoretycznych rozważaniach dotyczących 

twórczości w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem jej obustronnego 

charakteru. Podstawę dla przedstawionych w tym rozdziale dociekań stanowi przekonanie, że 

można spojrzeć na twórczość z perspektywy obustronności organizacyjnej. Pierwsza część tego 

rozdziału zawiera zatem omówienie stanu wiedzy światowej odnośnie podejścia do twórczości 

z punktu widzenia obustronności, które znajduje wyraz w generowaniu jednocześnie nowych i 

użytecznych idei. W literaturze dotyczące tej tematyki wskazanych jest wiele różnorakich 

podejść, wśród których kluczowe jest spojrzenie interakcjonistyczne, pozwalające dostrzec 

złożoność problemu obustronnej twórczości organizacyjnej w przedsiębiorstwach oraz 

najpełniej uwzględnić jej dynamikę. Zważając na fakt, że właściwe przywództwo stanowi 

warunek odpowiedniego kształtowania obustronnej twórczości organizacyjnej, w zakończeniu 

tego rozdziału omówione zostało zagadnienie twórczego przywództwa, które potrafi zespalać 

sprzeczności oraz zarządzać złożonymi strukturami organizacyjnymi. Konkretyzując, 

omówiono jego istotę, wymiary i wpływu na obustronną twórczość organizacyjną oraz 

przedstawiono kompendium wiedzy w obszarze wpływu stylu przywództwa na twórczość w 

przedsiębiorstwach, uporządkowanego według twórczej nowości i twórczej użyteczności. 

Literatura przedmiotu wskazuje na stosunkowo niewielką liczbę badań empirycznych 

dotyczących twórczości w przedsiębiorstwach, a realizowanych na poziomie całej organizacji. 

Przedmiot zainteresowania rozdziału trzeciego stanowi problematyka zależności zachodzących 

pomiędzy obustronną twórczością organizacyjną a efektywnością organizacyjną 

przedsiębiorstwa. Podstawowa zależność pomiędzy obustronną twórczością organizacyjną a 

efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa została przedstawiona na rysunku 1. Ukazano 
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również dwie główne antecedencje obustronnej twórczości organizacyjnej, a są nimi 

obustronność organizacyjną oraz twórcze przywództwo. 

 

Rysunek 1. Obustronna twórczość organizacyjna w kontekście efektywności organizacyjnej 

przedsiębiorstwa. Model konceptualny 

 

Źródło: Opracowanie własne - zaczerpnięte z monografii Bratnicka-Myśliwiec, K. 2017. „Twórczość w 

przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, Katowice, s. 63. 

 

Kolejnym istotnym dla zaprojektowanych badań empirycznych elementem jest 

mediacyjna rola obustronnej twórczości organizacyjnej. Rola ta odnosi się zarówno do związku 

pomiędzy obustronnością organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa, jak i 

do zależności zachodzącej pomiędzy twórczym przywództwem a efektywnością organizacyjną 

przedsiębiorstwa.  Uwzględniono również efekty moderacji zależności zachodzącej między 

obustronną twórczością organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa przez 

otoczenie zadaniowe.  

Zależności przedstawione w modelu zaprezentowanym na rysunku 1 są 

odzwierciedleniem badań literatury i opisane przez 6 hipotez badawczych. Brzmią one 

następująco: 

Hipoteza 1: Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością organizacyjną a 

efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa. 
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Hipoteza 2: Istnieje dodatnia zależność między obustronnością organizacyjną a obustronną 

twórczością organizacyjną. 

Hipoteza 3: Istnieje dodatnia zależność między twórczym przywództwem a obustronną 

twórczością organizacyjną. 

Hipoteza 4: Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy obustronnością 

organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa. 

Hipoteza 5: Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy twórczym 

przywództwem a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa. 

Hipoteza 6: Otoczenie zadaniowe przedsiębiorstwa moderuje zależność pomiędzy obustronną 

twórczością organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa. 

W zaproponowanym ujęciu uwzględniona została również wielowymiarowość 

głównych konstruktów znajdujących się w kręgu zainteresowań badawczych, w tym 

efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przyjęto założenie, że na efektywność 

organizacyjną przedsiębiorstwa składają się dwa rodzaje pomiaru – pomiar obiektywny 

(rentowność i wzrost) oraz miary subiektywne, takie jak przewaga konkurencyjna, efektywność 

społeczna oraz zawłaszczanie wartości. Skutkiem przyjęcia takiego założenia była konieczność 

sformułowania hipotez szczegółowych odnośnie hipotezy 1, 4, 5 i 6, konstruowane poprzez 

zmianę zmiennej zależną dla każdej z głównych zależności. Na przykład dla hipotezy 1 

sformułowano cztery hipotezy szczegółowe: 

Hipoteza 1a: Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością organizacyjną a 

efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa mierzoną obiektywnie. 

Hipoteza 1b: Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością organizacyjną a 

przewagą konkurencyjną. 

Hipoteza 1c: Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością organizacyjną a 

efektywnością społeczną. 

Hipoteza 1d: Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością organizacyjną a 

zawłaszczaniem wartości. 

Tak sformułowane hipotezy badawcze zostały poddane weryfikacji empirycznej w toku 

badań opisanych w pierwszej części rozdziału. W kolejnym kroku scharakteryzowano dobór i 

strukturę próby badawczej. Dobór próby, który obejmował średnie i duże przedsiębiorstwa 
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funkcjonujące w Polsce, został dokonany wieloetapowo. Najpierw metodą prostego doboru 

losowego, spośród populacji średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce liczącej 

34 091 przedsiębiorstw, ustalono operat losowania obejmujący 1100 przedsiębiorstw, spośród 

których w badaniach udział wzięło 371 przedsiębiorstw. W przypadku 16 przedsiębiorstw 

wystąpiły braki danych. Ostatecznie w próbie znalazło się 355 przedsiębiorstw, dla których 

dokonano analiz statystycznych. Szczegółowe informacje dotyczące procedury losowania i 

realizacji badań zostały przedstawione w monografii. 

W prezentacji wyników przeprowadzonych badań przedstawionej w drugiej części 

rozdziału trzeciego skupiono się na zależności zachodzącej pomiędzy obustronną twórczością 

organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa. Szczegółowo została również 

omówiona koncepcja oraz operacjonalizacja wielowymiarowego ujęcia efektywności 

organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych wskazują, 

że z dużą dozą pewności można się spodziewać się, że obustronna twórczość organizacyjna 

stanowi kluczowy, aczkolwiek niewystraczający, nośnik efektywności organizacyjnej 

przedsiębiorstwa. I tak, dodatnie, istotnie statystyczne związki zaobserwowano w odniesieniu 

do powiązań obustronnej twórczości organizacyjnej z przewagą konkurencyjną, efektywnością 

społeczną oraz zawłaszczaniem wartości. Co więcej, analizy statystyczne ujawniły brak 

związku pomiędzy obustronną twórczością organizacyjną a efektywnością organizacyjną 

przedsiębiorstwa mierzoną obiektywnie. Reasumując, wyniki badań przedstawione w tym 

rozdziale wskazują, że obustronna twórczość organizacyjna stanowi trudne do przecenienia 

źródło efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa, przede wszystkim w wymiarze 

zarządzania strategicznego. Rezultaty wskazują więc na możliwość stosowania przez 

przedsiębiorstwa obustronnej twórczości organizacyjnej jako istotnego narzędzia 

podwyższania efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa w wymiarze strategicznym. 

Zaprezentowane w rozdziale trzecim argumenty empiryczne nabierają dodatkowego znaczenia 

w zestawieniu z dynamiką zarysowanej powyżej zależności, a mianowicie z oddziaływaniami 

obustronności organizacyjnej i twórczego przywództwa jako antecedencji, roli obustronnej 

twórczości organizacyjnej jako mediatora oraz otoczenia zadaniowego jako moderatora. 

Dlatego też kolejny rozdział zawiera omówienie odpowiednich wyników badań empirycznych 

wraz ze sprawdzeniem kolejnych hipotez badawczych.  

W rozdziale czwartym przedstawione zostały wyniki analizy dwóch antecedencji 

obustronnej twórczości organizacyjnej – obustronności organizacyjnej i twórczego 
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przywództwa. Hipotezy badawcze sformułowane w tym obszarze zostały empirycznie 

sprawdzone i częściowo potwierdzone. Otrzymane wyniki pozwoliły uzyskać potwierdzenie 

mediacyjnej roli obustronnej twórczości organizacyjnej w zależności zachodzącej pomiędzy 

obustronnością organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa (mierzoną 

przewagą konkurencyjną, efektywnością społeczną i zawłaszczaniem wartości). Nie uzyskano 

natomiast potwierdzenia dla hipotez dotyczących mediującej roli obustronnej twórczości 

organizacyjnej w zależności zachodzącej pomiędzy twórczym przywództwem a efektywnością 

organizacyjną przedsiębiorstwa – zostały one sfalsyfikowane. 

Dodatkowo, przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie moderujących 

efektów otoczenia zadaniowego dla związków występujących pomiędzy obustronną 

twórczością organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa. Konkretyzując, 

stwierdzono, że otoczenie zadaniowe jako moderator jest istotne statystycznie tylko dla 

związku pomiędzy obustronną twórczością organizacyjną a przewagą konkurencyjną. W 

przypadku związków obustronnej twórczości organizacyjnej a pozostałymi miarami 

efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa – efektywnością mierzoną obiektywnie, 

efektywnością społeczną i zawłaszczaniem wartości – oddziaływanie otoczenia zadaniowego 

nie jest istotne statystycznie. Oznacza to, że w takim przypadku kadra zarządzająca ma do 

czynienia z obustronną twórczością organizacyjną jako zmienną endogeniczną.  W odniesieniu 

do mediacji i moderacji potwierdzonych empirycznie podjęto również próbę znalezienia 

odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wielkość, okres istnienia oraz rodzaj działalności (branża) 

oddziałują na wchodzące w grę związki.  

Zamknięcie rozdziału czwartego stanowi podsumowanie całości przeprowadzonych 

badań. W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych z 18 postawionych hipotez 11 

zostało przyjętych, a 7 nie znalazło potwierdzenia. Syntezę wyników przeprowadzonych badań 

empirycznych przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Twórczość organizacyjna, efektywność organizacji, przedsiębiorczość 

organizacyjna, otoczenie organizacji – synteza wyników badań empirycznych 

Numer 

hipotezy 
Treść hipotezy 

Wynik 

badania 

Hipoteza 1a 
Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością 

organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa 

mierzoną obiektywnie 

Odrzucona 
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Hipoteza 1b Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością 

organizacyjną a przewagą konkurencyjną 
Potwierdzona 

Hipoteza 1c Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością 

organizacyjną a efektywnością społeczną 
Potwierdzona 

Hipoteza 1d Istnieje dodatnia zależność między obustronną twórczością 

organizacyjną a zawłaszczaniem wartości 
Potwierdzona 

Hipoteza 2 Istnieje dodatnia zależność między obustronnością organizacyjną a 

obustronną twórczością organizacyjną 
Potwierdzona 

Hipoteza 3 Istnieje dodatnia zależność między twórczym przywództwem a 

obustronną twórczością organizacyjną 
Potwierdzona 

Hipoteza 4a 
Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy 

obustronnością organizacyjną a efektywnością organizacyjną 

przedsiębiorstwa mierzoną obiektywnie 

Odrzucona 

Hipoteza 4b 
Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy 

obustronnością organizacyjną a przewagą konkurencyjną 

Częściowo 

potwierdzona 

Hipoteza 4c Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy 

obustronnością organizacyjną a efektywnością społeczną 
Potwierdzona 

Hipoteza 4d Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy 

obustronnością organizacyjną a zawłaszczaniem wartości 
Potwierdzona 

Hipoteza 5a 
Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy 

twórczym przywództwem a efektywnością organizacyjną 

przedsiębiorstwa mierzoną obiektywnie 

Odrzucona 

Hipoteza 5b Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy 

twórczym przywództwem a przewagą konkurencyjną 
Odrzucona 

Hipoteza 5c 
Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy 

twórczym przywództwem a efektywnością społeczną 

Częściowo 

potwierdzona 

Hipoteza 5d Obustronna twórczość organizacyjna mediuje zależność pomiędzy 

twórczym przywództwem a zawłaszczaniem wartości 
Odrzucona 

Hipoteza 6a 
Otoczenie zadaniowe przedsiębiorstwa moderuje zależność 

pomiędzy obustronną twórczością organizacyjną a efektywnością 

organizacyjną przedsiębiorstwa mierzoną obiektywnie 

Odrzucona 

Hipoteza 6b Otoczenie zadaniowe przedsiębiorstwa moderuje zależność 

pomiędzy obustronną twórczością a przewagą konkurencyjną 
Potwierdzona 

Hipoteza 6c 
Otoczenie zadaniowe przedsiębiorstwa moderuje zależność 

pomiędzy obustronną twórczością organizacyjną a efektywnością 

społeczną 

Odrzucona 

Hipoteza 6d 
Otoczenie zadaniowe przedsiębiorstwa moderuje zależność 

pomiędzy obustronną twórczością a zawłaszczaniem wartości 

Częściowo 

potwierdzona 

Źródło: Opracowanie własne - zaczerpnięte z monografii Bratnicka-Myśliwiec, K. 2017. „Twórczość w 

przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, Katowice, s. 132. 

 



Załącznik 3. Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku polskim 

 

 

13 

 

Zakończenie niniejszej monografii stanowi podsumowanie całości przeprowadzonych 

rozważań. W pierwszej części omówiono konsekwencje teoretyczne uzyskanych wyników dla 

badania twórczości w przedsiębiorstwach oraz zrozumienia strategicznej roli twórczości jako 

dynamicznej zdolności przedsiębiorstwa. Model konceptualny, przedstawiony w niniejszej 

monografii, umożliwił spojrzenie na nowo na powiązania występujące między twórczością 

organizacyjną i efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa. Pozwoliło to na ściślejszą 

integrację różnych teorii wyjaśniających twórcze zachowania organizacyjne w 

przedsiębiorstwach. 

Dotychczas prowadzone rozważania nad twórczością w przedsiębiorstwach zostały 

znacząco wzbogacone dzięki potwierdzonym empirycznie ramom konceptualnym, które do 

wyjaśniania zależności zachodzących pomiędzy obustronną twórczością organizacyjną a 

efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa wprowadzają czynnik graniczny w postaci 

otoczenia zadaniowego jak również mediującego oddziaływania zarówno obustronności 

organizacyjnej, jak i twórczego przywództwa. Kontekstualizacja obustronnej twórczości 

organizacyjnej wzbogaca wiedzę o warunkach stosowalności tej dynamicznej zdolności, a w 

konsekwencji sposobności ożywienia twórczości na rzecz przedsiębiorstwa.  

Rezultaty przeprowadzonych badań pozwoliły również doprowadzić do konceptualnej 

przejrzystości dotyczącej zależności zachodzących pomiędzy obustronną twórczością 

organizacyjną a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa dzięki wyspecyfikowaniu 

wymiarów efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa, jak również wymiarów otoczenia 

zadaniowego jako moderatorów tego związku. Dodatkowo, uzyskane wyniki mogą pomóc w 

rozszerzeniu pojmowania twórczości w przedsiębiorstwach. 

W kolejnej części zakończenia przedstawiono również implikacje dla kadry 

zarządzającej podejmującej starania by zbudować przewagę konkurencyjną i zwiększyć 

wytwarzaną wartość poprzez ożywianie przedsiębiorczości. Zdolność do zarządzania 

obustronną twórczością organizacyjną współprzyczynia się do efektywności organizacyjnej 

przedsiębiorstwa. Dokonane ustalenia naukowe wskazują na obustronną twórczość 

organizacyjną jako niezawodne źródłem sukcesu, i podpowiadają, że inwestowanie w tę 

zdolność dynamiczną powinno przynieść przedsiębiorstwu dodatni zwrot na tej inwestycji. Stąd 

też zrozumienie, jak przedsiębiorstwo jest w stanie działać efektywnie, zawiera w sobie 

potencjalnie ważne implikacje dla praktyki menedżerskiej. Przedstawiono propozycje czterech 

głównych obszarów, które praktykująca kadra zarządzająca może uznać za interesujące do 

rozważenia. Po pierwsze, warto podkreślić, że obustronna twórczość organizacyjna stanowi 
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istotny nośnik wzrostu przedsiębiorstwa. Po drugie, kadra menedżerska, która dba o 

zdobywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, nie powinna zapominać o obustronnej 

twórczości organizacyjnej. Po trzecie, dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa przybierająca 

formę obustronnej twórczości organizacyjnej jest cenna dla kształtowania efektywności 

społecznej przedsiębiorstwa we wszystkich jej czterech wymiarach, a mianowicie: orientacji 

prospołecznej, ochronie środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej, etyce biznesu. 

Po czwarte, można przyjąć założenie, że obustronna twórczość organizacyjna ma pozytywny 

wpływ na zawłaszczanie wartości. 

Na zakończenie dyskusji scharakteryzowano ograniczenia oraz sformułowano kierunki 

przyszłych badań. 

 

 

6. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

6.1. Charakterystyka dorobku naukowo-badawczego do momentu uzyskania stopnia 

naukowego doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

W lipcu 2010 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii 

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

Zarządzanie zasobami ludzkimi). Studia te umożliwiły mi pogłębienie wiedzy w obszarze 

inspirowania ludzi z zakresu twórczego i zyskownego działania, nabycie umiejętności 

praktycznych związanych z badaniami zachowań organizacyjnych, a także uzyskanie 

kompetencji badawczych w domenie kultury organizacyjnej i przedsiębiorczości. W tej 

domenie przygotowałam pracę magisterską pt.: „Diagnoza kultury organizacyjnej w kontekście 

przedsiębiorczości – studium przypadku” pod kierunkiem dra Rafała Kozłowskiego.  W pracy 

zostało przedstawione omówienie teoretycznego aspektu kultury organizacyjnej i jej wpływu 

na rozwój przedsiębiorczości, jak i wyniki przeprowadzonej analizy kultury organizacyjnej 

wraz ze stworzeniem jej profilu. 

Ponadto w lipcu 2010 roku ukończyłam również studia magisterskie na Wydziale 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (kierunek: Socjologia). W trakcie studiów 

miałam możliwość zaznajomienia się i pogłębienia metod oraz technik prowadzenia badań 

społecznych, a także szansę zdobycia cennej wiedzy teoretycznej z zakresu motywacji 

uczestników organizacji. Problematyki motywacji dotyczyła przygotowana przez mnie praca 
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magisterska pt. „Założenia systemu motywacyjnego i jego ocena przez pracowników 

Przedsiębiorstwa X” napisana pod kierunkiem dra Tomasza Kosieka. W pracy zostały 

przedstawione wyniki analizy systemu motywacyjnego w badanym przedsiębiorstwie oraz 

zawarto w niej propozycje rozwiązań organizacyjnych pozwalających usprawnić 

funkcjonowanie badanego podmiotu w tym zakresie. 

Od października 2011 roku do sierpnia 2013 roku byłam uczestnikiem studiów 

doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. We wrześniu 

2013 roku podjęłam pracę na Uniwersytecie Ekonomicznym Katowicach na stanowisku 

asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego. Od samego początku 

studiów doktoranckich obszar moich zainteresowań badawczych stanowiła głównie tematyka 

zarządzania strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem twórczości oraz problematyka 

kulturowych uwarunkowań twórczości w organizacjach przedsiębiorczych. 

Efektem moich dociekań badawczych było zakwalifikowanie w 2012 roku do 

seminarium doktoranckiego organizowanego przy konferencji European Academy of 

Management, gdzie miałam możliwość przedstawić i poddać krytyce z wiodącymi badaczami 

z Europy propozycję badań nad problematyką twórczości organizacyjnej (artykuł pt. 

„Organizational creativity and corporate entrepreneurship in the environmental context”), która 

spotkała się z ich zainteresowaniem. Rezultatem przeprowadzonych dyskusji było wskazanie 

dalszych kierunków badań oraz cenne wskazówki dotyczące interpretacji wyników, a 

otrzymane sugestie przyczyniły się do dalszego przygotowywania rozprawy doktorskiej. Co 

więcej, w 2013 zostałam zakwalifikowana do prestiżowego seminarium doktoranckiego 

organizowanego przy konferencji Babson College Entrepreneurship Research Conference. W 

trakcie seminariów miałam możliwość przedstawić założenia rozprawy doktorskiej i poddać je 

ocenie. Dzięki temu otrzymałam cenne sugestie odnośnie pomiaru twórczości organizacyjnej i 

jej związków z efektywnością przedsiębiorstw oraz wartościowych kierunków przyszłych 

badań. Miałam również możliwość przewodniczyć jednej z sesji konferencyjnych. 

 Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora byłam autorką bądź współautorką 14 

publikacji, z czego 8 opublikowanych zostało w materiałach konferencyjnych w języku 

angielskim. Referaty zawierające fragmenty prowadzonych badań prowadzonych w związku z 

rozprawą doktorską dyskutowane były wielokrotnie na międzynarodowych konferencjach 

naukowych organizowanych w Europie, w tym European Academy of Management, British 

Academy of Management, Research in Entrepreneurship and Small Business, Advances in 
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Business-Related Scientific Research Conference oraz Institute for Small Business and 

Entrepreneurship.  

Od samego początku pracy naukowo-badawczej byłam zaangażowana w realizację 

projektów badawczych. Od roku 2011 jestem członkiem polskiego zespołu Global 

Entrepreneurship Monitor, gdzie odpowiadałam za pomoc w przygotowywaniu badań oraz 

gromadzeniu i opracowywaniu danych empirycznych. W latach 2012-2014 byłam wykonawcą 

w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Twórczość i przedsiębiorczość 

w organizacjach” (2011/01/B/HS4/01075), kierowanym przez prof. Wojciecha Dyducha.  

Efektem moich dociekań naukowych było otwarcie przewodu doktorskiego w 2013 roku 

na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obrona pracy doktorskiej 

pt. „Twórczość organizacyjna” odbyła się 22 października 2013 roku, a stopień doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzania nadano mi uchwałą Rady Wydziału Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24 października 2013 roku. Badania 

przeprowadzone na potrzeby rozprawy doktorskiej pozwoliły na zespolenie dotychczasowego 

dorobku teoretycznego i praktycznego opisującego działania podejmowane przez organizacje i 

ich uczestników, mające na celu znalezienie twórczej i przedsiębiorczej odpowiedzi na 

współczesne wyzwania strategiczne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na ukazanie 

zależności zachodzących między wymiarami twórczości organizacyjnej a wskaźnikami 

efektywności organizacji, przy czym istotną rolę w stworzonym modelu badawczym odgrywały 

przedsiębiorczość organizacyjna oraz otoczenie przedsiębiorstwa. Promotorem w przewodzie 

doktorskim była prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka. 

 

6.2. Charakterystyka dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o 

zarządzaniu moje zainteresowania skoncentrowane były na problematyce twórczości 

organizacyjnej. Wyrazem tego zainteresowania są opracowania, które publikowane były 

zarówno w znaczących czasopismach ogólnopolskich jak i prezentowane na konferencjach 

międzynarodowych. W szczególności, poruszane zagadnienia dotyczyły definiowania 

twórczości organizacyjnej jako konstruktu dwuwymiarowego, obejmującego twórczą nowość 
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i twórczą użyteczność2, wpływu twórczości organizacyjnej na kształtowanie granic 

przedsiębiorstwa3, twórczości organizacyjnej jako hierarchicznego modelu zmiennych 

utajonych4, powiązań pomiędzy twórczą nowością oraz twórczą użytecznością, a także 

pomiędzy twórczością indywidualną, zespołową i na poziomie całej organizacji w kontekście 

efektywności organizacji wraz z charakterystyką oddolnych i odgórnych procesów 

kształtujących kluczowe aspekty twórczości odnoszące się do efektywności5, przedstawienia 

struktury nośnej emergentnych procesów twórczości organizacyjnej oraz wielopoziomowych 

efektów zarządzania zasobami twórczymi6, twórczości organizacyjnej i organizacyjnego 

projektu w ujęciu wielopoziomowym7, a także przedstawienia interakcjonistycznego spojrzenia 

na twórczość organizacyjną i otoczenie zadaniowe8 i rolą otoczenie zadaniowe jako moderatora 

relacji pomiędzy twórczością organizacyjną a efektywnością organizacyjną9.  

Rozważania dotyczące twórczości organizacyjnej w ujęciu wielopoziomowym zwróciły 

moją uwagę na zagadnienie obustronności organizacyjnej10. Efektem tego zainteresowania są 

publikacje poświęcone przedstawieniu dialektycznego podejścia do obustronności 

organizacyjnej i operacjonalizacji konstruktu obustronności organizacyjnej11, propozycji 

pomiaru organizacyjnej obustronności, wychodzącego z koncepcji granicy efektywności12, 

oraz kwestii paradoksu wynikającego ze sprzeczności pomiędzy rentownością a przewagą 

                                                 
2 Bratnicka, K. 2014. Conceptualizing organizational creativity characteristics [w:] The role of the business school 

in supporting economic and social development: 1-10, Belfast: British Academy of Management. 
3 Bratnicka, K. 2014. The elephant in the room of firm boundaries: A preliminary outline of the creativity-based 

theory [w:] Z. Dworzecki, M. Jarosiński (red.) Within and beyond boundaries of management: 95-105. Warsaw: 

Warsaw School of Economic Press.  
4 Bratnicka, K. 2014. Refining the multidimensionality concept of organizational creativity. Organizacja i 

Kierowanie, 1B: 117-129.  
5 Bratnicka, K. 2015. Twórczość organizacyjna i efektywność organizacji – w kierunku ujęcia wielopoziomowego. 

Problemy Zarządzania, 13: 131-143.  
6 Bratnicka, K. 2015. Creativity and effectiveness in organizations. A new approach to an old question. 

Management, 19: 33-45.  
7 Bratnicka, K. 2016. Organizational design context and organizational creativity. A multilevel review [w:] 

Thriving in Turbulent Times: 1-24, Newcastle: British Academy of Management.  
8 Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Organizational creativity and task environment: An interactionist perspective. 

Proceedings of IAC-MEBM in Vienna 2016: 102-110.  
9 Bratnicka, K. i Dyduch, W. 2014. Organizational creativity and firm performance: How do environmental 

moderators matter? [w:] Waves and winds of strategic leadership for sustainable competitiveness: 1-42. Valencia: 

EURAM.  
10 Bratnicka, K. 2014. Reconsideration of Organizational Ambidexterity: a Dialectical Multilevel Approach. 

International Journal of Contemporary Management, 13: 67-82.  
11 Bratnicka, K. 2015. A dialectical approach for operationalization of organizational ambidexterity [w:] The Value 

of Pluralism in Advancing Management Research, Education and Practice: 1-8, Portsmouth: British Academy of 

Management.  
12 Bratnicka, K. 2015. Organizational ambidexterity measurement: Methodological dilemmas and theoretical 

solution. Przegląd Organizacji, 3: 41-46.  
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konkurencyjną13. W tym nurcie zajmowałam się również powiązaniami pomiędzy twórczością 

organizacyjną a efektywnością organizacyjną wraz z przedstawieniem spojrzenia na twórczość 

przez pryzmat obustronności organizacyjnej14. 

Wraz z rozwojem zainteresowania problematyką twórczości organizacyjnej moją uwagę 

przykuwało także zagadnienie twórczości jako motoru napędowego działalności przedsiębiorcy 

oraz istoty twórczego przywódcy zarówno w płaszczyźnie osobowości, jak i w aspekcie 

zachowań15, co zaowocowało również opracowaniami dotyczącymi twórczego przywództwa, 

a w szczególności konceptualizacji tego konstruktu16, wpływu stylu kierowania na twórczość 

w organizacjach i przedstawienia zintegrowanego modelu koncepcyjnego, łączącego twórczą 

nowość oraz twórczą użyteczność z przywództwem17 oraz przedstawienia koncepcji krajobrazu 

twórczości organizacyjnej w ujęciu czterech wymiarów: strategicznego (twórczość 

strategiczna), politycznego (twórcze przywództwo), administracyjnego (twórcze zarzadzanie) 

i behawioralnego (twórcze zachowania) wraz z zaproponowaniem nowej skali pomiaru dla 

konstruktu twórczego przywództwa18. 

Dodatkowo, wspólnie z P. Kordelem i P. Zbierowskim podejmowałam tematykę 

przedsiębiorczości technologicznej, twórczości i orientacji pozytywnej w powiązaniu z 

efektywnością organizacyjną19 w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum 

Nauki „Przedsiębiorczość technologiczna i rozwój organizacji” (numer grantu 

2012/07/B/HS4/03128) kierowanego przez P. Kordela. Tematyka twórczości i orientacji 

pozytywnej została rozwinięta w artykule napisanym wspólnie z P. Zbierowskim i W. 

Dyduchem, w którym zaprezentowaliśmy wyniki badań dotyczących wpływu pozytywnej 

                                                 
13 Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Paradoks rentowności i konkurencyjności w zarządzaniu strategicznym 

rozwojem przedsiębiorstwa. Organizacja i Kierowanie, 4: 57-70.  
14 Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Creativity and performance. Testing ambidextrous hypotheses in the context of 

Polish SME’s. Management Forum, 4: 9-15.  
15 Bratnicka, K. 2015. Opowieść z drugiego pola. Twórczy wyzwalacz aktywności przedsiębiorcy [w:] K. 

Jaremczuk (red.) Przedsiębiorczość - perspektywą zmian: 161-174, Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i 

Administracji w Przemyślu/Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania.  
16 Bratnicka, K. i Laska, K. 2014. Twórcze przywództwo: Konceptualizacja konstruktu. Marketing i Rynek, 5: 

944-949.  
17 Bratnicka, K. 2015. Relationship between leadership styles and organizational creativity. Management and 

Business Administration. Central Europe, Vol. 23, No. 1: 69–78.  
18 Bratnicka, K. 2014. Creative leadership: A theoretical framework linking creativity and leadership [w:] Waves 

and winds of strategic leadership for sustainable competitiveness: 1-32. Valencia: EURAM.. 
19 Kordel, P., Bratnicka, K. i Zbierowski, P. 2013. Technology entrepreneurship: The conceptual research model 

[w:] Entrepreneurship, institutions and competitiveness - Rent XXVII: 1-12. Vilnius: EIASM.  
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orientacji organizacji, twórczości organizacyjnej oraz twórczej strategii na przewagę 

konkurencyjną20. 

Wraz z R. Kozłowskim podejmowałam tematykę powiązań zespalania przez 

przedsiębiorczych liderów odgórnych i oddolnych inicjatyw oraz jego wpływu na efektywność 

organizacyjną przedsiębiorstwa oraz powiązań zespalania przez przedsiębiorczych liderów 

efektywności ekonomicznej i odpowiedzialności społecznej oraz jego wpływu na efektywność 

organizacyjną przedsiębiorstwa21. 

Wespół z W. Dyduchem zajmowałam się również zagadnieniami związanymi z szeroko 

rozumianą tematyką twórczości i przedsiębiorczości w organizacjach na potrzeby realizacji 

kierowanego przez niego projektu „Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach” 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer grantu: 2011/01/B/HS4/01075) 

realizowanego w latach 2011-2014, czego efektem są opracowania dotyczące opracowania 

koncepcji i pomiaru przedsiębiorczości strategicznej22, kapitału społecznego organizacji23, 

twórczości strategicznej jako podstawy budowania kapitału intelektualnego organizacji24, 

relacji pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a odnową strategiczną a także związku odnowy 

strategicznej z okresem istnienia przedsiębiorstwa i kolejno ze wspólnym oddziaływaniem 

wielkości i wieku przedsiębiorstwa25, wpływu kultury organizacyjnej na twórczość w 

organizacjach26, zdefiniowania i operacjonalizacji nowego konstruktu - twórczości 

organizacyjnej27. Osobnym nurtem podejmowanym w trakcie realizacji tego projektu były 

                                                 
20 Zbierowski, P., Bratnicka, K. i Dyduch, W. 2014. Organizational positivity, high performance factors, creativity 

and creative strategy as antecedents of competitive advantage [w:] The role of the business school in supporting 

economic and social development: 1-21, Belfast: British Academy of Management.  
21 Kozłowski, R. i Bratnicka, K. 2013. Entrepreneurial leadership contradictions - Development of theory and scale 

[w:] Entrepreneurship, institutions and competitiveness - Rent XXVII: 1-24 Vilnius: EIASM.  
22 Bratnicka, K. i, Dyduch, W. 2014. Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar, [w:] R. Krupski (red.) 

Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod: 167-192. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej 

Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 
23 Dyduch, W. i Bratnicka, K. 2014. Ponowne spojrzenie na kapitał społeczny organizacji. Organizacja i 

Kierowanie, 1A: 65-74. 
24 Dyduch, W. i Bratnicka, K. 2014. Twórczość strategiczna jako podstawa budowania kapitału intelektualnego 

organizacji [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.) Nowe kierunki 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu nr 340: 637-650, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
25Bratnicka, K. 2014. W poszukiwaniu kontekstu odnowy strategicznej: Czy wielkość i wiek przedsiębiorstwa 

mają znaczenie? [w:] E. Głuszek, G. Bełz (red.) Management Forum 5, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu nr 363: 9-17. 
26 Bratnicka, K. 2014. W poszukiwaniu zrozumienia oddziaływania kultury organizacyjnej na twórczość w 

organizacjach [w:] Katarzyna Szymańska (red.) Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach: 76-84, 

Łódź: Monografie PŁ.  
27 Bratnicka, K. 2014. Twórczość organizacyjna: zdefiniowanie i operacjonalizacja nowego konstruktu [w:] J. 

Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu 
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także kwestie związane z opracowaniem skali pomiaru tworzenia i przywłaszczania wartości, 

a także zbudowaniem zintegrowanego modelu badawczego obejmującego twórczość 

organizacyjną, mechanizmy tworzenia wartości, mechanizmy ochrony i zwiększania wartości 

oraz efekty organizacyjne28, jak również problematyka twórczej strategii, w szczególności 

operacjonalizacja konstruktu, sposób pomiaru paradoksów strategicznych oraz zależności 

zachodzących pomiędzy wymiarami twórczej strategii a efektywnością organizacyjną 

przedsiębiorstwa29. 

Na styku problematyki twórczości organizacyjnej i przedsiębiorczości opracowałam 

również dwa artykuły, których punkt wyjścia stanowiło omówienie koncepcyjnych podstaw 

związków pomiędzy twórczością a przedsiębiorczością. Pozwoliło to na zaproponowanie 

nowego konstruktu: twórczej przedsiębiorczości organizacyjnej, oraz przedstawienie 

holistycznego modelu twórczej przedsiębiorczości organizacyjnej opartego na 

metodologicznych podstawach teorii twórczości, teorii przedsiębiorczości oraz teorii 

zarządzania strategicznego30, a także przedstawienie teoretycznego modelu wielorakiej 

mediacji, identyfikującego trzy odrębne mechanizmy pośredniczące we wpływie twórczej 

przedsiębiorczości organizacyjnej na efektywność organizacyjną przedsiębiorstwa31. W swoich 

opracowaniach podejmowałam także problematykę powiązań przedsiębiorczości strategicznej 

i otoczenia zadaniowego w odniesieniu do efektywności organizacyjnej32, inteligentnego 

rozwoju przedsiębiorstwa33, a także rozpoznawania atrakcyjnych idei biznesu34. 

                                                 
przedsiębiorstwem – wiodące orientacje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 340: 

27-36, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  
28 Dyduch, W. i Bratnicka, K. 2015. Value capture and appropriation the construct and its operationalization.  [w:]  

S. Antoncic (red.), Advances in Business-Related Scientific Research Conference: 1-13. Milan: ABSRC.  
29 Dyduch, W., Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Creative strategy of organizations: The construct, 

paradoxes and relations with performance. Journal of Global Academic Institute Business and Economics, vol. 

1(2): 22-42.  
30 Bratnicka, K. 2015. Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 212: 23-34.  
31 Bratnicka, K. 2017. Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna i efektywność organizacyjna przedsiębiorstwa: 

Model mediacji równoległej [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności 

polskich przedsiębiorstw: 83-102. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  
32 Bratnicka, K. 2014. Strategic entrepreneurship and firm performance – restoring the role of task environment 

[w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc (red.) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 366: 59-67, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 
33 Bratnicka K. 2016. Fundamenty inteligentnego rozwoju przedsiębiorstwa: spojrzenie interakcjonistyczne.  [w:] 

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 149: 91-105.  
34 Bratnicka, K. 2016. Rozpoznawanie atrakcyjności idei biznesu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 278: 11-20.  
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Wspólnie z M. Kulikowską-Pawlak zajmowałam się również zagadnieniem 

politykowania organizacyjnego, a w szczególności informacyjno-społecznym kontekstem 

politykowania organizacyjnego35 oraz zależnościami zachodzącymi pomiędzy kontekstem 

organizacyjnym, politykowaniem organizacyjnym, efektywnością organizacyjną i  

otoczeniem36, tematyką przedsiębiorczości organizacyjnej, w tym zależności pomiędzy 

przedsiębiorczością organizacyjną a efektywnością organizacyjną37, jak również efektywnością 

organizacyjną38 i innowacyjnością polskich firm funkcjonujących w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw39. Wspólne badania doprowadziły do zaproponowania nowego konstruktu, 

jakim jest umysł organizacyjny, która składa się z trzech wymiarów: orientacji 

przedsiębiorczej, przedsiębiorczego umysłu i nastawienia strategicznego40.  Opracowania te 

powstały w ramach realizacji projektu „Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i 

efekty”  (numer grantu 2013/11/B/HS4/00673) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

pod kierownictwem M. Kulikowskiej-Pawlak. 

Wraz z realizacją w latach 2014-2017 projektu „Metodologia komputerowego 

wspomagania twórczości” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pod 

kierownictwem C. Olszak moją uwagę przykuwały również kwestie związane z 

wykorzystaniem technologii informatycznych dla wspomagania twórczości organizacyjnej. 

Efektem tego zainteresowania jest publikacja wspólnie z C. Olszak dotycząca metodologii 

komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej41, jak i dwie samodzielne artykuły, 

poświęcone odpowiednio roli technologii informatycznej we wspomaganiu twórczości 

                                                 
35 Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2014. Informacyjno-społeczny kontekst politykowania organizacyjnego 

[w:] A. Stabryła i S. Wawak (red.) Problemy zarzadzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym: 151-

158, Kraków: Mfiles.pl.  
36 Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicka, K. 2015. Organizational politics and firm performance: How do 

environmental moderators matter? [w:] The Value of Pluralism in Advancing Management Research, Education 

and Practice: 1-15, Portsmouth: British Academy of Management.  
37 Bratnicka, K., Kulikowska-Pawlak, M. 2016. Towards an integrated framework for corporate entrepreneurship. 

Problemy Zarządzania, 14: 24-35.  
38 Bratnicka, K. i Kulikowska, M. 2014. Firm performance in polish SMEs context. Does organizational creativity 

matter? [w:] The Future of Enterprise: The Innovation Revolution: 1-12. Manchester: Institute for Small Business 

and Entrepreneurship.  
39 Bratnicka, K., Kwiotkowska, A., Bratnicki, M.  i Kulikowska-Pawlak, M. 2014. How corporate entrepreneurship 

is good for innovativeness. A case of Polish SMEs. [w]‘Entrepreneurial endeavours: a profusion of research, policy 

and practitioner practices’ - RENT XXVIII: 1-24. Luxembourg: EIASM.  
40 Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2016. Organizacyjny umysł i innowacyjność przedsiębiorstwa [w:] 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 422. Zasoby organizacji. Zagadnienia 

epistemologiczne i metodologiczne: 247-256.  
41 Olszak, C.M. i Bratnicka, K. 2014. Methodology for computer supported organizational creativity [w:] S. 

Antoncic (red.), Advances in Business-Related Scientific Research Conference: 1-11. Milan: ABSRC. 
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organizacyjnej42 oraz wpływowi technologii informacyjnej na dynamikę twórczej 

przedsiębiorczości organizacyjnej 43. 

W nurcie badań podstawowych prowadzonych w Katedrze Przedsiębiorczości i 

Zarządzania Innowacyjnego w latach 2014-2015 rozwijałam szeroko problematykę 

innowacyjności, czego wyraz stanowi opublikowana praca poświęcona problematyce 

twórczości i innowacyjności przedsiębiorstw oraz pośredniczącej roli przedsiębiorczości 

organizacyjnej 44. Wspólnie z T. Ingramem i M. Wronką-Pośpiech zajmowałam się również 

kwestią rozwikłania zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi 

zachowaniami organizacyjnymi45. Od 2016 roku badania podstawowe prowadzone w Katedrze 

skupiają się wokół problematyki rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej. Wespół z T. Ingramem 

zajmowaliśmy się zagadnieniami związanymi z rodzinnością i przewagą konkurencyjną 

osadzonymi w kontekście polskich przedsiębiorstw.46 Z kolei, wspólnie z T. Kraśnicką i T. 

Ingramem zaprezentowaliśmy stan badań w Polsce i na świecie nad zjawiskiem 

przedsiębiorczości rodzinnej, wskazaliśmy również kierunki przyszłych badań w obszarze 

problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych oraz przedstawiliśmy model 

badawczy opisujący zależności pomiędzy stopniem rodzinności, profesjonalizacji oraz przyjętą 

strategią firmy rodzinnej a konkurencyjnością przedsiębiorstwa47. Podejmowaliśmy również 

problematykę relacyjności i profesjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego48. 

 

                                                 
42 Bratnicka, Katarzyna. 2015. Rola technologii informatycznej we wspomaganiu twórczości organizacyjnej. E-

mentor, 4: 59-65. 
43 Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Wpływ technologii informacyjnej na dynamikę twórczej przedsiębiorczości 

organizacyjnej. E-mentor, 5: 40-45. 
44Bratnicka, K. 2014. Twórczość i innowacyjność w przedsiębiorstwie. Pośrednicząca rola przedsiębiorczości 

organizacyjnej, [w:] H. Bieniok (red.) Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Część I. 

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 183: 28-37, 

Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
45 Bratnicka, K., Ingram, T., Wronka-Pośpiech, M. 2016. Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem 

organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo 

- Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie 38: 213-225.   
46 Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2017. Rodzinność i przewaga konkurencyjna – kontekst polskich 

przedsiębiorstw. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(43): 135-153. 
47 Kraśnicka, T. Ingram, T., Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem 

przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 93: 285-297.   
48 Kraśnicka, T., Ingram, T. Bratnicka-Myśliwiec, K. 2017. Relacyjność i profesjonalizacja przedsiębiorstwa 

rodzinnego. Organizacja i Kierowanie, 176: 299-312. 
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6.3. Charakterystyka współpracy międzynarodowej po uzyskaniu stopnia doktora 

nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

byłam członkiem międzynarodowych organizacji naukowych, a w szczególności Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM – od 2011), Academy of Management (AOM – od 2012), 

British Academy of Management (BAM – od 2012 do 2017), Strategic Management Society 

(SMS - od 2012) European Academy of Management (EURAM – od 2012 do 2016), Institute 

for Small Business and Entrepreneurship (ISBE – od 2012 do 2013). 

Swoje artykuły naukowe miałam sposobność zaprezentować na 17 międzynarodowych 

konferencjach naukowych organizowanych poza granicami Polski, w szczególności: 

• International Academic Conference on Management, Economics, Business and Marketing, 

Wiedeń 2016, artykuł: Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Organizational creativity and task 

environment: An interactionist perspective. 

• British Academy of Management ‘Thriving in Turbulent Times’, Newcastle, 2016, artykuł: 

Bratnicka, K. 2016. Organizational design context and organizational creativity. A 

multilevel review. 

• Advances in Business-Related Scientific Research Conference, Mediolan 2015, artykuł: 

Dyduch, W. i Bratnicka K. 2015. Value capture and appropriation the construct and its 

operationalization. 

• Global Academic Institute International Academic Conference, Praga, 2015, artykuł: 

Dyduch, W., Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Creative strategy of 

organizations: The construct, paradoxes and relations with performance.  

• British Academy of Management ‘The Value of Pluralism in Advancing Management 

Research, Education and Practice’ Portsmouth 2015, artykuł: Bratnicka, K. 2015. A 

dialectical approach for operationalization of organizational ambidexterity. 

• British Academy of Management ‘The Value of Pluralism in Advancing Management 

Research, Education and Practice’ Portsmouth 2015, artykuł: Kulikowska-Pawlak, M. i 

Bratnicka, K. 2015. Organizational politics and firm performance: How do 

environmental moderators matter? 
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• Advances in Business-Related Scientific Research Conference, Mediolan 2014, artykuł: 

Olszak, C.M. i Bratnicka, K. 2014. Methodology for computer supported organizational 

creativity. 

• RENT XXVIII ‘Entrepreneurial endeavours: a profusion of research, policy and 

practitioner practices’, Luxemburg 2014, artykuł: Bratnicka, K., Kwiotkowska, A., 

Bratnicki, M.  i Kulikowska-Pawlak, M. 2014. How corporate entrepreneurship is good 

for innovativeness. A case of Polish SMEs.  

• Institute for Small Business and Entrepreneurship ‘The Future of Enterprise: The 

Innovation Revolution’, Manchester 2014, artykuł: Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 

2014 Firm performance in polish SMEs context. Does organizational creativity matter? 

• British Academy of Management ‘The Role of the Business School in Supporting. 

Economic and Social Developement’ Belfast 2014, artykuł: Zbierowski, P., Bratnicka, K. 

i Dyduch, W. 2014. Organizational positivity, high performance factors, creativity and 

creative strategy as antecedents of competitive advantage. 

• British Academy of Management ‘The Role of the Business School in Supporting. 

Economic and Social Developement’, Belfast 2014, artykuł: Bratnicka, K. 2014 

Conceptualizing organizational creativity characteristics. 

• European Academy of Management ‘Waves and Winds of Strategic Leadership for 

Sustainable Competitiveness’, Walencja 2014, artykuł: Bratnicka, K. 2014. Creative 

leadership: A theoretical framework linking creativity and leadership. 

• European Academy of Management ‘Waves and Winds of Strategic Leadership for 

Sustainable Competitiveness’, Walencja 2014, artykuł: Dyduch, W. i Bratnicka, K. 2014. 

Organizational creativity and firm performance: How do environmental moderators 

matter? 

• ‘XII International Studying Leadership Conference’, Rzym 2013, artykuł: Kozłowski, R. i 

Bratnicka, K. 2013. Entrepreneurial Leadership Construct and its Perspective.  

• ‘Entrepreneurship, institutions and competitiveness’ Rent XXVII, Wilno, 2013, artykuł: 

Kozłowski, R. i Bratnicka, K. 2013. Entrepreneurial Leadership Contradictions - 

Development of Theory and Scale.  
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• ‘Entrepreneurship, institutions and competitiveness’ Rent XXVII, Wilno, 2013, artykuł: 

Kordel, P., Bratnicka, K. i Zbierowski, P. 2013. Technology Entrepreneurship: The 

Conceptual Research Model.  

• Asia Council for Small Business, Seul 2013, artykuł: Bratnicka, K. i Kulikowska M. 2013. 

Creativity and firm performance in Polish SMEs. 

Dodatkowo, brałam również udział w konferencjach organizowanych przez Academy of 

Management w roli prezentera w warsztatach rozwoju zawodowego (professional development 

workshops): 

• “Developing International Research Collaborations”, Academy of Management, 

Vancouver 2015, 

• “Fostering International Teaching and Research Collaborations”, Academy of 

Management, Filadelfia 2014, 

• “Fostering International Teaching and Research Collaborations”, Academy of 

Management, Orlando, 2013. 

W ramach współpracy w międzynarodowych organizacjach naukowych wykonywałam 

również recenzje artykułów zgłoszonych na konferencje, a w szczególności: Academy of 

Management (2016 – 2 recenzje), British Academy of Management (2014 – 2 recenzje; 2015 -

3 recenzje), European Academy of Management (2014 – 3 recenzje, 2015 – 3 recenzje). Łącznie 

wykonałam 13 recenzji artykułów zgłoszonych na konferencje naukowe. Wykonałam również 

2 recenzje artykułów naukowych do czasopisma dla Journal of Management and Business 

Administration. Central Europe (2015 – 1 recenzja, 2016 – 1 recenzja). 

 

 

6.4. Charakterystyka działalności dydaktycznej 

W latach 2013-2017 prowadziłam zajęcia ze studentami na Wydziale Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z 6 przedmiotów, związanych tematycznie z 

problematyką zarządzania, zarządzania strategicznego i zarządzania publicznego, w 

szczególności były to ćwiczenia oraz wykłady prowadzone na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia, stacjonarnych. Wykaz prowadzonych zajęć przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 1.Wykaz zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

Lp. Przedmiot Wykład Ćwiczenia Lata 

1 Metody zarządzania  X 2013-2016 

2 Podstawy organizacji i zarządzania  X 2015 

3 Techniki pracy menedżera  X 2017 

4 Współczesne koncepcje zarządzania  X 2016 

5 Zarządzanie publiczne  X 2013-2016 

6 Zarządzanie strategiczne X X 2013-2017 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z dziekanatu Wydziału Ekonomii. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych wykonałam ponad 50 

recenzji prac dyplomowych. W ciągu czterech lat po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych prowadziłam również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu 

przedsiębiorczości, gdzie wypromowałam 7 dyplomantów. Tematyka prac dyplomowych 

dotyczyła roli zajęć edukacyjnych z podstaw przedsiębiorczości w kształtowaniu postaw 

przedsiębiorczych, specyfiki nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkole zawodowej, 

wpływu komunikacji interpersonalnej na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, genezy i 

kierunków rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, znaczenia biznesplanu dla prowadzenia 

działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi jako podstawy zarządzania firmą 

oraz oddziaływania promocji szkoły na uczniów w procesie wyboru szkoły i zawodu. 

 

6.5. Charakterystyka działalności organizacyjnej 

Jako pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 

uczestniczyłam w organizacji (w roli członka komitetu organizacyjnego) dwóch konferencji 

naukowych: „Innowacyjność współczesnych organizacji - koncepcje, uwarunkowania i 

pomiar” organizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego oraz 

„Twórczość – Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Technologie informacyjne w 

organizacjach” organizowanej przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz Katedrę 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego. Od 2017 roku należę również do komitetu 

organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji Szkoła Letnia Zarzadzania, organizowanej przez 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, która 

odbędzie się w 2018. Dodatkowo, od 2014 roku pełnię rolę członka Komitetu Okręgowego 

Olimpiady Przedsiębiorczości w Katowicach. 




