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1. Imię i nazwisko: Anna Kwiecień 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe (z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

 uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej) 

2.1. Dyplom ukończenia 5-letnich studiów dziennych magisterskich w Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie: Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach) na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i 

marketing w roku 1996 (nr dyplomu 10 015).       

2.2. Dyplom ukończenia studiów specjalnych, w zakresie pedagogiczno - 

ekonomicznym w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie: Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach)  - Studium Pedagogiczne, w roku 1996 (nr dyplomu 

7). 

2.3. Dyplom doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, nadany    

uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach z dnia 23 września 2004r., na podstawie 

przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, 

przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. B. Woźniak - Sobczak. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych/artystycznych 

3.1. Zatrudnienie w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Ekonomicznej 

im. Karola Adamieckiego w Katowicach na stanowisku asystent, 1.10.1996-

30.11.2004. 

3.2. Zatrudnienie w Katedrze Zarządzania i Marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły 

Handlowej na stanowisku asystent 1997 - 2004, a następnie adiunkt, w latach 2004 

- 2013, umowa zlecenie. 

3.3. Zatrudnienie w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (od 2010 r. Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach) na stanowisku adiunkt, 1.12.2004 - do nadal. 
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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.) 

4.1. Monografia naukowa pt. Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu 

przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Katowice 2018, ss. 240 (ISBN 978-83-7875-424-4; e-ISBN 978-83-7875-425-1). 

Recenzentem wydawniczym pracy była Pani prof. dr hab. Agnieszka - Sitko - 

Lutek,  Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. 

 

4.2. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągnięć wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Inspiracją do napisania pracy na temat zarządzania relacjami w przedsiębiorstwach 

były z jednej strony moje zainteresowania i wyniki wcześniejszych badań i analiz, a z 

drugiej strony przekonanie, że nieustanny wzrost złożoności otoczenia i niepewności 

oznacza dla przedsiębiorstw konieczność otwarcia się na zewnątrz i wielokierunkowej 

współpracy, opartej na trwałych relacjach zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i 

pomiędzy nim a otoczeniem. Współcześni zarządzający stanęli przed problemem, co 

zrobić, aby lepiej od konkurencji – szybciej i taniej – sprostać indywidualizacji potrzeb 

klientów i innych współpracowników, w warunkach zmiennych i w znacznej części 

nieprzewidywalnych? W głównym nurcie poszukiwań właściwej odpowiedzi znalazły 

się rozwiązania wykorzystujące cały dynamizm, całą wiedzę i potencjał ludzki 

istniejący nie tylko w danym przedsiębiorstwie, ale także poza nim. 

Oznacza to, że immanencją współczesnego przedsiębiorstwa są: jednoczesna 

swoboda oraz zdeterminowanie jego wyborów i zachowań w zakresie budowania 

stosunków rynkowych. Powstaje konieczność właściwego budowania relacji i 

odpowiedniego nimi zarządzania. 

Występuje więc zapotrzebowanie na wiedzę i instrumenty, pozwalające na 

efektywne zarządzanie w takich okolicznościach. Problem ten zarówno na gruncie 

naukowym, jak i praktycznym wciąż nie został w pełni wyjaśniony. 

Na podstawie studiów literatury i wyników badań empirycznych stwierdziłam, że 

nawiązanie i rozwój właściwych relacji pozwala w perspektywie strategicznej osiągnąć 

efekty synergiczne i zwiększyć szybkość reakcji podmiotów wykorzystujących te 

relacje, na zmiany zachodzące w otoczeniu. Systemem zarządzania, który może te 

działania wspierać jest zarządzanie dynamiczne. Jest ono  charakteryzowane, jako 
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system innowacyjny, adaptacyjny, elastyczny, efektywny i szybki1.  Przyczynia się ono 

do zwiększenia szybkości i elastyczności działania, co jest warunkiem przetrwania i 

rozwoju przedsiębiorstwa w niepewnym otoczeniu. 

Uznałam, iż można przyjąć założenie, że nawiązanie efektywnych relacji jest 

warunkiem sprzyjającym osiągnięciu sukcesu na rynku, pod warunkiem efektywnego 

zarządzania tymi relacjami.  

Zrodziło to pomysł połączenia dwóch wyjątkowo aktualnych koncepcji obecnych w 

praktyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Są nimi: idea pracy w 

oparciu o nawiązane relacje i koncepcja dynamicznego zarządzania. W efekcie powstała 

koncepcja modelu dynamicznego zarządzania relacjami. Takie rozważania skłoniły 

mnie do analizy tematu dynamicznego zarządzania relacjami w kreacji sukcesu 

przedsiębiorstwa.  

Analiza literatury dostarczyła podstaw do wskazania luki poznawczej w zakresie 

identyfikacji istoty relacji w kontekście współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami 

otoczenia, zarządzania nimi i ich znaczenia w osiągnięciu sukcesu przedsiębiorstw. 

Luka eksploracyjna dostrzeżona została w braku całościowego opisu problemu 

zarządzania relacjami, w kontekście sukcesu przedsiębiorstw. Luka empiryczna 

wynikała z braku badań empirycznych pozwalających na stwierdzenie, czy i jak, w 

polskich przedsiębiorstwach zarządza się relacjami. 

Dostrzeżone luki badawcze i potrzeba ich wypełnienia stały się podstawową 

przesłanką do sformułowania problematyki badawczej i przesłanką do napisania pracy 

pt.: Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa.  

Przeprowadzone studia literaturowe i analiza przykładów empirycznych pozwoliły 

na stwierdzenie, że istota relacji jest bardzo złożona, a jej rola w procesie powstawania 

sukcesu przedsiębiorstw, wskazuje, że są one istotnym czynnikiem decydującym o 

efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.  

Na gruncie rozległej analizy literatury sformułowano jedną zasadniczą tezę 

główną: 

Zakłada się, że w turbulentnym otoczeniu ważnym czynnikiem sukcesu 

przedsiębiorstw może być postępowanie zgodne z zasadami dynamicznego zarządzani 

                                                           
1. Suchman D. P., King S. S. (1995), Communication and high speer management, State University, New York 

Press, New York. (za:) Grudzewski W. M., Koźmiński A. K., (1996), Teoria i praktyka zarządzania w 
początkach XXI wieku, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, s. 6. 
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relacjami. Istotnym warunkiem sprawności dynamicznego zarządzania relacjami jest 

akceptowana kultura zaufania w przedsiębiorstwie i u jego partnerów.  

Możliwe jest określenie podstawowych zasad tego systemu zarządzania i 

uwzględnienie ich w modelu dynamicznego zarządzania, jednak podkreślić należy, że 

nie mają one charakteru prawdy absolutnej, i dla skuteczności tego zarządzania, w 

każdym przedsiębiorstwie konieczne jest uwzględnienie jego indywidualnej sytuacji 

wewnętrznej i uwarunkowań otoczenia. 

Proces dowodowy prawdziwości postawionej tezy wymagał, by celem głównym 

niniejszego opracowania była projekcja modelu dynamicznego zarządzania relacjami. 

Zaproponowałam autorską koncepcję, uwzględniającą rozległe uwarunkowania 

współczesnego zarządzania. Było to możliwe dzięki dogłębnej analizie 

dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie rozpoznania istoty relacji. Opracowanie 

modelu wymagało wyboru właściwych im metod ilościowo – jakościowej analizy 

zebranych danych oraz zastosowania poprawnych metodycznie narzędzi pozyskiwania 

informacji.  

Osiągnięciu celu głównego służyły cele szczegółowe, które mają charakter 

teoretyczny i utylitarny. 

Przyjęto następujące szczegółowe cele teoretyczne:  

C. 1. Identyfikacja morfologii sukcesu przedsiębiorstw w warunkach zmiennego 

otoczenia. 

C. 2. Charakterystyka typologii relacji i przesłanek ich tworzenia oraz korzyści z ich 

nawiązywania. 

C. 3. Identyfikacja znaczenia zaufania w zarządzaniu relacjami. 

 

Celem utylitarnym niniejszego opracowania było stworzenie zbioru informacji 

przydatnych dla wielu przedsiębiorstw, poprzez wykazanie roli nawiązanych przez 

przedsiębiorstwa relacji i ich efektywności w osiągnięciu, szeroko rozumianego, 

sukcesu przedsiębiorstw na rynku. Jego osiągnięcie było uwarunkowane diagnozą 

determinant nawiązywania relacji międzyorganizacyjnych, sposobu ich wykorzystania 

w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i osiąganiu założonego sukcesu. Diagnoza ta 

pokazała, że w badanej grupie polskich przedsiębiorstw zarządza się relacjami i 

dostrzega się ich związek z osiągnięciem sukcesu.  

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to, że wyniki badań pokazały, że 

badanych przedsiębiorstwach dostrzega się rolę relacji i ich wpływu na sukces 
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przedsiębiorstwa, ale równocześnie pokazały niski poziom świadomości 

podejmowanych w tym zakresie działań. Przedsiębiorstwa nie deklarują, że zarządzają 

relacjami, choć podejmują szereg działań o tym świadczących. Odwołuję się tutaj do, 

przyjętej w niniejszym opracowaniu operacjonalizacji pojęcia zarządzanie relacjami. 

Przyjęłam, że pojęcie zarządzania relacjami, może być operacyjnie reprezentowane 

przez następujące komponenty, będące operacjami, które można zaobserwować w 

praktyce gospodarczej: 

 identyfikacja charakteru relacji przedsiębiorstwa, 

 identyfikacja interesariuszy, 

 diagnoza zdolności relacyjnej, 

 identyfikacja korzyści z relacji, 

 opracowanie strategii bazującej na kształtowaniu relacji. 

Wyniki badań potwierdzają występowanie tych działań w większości badanych 

przedsiębiorstw. 

Ta sytuacja przekonuje o ważności poruszanej tematyki i o możliwości 

praktycznego wykorzystania zdobytej i przedstawionej w tym opracowaniu wiedzy. 

Osiągnięcie celu utylitarnego umożliwiło zidentyfikowanie podstawowych kwestii, 

istotnych w kontekście dynamicznego zarządzania relacjami i wskazało najistotniejsze 

obszary problemowe, a także potwierdziło możliwość praktycznego wykorzystania 

zdobytej w tym zakresie wiedzy. 

 

Cel metodyczny niniejszej pracy polegał na: 

 weryfikacji uwarunkowań, determinant, metod i narzędzi zarządzania oraz ich 

związku z efektami zarządzania relacjami, 

 wzbogaceniu podstaw koncepcyjno – metodycznych badań nad relacjami i 

zarządzaniem nimi w warunkach turbulentnego otoczenia. 

Zestawienie podstawowych założeń prezentowanej monografii prezentuje tabela 1. 

 

Metodyka badawcza stosowana w niniejszej pracy nawiązuje do kanonu 

metodycznego nauk o zarządzaniu L. J. Krzyżanowskiego, obejmującego metodologię 

badań konceptualno – teoretycznych, metodologię badań empirycznych oraz 

metodologię badań formalnych2.  

                                                           
2 Krzyżanowski L. J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, filozofia, dylematy, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 284. 
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Tabela 1 

Podstawowe założenia prezentowanej monografii 

Teza główna 

Zakłada się, że w turbulentnym otoczeniu ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw może być 
postępowanie zgodne z zasadami dynamicznego zarządzani relacjami. Istotnym warunkiem sprawności 
dynamicznego zarządzania relacjami jest akceptowana kultura zaufania w przedsiębiorstwie i u jego 
partnerów.  

Możliwe jest określenie podstawowych zasad tego systemu zarządzania i uwzględnienie ich w 
modelu dynamicznego zarządzania, jednak podkreślić należy, że nie mają one charakteru prawdy 
absolutnej, i dla skuteczności tego zarządzania, w każdym przedsiębiorstwie konieczne jest 
uwzględnienie jego indywidualnej sytuacji wewnętrznej i uwarunkowań otoczenia. 

Cel główny 
Projekcja modelu dynamicznego zarządzania relacjami 

Cele szczegółowe 
C. 1. Identyfikacja morfologii 
sukcesu przedsiębiorstw w 
warunkach zmiennego otoczenia. 
 

C.2.Charakterystyka typologii 
relacji i przesłanek ich tworzenia 
oraz korzyści z ich 
nawiązywania. 

C. 3. Identyfikacja znaczenia 
zaufania w zarządzaniu 
relacjami 

Cel utylitarny 
Stworzenie zbioru informacji przydatnych dla wielu przedsiębiorstw, poprzez wykazanie roli 
nawiązanych przez przedsiębiorstwa relacji i ich efektywności w osiągnięciu, szeroko rozumianego, 
sukcesu przedsiębiorstw na rynku. Jego osiągnięcie było uwarunkowane diagnozą determinant 
nawiązywania relacji międzyorganizacyjnych, sposobu ich wykorzystania w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw i osiąganiu założonego sukcesu. 

Cel metodyczny 
 weryfikacja uwarunkowań, determinant, metod i narzędzi zarządzania oraz ich związku 
z efektami zarządzania relacjami, 
 wzbogacenie podstaw koncepcyjno – metodycznych badań nad relacjami i 
zarządzaniem nimi w warunkach turbulentnego otoczenia. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W ramach badań konceptualno – teoretycznych przeprowadziłam rozległe studia 

literatury polskiej i anglojęzycznej z obszaru nauk o zarządzaniu, kształtowania relacji i 

roli zaufania oraz dokonałam jej krytycznej analizy. Analiza ta posłużyła do 

zidentyfikowania podstawowych kategorii, którymi posługują się one w opisie zjawisk, 

będących przedmiotem rozważań w tej pracy, a następnie do określenia podstawowych 

twierdzeń sformułowanych na gruncie analizowanej teorii, opisujących procesy 

zarządzania w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania, relacje i zarządzanie nimi oraz 

zaufanie stanowiące podstawę nawiązywania relacji. W ramach pozostałych dwóch 

obszarów zastosowano metodykę badań jakościowych.  

Aby zrealizować cele niniejszej pracy i zweryfikować postawioną w niej tezę, 

zastosowano podejście zintegrowane. Jest to założenie metodologiczne, pozwalające 

dokonywać konfiguracji różnych podejść teoretycznych, które wzajemnie się 
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uzupełniają tworząc nową całość3. Za przyjęciem takiego podejścia przemawia ogromna 

różnorodność poglądów w zakresie relacji, ich roli i zarządzania nimi we współczesnym 

turbulentnym otoczeniu. 

Aby osiągnąć założone cele posłużyłam się również takimi metodami, jak: 

 metoda indukcji, 

 metoda badań ankietowych, 

 metoda naukowej abstrakcji, która pozwoliła na identyfikację istotnych, w 

kontekście analizy relacji, elementów i ukazanie związków pomiędzy tymi 

elementami. 

 

Przyjęte w monografii cele spowodowały, że jej zakres przedmiotowy stanowią 

rozważania na temat sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, relacji i ich roli w kreacji 

tego sukcesu, zarządzania relacjami i zaufania, stanowiącego podstawę dla 

nawiązywanych relacji. W zakresie czasowym, w perspektywie teoretycznej praca 

obejmuje okres od roku 1967 (najstarsza cytowana publikacja) do czasów 

współczesnych (do momentu napisania publikacji), zaś w warstwie empirycznej zakres 

czasowy obejmuje rok 2016. Zakres przestrzenny to terytorium Polski, a zakres 

podmiotowy obejmuje polskie przedsiębiorstwa, które działają na rynku minimum 5 lat 

(z wykluczeniem mikrofirm). 

Sformułowane cele warunkowały także układ monografii i konwencję 

przeprowadzanych w niej wywodów. W związku z tym treści zawarte w opracowaniu 

zostały ujęte w sześć zasadniczych rozdziałów poprzedzonych wstępem i 

podsumowanych zakończeniem. 

Zaproponowany układ i zawartość poszczególnych części pracy odpowiada logice 

zrealizowanego procesu badawczego, którego celem było uzupełnienie 

zidentyfikowanych luk badawczych, weryfikacja postawionej tezy i osiągnięcie 

zdefiniowanych celów. Stąd też praca, obok części teoretycznej poświeconej 

omówieniu jej węzłowej problematyki - rozdział I - IV, zawiera także część 

koncepcyjną  - rozdział V oraz część empiryczną - rozdział IV. 

 

W rozdziale pierwszym przedstawiłam genezę zarządzania relacjami. To pozwoliło 

na zakotwiczenie wzorca badania w naukach o zarządzaniu. W tej części starałam się 

                                                           
3 Bratnicki M. (1993), Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane, 
Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 54-55 i 76-77. 
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wskazać, iż zaproponowana koncepcja dynamicznego zarządzania relacjami, stanowi 

model zarządzania, który pozwoli przedsiębiorstwu sprawnie funkcjonować i 

konkurować na rynkach, które są coraz bardziej globalne, złożone, wymagające 

specjalizacji, ulegają nieustannym zmianom i są zorientowane na jakość i satysfakcję 

klienta. Starałam się również wykazać, że koncepcja dynamicznego zarządzania 

relacjami odpowiada wymaganiom stawianym zarządzaniu w organizacjach na 

krawędzi chaosu, czyli że powinna umożliwić skuteczne konkurowanie w warunkach 

drgającego stanu równowagi. Ponadto, chcąc potwierdzić słuszność, zaproponowanej w 

niniejszym opracowaniu, koncepcji dynamicznego zarządzania relacjami, odwołałam 

się również do ewoluujących paradygmatów zarządzania.  

W rozdziale drugim przedstawiłam i usystematyzowałam kategorię sukcesu. 

Omówiłam różne sposoby postrzegania sukcesu i wynikające z tego różne jego typy i 

jego determinanty. Przyjęłam, że sukces powinien być utożsamiany z procesem 

zmierzającym do realizacji wyznaczonych celów, zaś cele te powinny być definiowane 

indywidualnie przez poszczególne przedsiębiorstwa. 

W rozdziale tym odniosłam się również do współczesnych uwarunkowań 

efektywnego zarządzania. Uznałam, że uwarunkowaniami sukcesu współczesnych 

przedsiębiorstw są m. in.: dynamika otoczenia, elastyczność, dynamika zarządzania i 

odpowiednia kultura organizacyjna. Czynniki te, z jednej strony wymuszają 

konieczność dostosowania się i wprowadzenia licznych zmian w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw, a z drugiej strony są przejawem tych zmian.  

W związku z tym w dalszej części rozdziału zaprezentowałam zjawiska i cechy 

otoczenia, z którymi mają do czynienia współczesne przedsiębiorstwa. Rozdział ten 

kończy opis kultury elastycznej organizacji.  

Na podstawie prowadzonych rozważań stwierdzałam, że otoczenie pełni rolę 

czynnika determinującego zachowanie całej organizacji i jej elementów, stanowiąc 

zarazem istotne uwarunkowanie sukcesu. Generuje bowiem zmiany, które mogą 

stanowić szanse bądź zagrożenia dla przedsiębiorstw. Do sprawnego działania w takich 

warunkach niezbędna jest elastyczność, która oznacza szeroko rozumianą zdolność 

przystosowania organizacji do zmiennych warunków otoczenia. Wyjaśniłam, iż w 

praktyce, paradoks współczesnego zarządzania polega na tym, że menedżerowie muszą 

radzić sobie z koniecznością podtrzymywania stabilności umożliwiającej 

kontynuowanie działań (paradygmat stabilności) i z koniecznością radzenia sobie ze 

zmiennością, nieprzewidywalnością i niejednoznacznością warunków działań 
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(paradygmat zmiany innowacyjnej) To może oznaczać konieczność uwzględnienia w 

strategii przedsiębiorstwa zarówno elastyczności i jak i dynamicznego zarządzania 

procesami. Wyjaśniłam także, iż koncepcja zarządzania dynamicznego może być 

traktowana, jako wynik ewoluowania zarządzania od podejścia procesowego, przez 

zarządzanie procesowe do dynamicznego zarządzania procesami.   

Informacje zawarte w tym rozdziale stanowią niejako punkt wyjścia – swego 

rodzaju uzasadnienie, dla przeprowadzenia dalszych rozważań. Informacje te pozwoliły 

na osiągnięcie pierwszego celu, czyli – identyfikację morfologii sukcesu 

przedsiębiorstw w warunkach zmiennego otoczenia. 

W rozdziale trzecim skoncentrowałam uwagę wokół relacji. Uznałam, że relacje 

stanowią najważniejszą osnowę współczesnej gospodarki z perspektywy struktur 

organizacyjnych. Przedsiębiorstwa nawiązując relacje i podejmując współpracę, dążą do 

osiągnięcia celów, których nie potrafią osiągnąć indywidualnie. Punktem wyjścia do 

rozważań była więc prezentacja pojęcia relacji i pojęć pokrewnych. Przyjęłam, że 

relacje oznaczają wzajemną współpracę podmiotów w otoczeniu, opartą na wymianie 

zasobów, wzajemnym zaangażowaniu, przy uwzględnieniu wzajemnych korzyści dla 

stron uczestniczących w relacji. 

Następnie, aby uzupełnić wiedzę o relacjach, przeanalizowałam intencje 

nawiązywania relacji i zdolności relacyjne, które stanowią o zdolności przedsiębiorstwa 

do nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji. Zaprezentowałam w nim również 

informacje dotyczące związku relacji z kształtowaniem wartości przedsiębiorstwa. Na 

zakończenie przedstawiłam koncepcje zarządzania relacjami i mapowanie 

interesariuszy, traktując je, jako narzędzie zarządzania relacjami. Wyjaśniłam, iż 

zarządzanie relacjami jest specyficzną formą zarządzania ze względu na to, iż dotyczy co 

najmniej dwóch podmiotów i wielu, często nieuchwytnych, kwestii. Jednak zarządzać można 

tylko jednym podmiotem, i właśnie jego relacjami z otoczeniem, które pośrednio mogą 

wpływać na zachowanie drugiej strony relacji. Zwróciłam również uwagę na to, iż zarządzania 

relacjami nie można traktować w sposób autonomiczny. Jest to jeden z elementów zarządzania 

przedsiębiorstwem, który dąży do realizacji określonego celu przy wykorzystaniu posiadanych 

zasobów. Rozważania prowadzone w tym rozdziale pozwoliły na osiągnięcie drugiego celu 

cząstkowego – charakterystyka typologii relacji i przesłanek ich tworzenia oraz 

identyfikacja korzyści z ich nawiązywania. 

Rozdział czwarty koncentruje się na kategorii zaufania. Wyjaśniłam w nim, że 

skoro ryzyko i niepewność są nieodłącznym aspektem współcześnie działających 
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przedsiębiorstw, to zaufanie jest nim również. Jest ono niezbędne, aby w tych 

niepewnych i dynamicznie zmieniających się warunkach, móc funkcjonować 

efektywnie i nawiązywać niezbędne do tego relacje. Jeśli nawiązuje się relacje z 

podmiotami, do których ma się zaufanie, to ryzyko nieuzyskania spodziewanych 

efektów, jest znacznie ograniczone. 

W kolejnych punktach tego rozdziału zdefiniowałam zaufanie, zwracając uwagę na 

wielość pojęć stosowanych w tym zakresie. Przedstawiłam również trzy podstawowe 

płaszczyzny kreowania zaufania, pokazując tym samym, że ma ono znaczenie zarówno, 

jako zasób wewnętrzny organizacji, jak i jako narzędzie kształtowania relacji 

zewnętrznych. Następnie zaprezentowałam główne uwarunkowania wpływające na 

wzrost znaczenia zaufania i przedstawiłam zaufanie w kontekście ryzyka. Na 

zakończenie przedstawiłam podstawowe kwestie związane z budowaniem zaufania i 

zarządzaniem zaufaniem oraz omówiłam kategorię kultury zaufania. Treść zawarta w 

tym rozdziale wskazuje na osiągnięcie trzeciego celu cząstkowego - identyfikacja 

znaczenia zaufania w zarządzaniu relacjami. 

Rozważania teoretyczne zawarte w tych czterech pierwszych rozdziałach są 

przedstawione w świetle analizy bibliometrycznej oraz analizy jakościowej literatury. 

Rozdział piąty ma charakter koncepcyjny. Przeprowadzone studia literaturowe i 

wyprowadzone na ich podstawie wnioski, posłużyły mi, jako podstawa do opracowania 

teoretyczno - opisowego modelu dynamicznego zarządzania relacjami, co stanowiło cel 

główny niniejszej dysertacji. Treści przedstawione w poprzednich rozdziałach zawierały 

już rozpoznanie istoty relacji i uwarunkowań występujących na współczesnych 

rynkach, dlatego w rozdziale piątym podjęłam próbę stworzenia koncepcji systemu 

dynamicznego zarządzania relacjami. Przy tworzeniu modelu zwróciłam uwagę na 

uwarunkowania, do których trzeba się dostosować wprowadzając nowy efektywny 

system zarządzania oraz na zadania, jakie trzeba wykonać, aby móc z powodzeniem 

wdrożyć go w przedsiębiorstwie. Przedstawiłam również sam proces budowy modelu 

dynamicznego zarządzania relacjami i komponenty tego modelu.  

Dynamiczne zarządzanie relacjami zdefiniowałam jako zintegrowany proces, stanowiący 

zespół działań zorientowanych na korzystną zmianę czynników determinujących kształtowanie 

relacji podmiotu z otoczeniem w krótkim i długim horyzoncie czasu, a poprzez to 

umożliwiającym długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa, rozumiany jako osiągnięcie 

zdefiniowanego sukcesu. Celem tego zarządzania jest wprowadzenie takich schematów 
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działania, które zwiększą uprawnienia pracowników, podniosą elastyczność działania, a w 

efekcie ułatwią nawiązywanie trwałych i wzajemnie korzystnych relacji. 

W procesie opracowania modelu wyróżniłam trzy zasadnicze fazy: 

Pierwsza faza – przegląd strategiczny organizacji – to przygotowanie infrastruktury dla 

zarządzania dynamicznego w przedsiębiorstwie 

Druga faza – audyt – to faza krytycznej oceny działania i dotychczasowego sposobu 

podejmowania decyzji. Szczególna uwaga zostaje tu zwrócona na kwestie związane z polityką 

nawiązywania relacji i ich utrzymywania. 

Faza trzecia – to faza modelowania samego systemu dynamicznego zarządzania relacjami. 

Dla zwiększenia sprawności całości tego procesu, konieczny jest ciągły, sprawny przepływ 

informacji o skutkach realizacji poszczególnych procesów i funkcji w przedsiębiorstwie, które 

pozwolą na ocenę efektów pracy wszystkich działów. Kwestia organizacji przepływu informacji 

powinna być sprawą indywidualną poszczególnych przedsiębiorstw i powinna współgrać ze 

strukturą wewnętrzną i systemem informatycznym. 

Ogólny schemat procesu dynamicznego zarządzania relacjami przedstawia rysunek 1. 

 

 

Rys. 1. Koncepcja procesu opracowania dynamicznego zarządzania relacjami 

Źródło: Opracowanie własne. 

 Uznałam, że koncepcja systemu dynamicznego zrządzania relacjami powinna łączyć 

decyzje strategiczne z operacyjnymi. Wszystkie cele, dążenia, procesy i techniki analityczne 

winny być podporządkowane osiągnięciu sukcesu przedsiębiorstwa poprzez skupienie procesu 

decyzyjnego na głównych czynnikach kreujących ten sukces, wśród których jedną z głównych 

pozycji zajmują relacje. To oznacza, że zasadnicza zmiana jądra wiedzy, które stanowi 

zbiór modułów przedstawiających bieżący obraz firmy i jej otoczenia na płaszczyźnie 

strategicznej, procesowej i funkcyjnej, powinna obejmować kategorie relacji i 
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związanych z nimi procesów, które powinny być obecne we wszystkich modułach 

podstawowych i wspierających (pomocniczych) ( Rys. 2). 

 

 

Rys. 2. Procesy dynamicznego zarządzania relacjami i ich wpływ na jądro wiedzy 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na poziomie strategicznym - wartość dodana przedsiębiorstwa i sprawność jego działania – 

relacje wyznaczają kierunek działania przedsiębiorstwa w perspektywie średnio – i 

długoterminowej. 

Na poziomie procesowym – sprawność funkcjonowania działów – relacje ukierunkowują 

pracę poszczególnych działów na realizację procesów zmierzających do osiągnięcia 

postawionych celów strategicznych. 

Na poziomie funkcyjnym – sprawność działania pracowników – zapewnienie porządku w 

pracy działów poprzez ukierunkowanie pracy pracowników, którzy powinni sprawnie 

realizować powierzone im zadania związane z kształtowaniem relacji.  

Działania modułów podstawowych są uzupełniane i wspierane przez moduły wspierające. 

Konkretyzując model dynamicznego zarządzania relacjami omówiłam znaczenie relacji w 

jego podstawowych procesach.  
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Proces adaptacji – nastawiony jest na analizę zmian w otoczeniu wewnętrznym i 

zewnętrznym oraz na różnego rodzaju interakcje z otoczeniem, w tym nawiązywanie różnego 

typu relacji. Jest to proces zarządzania sprawnością działania przedsiębiorstwa i reagowania na 

zachodzące i potencjalne problemy i zmiany w otoczeniu. Dla efektywności tego procesu duże 

znaczenie ma elastyczność działania. 

Proces innowacji – to innowacyjna analiza procesów generowania wartości wobec 

interesariuszy. Czyli analiza spełnienia oczekiwań i zobowiązań związanych z daną relacją oraz 

poszukiwanie nowych sposobów ich spełnienia. Celem tego procesu jest uzyskanie 

całościowego obrazu przedsiębiorstwa i wskazanie sposobów na jego rozwój i zidentyfikowanie 

rezerw, które potencjalnie stanowić mogą źródło dodatkowych korzyści dla interesariuszy, 

dzięki czemu mogą stać się czynnikiem wpływającym na trwałość relacji. 

Proces rejestracji – obejmuje aktualizację, weryfikację i doskonalenie składników jądra 

wiedzy. Aktualizacja jest naturalnym następstwem upływu czasu, weryfikacja – dotyczy 

poprawy istniejącego obrazu przedsiębiorstwa, a doskonalenie wzbogaca obraz o nowe 

informacje. Oznacza to, że ten proces umożliwia monitorowanie i bieżące wprowadzenia 

informacji o relacjach do podstawowej wiedzy stanowiącej jądro wiedzy. Dzięki takim 

działaniom, zarządzający mają stale aktualny obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego 

otoczenia.  

Proces realizacji – to działania zgodne z wyznaczonym kierunkiem. Proces ten pomaga 

pracownikom w zrozumieniu ich roli w zarządzaniu relacjami oraz umożliwia wykorzystanie 

stale aktualizowanej wiedzy i przekształcanie jej w pożądane wzorce działań. Ten proces jest 

doskonałym miejscem na wdrożenie w życie całego procesu delegowania uprawnień, tak 

charakterystycznego dla zarządzania dynamicznego. 

Uwzględnienie relacji we wszystkich elementach - modułach  modelu dynamicznego 

zarządzania relacjami, jest swego rodzaju odzwierciedleniem dostrzeżenia obecności innych 

podmiotów, będących partnerami wspomnianych relacji, w całym procesie zarządzania. Jednak 

sam model zarządzania dotyczy tylko jednego przedsiębiorstwa. W praktyce mogą się pojawić 

przypadki, w których przedsiębiorstwa mają ograniczoną możliwość wdrażania pełnej, własnej 

koncepcji zarządzania relacjami na skutek nacisków partnerów relacji. Uznano jednak, że 

odpowiednio opracowany model może umożliwić oddziaływanie podmiotu na swoich 

interesariuszy, poprzez właściwe kształtowanie relacji i zarządzanie nimi. 

Zarządzając relacjami z interesariuszami, przy uwzględnieniu ich oczekiwań i celów w 

swej strategii, przedsiębiorstwo buduje swoją reputację, tworzy kapitał społeczny i podstawy 

przedsiębiorczego i rozwojowego środowiska. Wszystkie te czynniki w dłuższym okresie czasu 

prowadzą do uzyskania przewagi konkurencyjnej, czyli determinują długofalowy sukces 

organizacji. Jeśli model dynamicznego zarządzania relacjami stanowi element szerokiej strategii 

bazującej na relacjach, to zarządzanie relacjami będzie elementem strategii przedsiębiorstwa a 
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jej realizacja będzie przyczyniała się do osiągnięcia sukcesu. Zakładając, że sukces powinien 

być mierzony w kategoriach realizacji strategii danego przedsiębiorstwa. 

Prezentacja koncepcji modelu dynamicznego zarządzania relacjami stanowi realizację celu 

głównego niniejszego opracowania. 

Rozdział szósty prezentuje wyniki przeprowadzonych badań empirycznych 

dotyczących identyfikacji roli relacji w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa i przejawów 

zarządzania relacjami. W rozdziale tym przedstawiłam metodykę przeprowadzonych 

badań. Dokonałam operacjonalizacji pojęcia zarządzanie relacjami. 

Scharakteryzowałam w nim także narzędzie badawcze i badaną próbę. Dokonałam w 

nim również empirycznego potwierdzenia postawionej tezy.  

Wyniki badania, przeprowadzonego na grupie polskich przedsiębiorstw, wykazały, 

iż relacje pełnią istotną rolę w efektywnym funkcjonowaniu współczesnych 

przedsiębiorstw. W tych przedsiębiorstwach dostrzega się działania typowe dla 

zarządzania relacjami. Działania te mogą być traktowane, jako przejawy zarządzania 

relacjami w tej grupie przedsiębiorstw. Wykazały także wpływ relacji i korzyści z nich 

płynących na kreację sukcesu w badanych przedsiębiorstwach. Wykazały także 

obecność relacji w strategii większości badanych podmiotów. Potwierdziły również 

wpływ zaufania zarówno na funkcjonowanie przedsiębiorstw, nawiązywanie przez nie 

relacji, jak i na kreację sukcesu przedsiębiorstw. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystałam również dla potwierdzenia 

osiągnięcia celów szczegółowych od strony praktycznej. Umożliwiły one bowiem 

identyfikację kategorii sukcesu dla badanych przedsiębiorstw, identyfikację relacji i 

przesłanek ich tworzenia oraz korzyści z ich nawiązywania oraz identyfikację znaczenia 

zaufania w zarządzaniu relacjami. Zestawienie wyników badań w kontekście realizacji 

celów szczegółowych prezentuje tabela 2.  

Dla potrzeb wnioskowania wykorzystałam analizę statystyczną i przedstawiłam 

wnioski ze stwierdzonych empirycznie zależności.  
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Tabela 2 

 Wyniki badań a cele szczegółowe opracowania 

C. 1. Identyfikacja sukcesu C. 2. Identyfikację relacji i 
przesłanek ich nawiązywania 

C. 3. Identyfikacja roli 
zaufania 

 
 głównym celem większości 

przedsiębiorstw jest 
maksymalizacja zysku 
bieżącego i 
długoterminowego; 

 sukces utożsamiany jest z 
rozwojem lub utrzymaniem 
obecnej sytuacji, a głównym 
kryterium osiągnięcia sukcesu 
jest maksymalizacja zysku; 

 relacje są postrzegane jako 
jeden z istotnych czynników; 
które przyczyniają się do 
osiągnięcia sukcesu. 

 
 
 
 

 większość respondentów wskazała 
na wysoki bądź bardzo wysoki 
poziom istotności relacji w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstw; 

 przedsiębiorcy wyraźnie 
dostrzegają potencjalne korzyści z 
nawiązywania relacji, czyli chęć 
zapewnienia odpowiedniego 
potencjału i zwiększenie szybkości 
działania; 

 respondenci w najwyższym stopniu 
zgadzali się ze stwierdzeniem: 
Relacje, które tworzymy z innymi 
podmiotami są trwałe i oparte na 
zaufaniu; 

 w przedsiębiorstwach określa się 
korzyści płynące z relacji, zarówno 
materialne, jak i niematerialne. W 
przypadku części z nich stosuje się 
zapis formalny; 

 wszystkie korzyści wynikające z 
nawiązanych relacji uznawane są za 
istotne dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa i prawie wszyscy 
(99%) widzą ich związek z 
sukcesem przedsiębiorstwa; 

 relacje stanowią element strategii w 
zdecydowanej większości badanych 
przedsiębiorstw. 

 

 zdecydowana większość 
badanych podmiotów uważa, 
że zaufanie ma duży, bądź 
bardzo duży wpływ na 
funkcjonowanie 
przedsiębiorstw; 

 występuje umiarkowana 
zależność dodatnia pomiędzy 
znaczeniem zaufania a 
podejmowaniem działań 
istotnych w zakresie relacji; 

 występuje słaba zależność 
dodatnia pomiędzy 
postrzeganiem znaczenia 
zaufania a definiowaniem 
relacji w przedsiębiorstwach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Zarówno rozległe rozważania teoretyczne, jak i informacje zawarte w rozdziale 

szóstym pozwoliły na stworzenie zbioru informacji przydatnych dla wielu 

przedsiębiorstw, szczególnie tych, które chcą efektywnie zarządzać relacjami, poprzez 

wykazanie roli nawiązanych przez przedsiębiorstwa relacji i ich efektywności w 

osiągnięciu, szeroko rozumianego, sukcesu przedsiębiorstw na rynku. W przypadku 

informacji uzyskanych w samym rozdziale szóstym - empirycznym, było to 

uwarunkowane diagnozą determinant nawiązywania relacji międzyorganizacyjnych, 

sposobu ich wykorzystania w funkcjonowaniu badanych przedsiębiorstw i osiąganiu 

przez nie założonego sukcesu.  

 

Można uznać, iż stanowi to istotny walor utylitarny pracy. Wiedza ta powinna 

ułatwić budowanie wzajemnie korzystnych relacji i efektywne zarządzanie nimi. 

W zakończeniu zawarłam spostrzeżenia i wnioski z przeprowadzonych rozważań 

teoretycznych i badań empirycznych oraz ocenę stopnia realizacji przyjętych celów. 
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Wskazałam w nim również wkład, jaki monografia wnosi w rozwój nauk o zarządzaniu, 

jej walory aplikacyjne oraz obszary dalszych badań.   

Rekapitulując, wszystkie cele określone w monografii zostały osiągnięte. Główna 

teza postawiona w niniejszym opracowaniu, która brzmiała: zakłada się, że w 

turbulentnym otoczeniu ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw może być 

postępowanie zgodne z zasadami dynamicznego zarządzani relacjami a istotnym 

warunkiem sprawności dynamicznego zarządzania relacjami jest akceptowana kultura 

zaufania w przedsiębiorstwie i u jego partnerów, została potwierdzona.  

 

Elementem nowości w omawianej monografii - w moim przekonaniu - jest 

identyfikacja zjawisk przyczynowo - skutkowych: zarządzanie relacjami - sukces 

przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu te dwa zagadnienia funkcjonowały 

niezależnie obok siebie. 

Za osiągnięcie opisywanej monografii można uznać, jak sądzę, uporządkowanie i 

poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania relacjami, ale również wypełnienie 

wskazanych luk: poznawczej, eksploracyjnej i empirycznej w zakresie wiedzy na temat 

problemu zarządzania relacjami. 

Dzięki temu monografia może stanowić przydatne źródło wiedzy dla teoretyków i 

praktyków zarządzania.  

Konkretyzując, o wkładzie przedstawionej monografii do nauk o zarządzaniu, w 

moim przekonaniu, świadczy podjęcie działań w wymiarach: poznawczym, 

koncepcyjnym, metodycznym i utylitarnym.  

1. Przedstawiona praca porządkuje i poszerza wiedzę z zakresu zarządzania 

relacjami i ich wpływu na sukces przedsiębiorstw. Można więc założyć, że 

wzbogaca konstrukcję teoretyczną podejmowanego w monografii problemu 

zarządzania relacjami. Można to uznać, za próbę wypełnienia luki poznawczej 

poprzez opracowanie spójnych podstaw teoretycznych dotyczących identyfikacji 

istoty relacji w kontekście współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia, 

zarządzania nimi  i ich znaczenia w osiągnięciu sukcesu przedsiębiorstw. Zostało to 

osiągnięte dzięki usystematyzowaniu dotychczasowego dorobku oraz pogłębionej 

refleksji opartej na wynikach wieloletnich studiów badawczych. Dzięki temu 

rozpoznano uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i ich 

sukcesów, wskazano relacje, jako jedne z istotniejszych czynników kreujących 
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sukces przedsiębiorstw i wyjaśniono związki relacji z efektywnością 

funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. 

2. Dywagacje zawarte w dysertacji pozwoliły również na wypełnienie 

zdefiniowanej luki eksploracyjnej, która wynikała z braku całościowego opisu 

problemu zarządzania relacjami, w kontekście sukcesu przedsiębiorstw. W 

niniejszym opracowaniu przedstawiono bowiem rozważania na temat sukcesu 

współczesnych przedsiębiorstw, relacji i ich roli w kreacji tego sukcesu, zarządzania 

relacjami i zaufania, stanowiącego podstawę dla nawiązywanych relacji.  

3. W pewnym stopniu wypełniono także lukę empiryczną - związaną z brakiem 

badań empirycznych pozwalających na uzyskanie wiedzy, czy i jak, w polskich 

przedsiębiorstwach zarządza się relacjami. W niniejszym opracowaniu 

zaproponowano określony model badawczy. Opracowano, a także zastosowano 

poprawne metodycznie narzędzia pozyskiwania informacji. Tym samym 

przeprowadzono badanie, przedstawiono jego wyniki, dokonując wyboru metod 

ilościowo- jakościowej analizy zebranych danych i wyciągnięto wnioski. Na 

potrzebę przeprowadzonych badań dokonano operacjonalizacji pojęcia zarządzanie 

relacjami. 

4. Ponadto uznaje się za istotne opracowanie autorskiego modelu dynamicznego 

zarządzania relacjami. Model ten wskazuje na zabiegi dostosowawcze wewnątrz 

przedsiębiorstwa, niezbędne dla przystosowania jego funkcjonowania do warunków 

dynamicznego otoczenia. Wskazuje on także na elementy procesu jego tworzenia, 

komponenty tego modelu i czynniki istotne dla jego wdrożenia oraz prawdopodobne 

związki z osiągnięciem sukcesu. 

5. Dzięki rozległej kwerendzie literatury, dokonano pewnej weryfikacji 

uwarunkowań, determinant, narzędzi i metod zarządzania oraz ich związku z 

efektami zarządzania relacjami. Zaprezentowane wnioski pozwalają na wzbogacenie 

podstaw koncepcyjno – metodycznych badań nad relacjami i zarządzaniem nimi w 

warunkach turbulentnego otoczenia.  

6. Jako istotny walor utylitarny można traktować fakt, iż zebrana w niniejszej 

monografii wiedza, może być przydatna dla wielu przedsiębiorstw i może zostać 

przez nie wykorzystana do wprowadzenia lub usprawnienia zarządzania relacjami w 

celu zwiększenia efektywności dążenia do osiągania wyznaczonych celów. 
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Analizowana monografia zawiera pewien uporządkowany przegląd dorobku 

literatury oraz proponuje nowe rozwiązanie koncepcyjne w postaci modelu 

dynamicznego zarządzania relacjami. Nie wyczerpuje jednak wszystkich luk, jakie 

istnieją w analizowanym obszarze.  

Same relacje, jak i zarządzanie nimi, to problemy złożone i dynamicznie 

zmieniające się, wymagające dalszej eksploracji i mogące tym samym stanowić 

podstawę wielu kolejnych badań.  

Z punktu widzenia wywodów prowadzonych w omawianej monografii, 

przedmiotem kolejnych badań może być identyfikacja poziomu gotowości polskich 

przedsiębiorstw do wdrożenia i efektywnego wykorzystania modelu dynamicznego 

zarządzania relacjami w dążeniu do świadomego i efektywnego zarządzania relacjami. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  
 
5.1. Charakterystyka dorobku naukowo badawczego do momentu uzyskania 

stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o 

zarządzaniu 

 

Pierwszy etap mojego rozwoju naukowego rozpoczął się na studiach. W maju 

1996 roku ukończyłam studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej (dziś 

Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach na kierunku Zarządzanie i marketing, 

specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskując tytuł magistra, po obronie pracy 

magisterskiej pt. Struktura i efektywność kapitału w przedsiębiorstwie, której 

promotorem była prof. dr hab. B. Woźniak - Sobczak. 

 Już na ostatnim semestrze studiów podjęłam pracę na macierzystej uczelni, jako 

asystent stażysta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, zaś od następnego roku 

akademickiego 1996/1997, w wyniku postępowania konkursowego, zostałam 

zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, gdzie nadal pracuję. 

 

Już pierwszy etap pracy naukowej na uczelni zaowocował kilkunastoma 

publikacjami, wśród których wyróżnić można artykuły i referaty na konferencje. 

Brałam także aktywny udział w naukowych opracowaniach Katedry, czego efektem (już 

przed doktoratem) jest uczestnictwo w opracowaniach badań statutowych 
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realizowanych pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Barbary Wożniak – Sobczak w 

latach 2000 - 2003, pt.: Strategiczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, w których 

opracowałam następujące rozdziały: 

 Strategiczne znaczenie wartości przedsiębiorstwa i jej determinanty, 

 Wizerunek i reputacja jako elementy wartości firmy, 

 Metoda Value Based Management (VBM) w kreowaniu wartości 

przedsiębiorstwa. 

 

W badaniach pt. Metody analizy efektywności działań tworzących łańcuchy wartości 

dodanej przedsiębiorstwa, (2004 - 2006), opracowałam rozdział: 

 Czynniki i metody kreowania wartości dodanej w różnych fazach cyklu 

życia przedsiębiorstwa, oraz wartość przedsiębiorstwa a jego otoczenie. 

 

Tematyka moich pierwszych publikacji wynikała jeszcze z zainteresowań z czasów 

studiów i wiązała się z kapitałem przedsiębiorstwa. Do tej grupy publikacji można 

zaliczyć m. in. artykuły: Analiza struktury kapitału (Efekt dźwigni finansowej); Ruch 

okrężny kapitału; Zarządzanie kapitałem obrotowym; opublikowane w czasopiśmie 

Finanse, Zarządzanie, Inżynieria; wydawanym przez Beskidzki Instytut Tekstylny i 

Wyższą Szkołę Marketingu i Zarządzania w Bielsku Białej.  

W roku 2002 byłam współautorem zbioru zadań, pt. Zarządzanie kapitałem 

przedsiębiorstwa – zbiór przykładów i zadań. Rozdziały 5, 7, 9. Praca zbiorowa pod 

red. B. Woźniak – Sobczak, AE Katowice 2002; 76-100, 107-125, 156-173 (202), do 

przedmiotu Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, do którego prowadziłam 

ćwiczenia. 

 Z czasem głównym obszarem moich zainteresowań były kwestie związane z 

kształtowaniem wartości przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem czynników kształtujących 

tę wartość, przykładem publikacji z tego obszaru jest artykuł: Czynniki determinujące 

wartość przedsiębiorstwa; Finanse, Zarządzanie, Inżynieria; nr 1/2001, s Beskidzki 

Instytut Tekstylny i Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, Bielsko-Biała,. 67 – 78, 

Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo -  Referat na 

konferencję Efektywność źródłem bogactwa narodów, Wrocław – Karpacz 2004, czy 

też artykuł Metoda Value Based Management (VBM) w kreowaniu wartości 
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przedsiębiorstwa; Konsument, Przedsiębiorstwo, Przestrzeń, Tom II, AE Katowice, 

CBiE, Katowice 2004. 

Szczególną uwagę zwracałam na wzrastającą rolę czynników niematerialnych w 

kształtowaniu wartości przedsiębiorstw, czego efektem były m.in. następujące 

publikacje:  

Public relations jako narzędzie kształtowania reputacji przedsiębiorstwa; Finanse, 

Zarządzanie, Inżynieria; nr 1/2003, Beskidzki Instytut Tekstylny i Wyższa Szkoła 

Marketingu i Zarządzania, Bielsko-Biała, 75-83 (112);  

Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej (w) Red. J. L. Czarnota, M. 

Moszkowicz: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych,: 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, cz. I - 112-119 (359), 

cz.II (464);  

Wybrane problemy kształtowania reputacji firmy; Kwartalnik Ekonomia, Wydział 

Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 10/2003, 138-153 (224);  

Reputacja jako czynnik decydujący o powodzeniu firmy; Zeszyty Naukowe GWSH 

nr 15, Katowice 2003; 84-101(180), 

Reputacja jako czynnik wartości (w) Red. E. Urbańczyk: Strategie wzrostu wartości 

przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, Konferencja międzynarodowa - 

Międzyzdroje 2004, Zeszyty naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Prace Instytutu 

Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Wydawnictwo Kreos Szczecin 2004, t. 

I,487-496( 770), t.II (771-1312).  

Uwieńczeniem tych zainteresowań była złożona w 2004 r. praca doktorska pt. 

”Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa”, której promotorem była prof. dr hab. B. 

Woźniak - Sobczak.  

Książka, opracowana na bazie mojej pracy doktorskiej została wydana, w postaci 

monografii, przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 

w Katowicach w 2010 r. 

 

Wykaz publikacji przed doktoratem (artykuły i referaty na konferencje): 

1. Analiza struktury kapitału (Efekt dźwigni finansowej); (współautor B. Mucha); Finanse, 
Zarządzanie, Inżynieria; nr 2/99; Beskidzki Instytut Tekstylny i Wyższa Szkoła 
Marketingu i Zarządzania, Bielsko-Biała, s. 42 – 55. 
 

2. Ruch okrężny kapitału; (współautor B. Mucha); Finanse, Zarządzanie, Inżynieria; nr 
2/99; Beskidzki Instytut Tekstylny i Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, Bielsko-
Biała, s. 33 – 41. 
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3. Zarządzanie kapitałem obrotowym; (współautor B. Mucha) Dom Ekonomisty, Biuletyn 

Naukowo - Informacyjny; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach; PETEX 
Zakład Consultingu i Badań Rynkowych PTE Sp. z o.o. w Katowicach, 3/23/99, s. 49 – 
62. 
 

4. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa; Finanse, Zarządzanie, Inżynieria; nr 
1/2001, s Beskidzki Instytut Tekstylny i Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, 
Bielsko-Biała,. 67 – 78. 
 

5. Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa – zbiór przykładów i zadań. Rozdziały 5, 7, 9. 
Praca zbiorowa pod red. B. Woźniak – Sobczak, AE Katowice 2002. 
 

6. Public relations jako narzędzie kształtowania reputacji przedsiębiorstwa; Finanse, 
Zarządzanie, Inżynieria; Beskidzki Instytut Tekstylny i Wyższa Szkoła 
Marketingu i Zarządzania, Bielsko-Biała 1/2003. 
 

7.   Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej (w) W poszukiwaniu strategicznych 
przewag konkurencyjnych, red. J. L. Czarnota i M. Moszkowicz, Wydawnictwo 
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003. 
 - referat zgłoszony na konferencję nt.„W poszukiwaniu strategicznych przewag 
konkurencyjnych”, Podlesice, czerwiec 2003.  
 

8.  Wybrane problemy kształtowania reputacji firmy; Ekonomia. Rynek, Gospodarka, 
Społeczeństwo Kwartalnik Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, nr 10/2003. 
 

9. Reputacja jako czynnik decydujący o powodzeniu firmy. Zeszyty Naukowe GWSH, 
Katowice 2003. 
 

10. Struktura i efektywność kapitału; (współautor B. Mucha) Zeszyty Naukowe GWSH, 
Katowice 2003. 
 

11. Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo; (współautor B. 
Mucha), referat zgłoszony na konferencję: Efektywność źródłem bogactwa narodów, 
Wrocław – Karpacz 2004 (opublikowany w 2005). 
 

12. Metoda Value Based Management (VBM) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa; 
Konsument, Przedsiębiorstwo, Przestrzeń, Tom II, AE Katowice, CBiE, Katowice 2004 
 

13. Reputacja jako czynnik i element wartości; (wsp. B. Woźniak - Sobczak) (w) Strategie 
wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk:, 
Zeszyty naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Prace Instytutu Ekonomiki i 
Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2004, t. I, 487-496( 
770), t.II (771-1312).  
- Referat zgłoszony na konferencję międzynarodową: Strategie wzrostu wartości 
przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, - Międzyzdroje, czerwiec 2004. 
 
 
Badania statutowe: 
 

14. Strategiczne znaczenie wartości przedsiębiorstwa i jej determinanty (w) Strategiczne 
zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Część I; badania statutowe realizowane pod 
kierunkiem prof. dr hab. B. Woźniak – Sobczak, AE Katowice 2000, s.5 -73. 
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15. Wizerunek i reputacja jako elementy wartości firmy (w) Strategiczne zarządzanie 
wartością przedsiębiorstwa. Część II; badania statutowe realizowane pod kierunkiem 
prof. dr hab. B. Woźniak – Sobczak, AE Katowice 2001, s. 120 – 196. 
 

16. Metoda Value Based Management (VBM) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, (w) 
Strategiczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Część III; badania statutowe 
realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. B. Woźniak – Sobczak, AE Katowice 2003, 
s.6 -53. 
 

17.  Kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa w różnych fazach cyklu jego życia (w) 
Metody analizy efektywności działań tworzących łańcuchy wartości dodanej 
przedsiębiorstwa, oraz Wartość przedsiębiorstwa a jego otoczenie (współautor W. 
Rudny cz.I; badania statutowe realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. B. Woźniak – 
Sobczak, AE Katowice 2004, s. 100 - 124. 
 

5.2. Charakterystyka dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o 

zarządzaniu, mój kluczowy dorobek naukowy koncentruje się wokół kilku obszarów 

badawczych. Punktem wyjścia jest kontynuacja rozważań rozpoczętych przed 

uzyskaniem stopnia doktora, czyli obszar związany z zarządzaniem wartością 

przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wartości niematerialnych, a z 

czasem wraz z moim rozwojem naukowym i zwróceniem uwagi na wzrastającą rolę 

relacji na współczesnych rynkach, nacisk zostaje położony na analizę relacji, jakie 

nawiązują przedsiębiorstwa. Ten wątek był stopniowo wzbogacany i pogłębiany, 

poprzez uwzględnianie w nim kolejnych zagadnień. W wyniku eksploracji tej tematyki 

powstawały opracowania dotyczące zarówno relacji w sieciach, jak i strategii 

relacyjnych, czy też zarządzania relacjami. Istotne miejsce w moim dorobku zajmują 

także opracowania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, który w moim 

przekonaniu zawsze stanowił i będzie stanowił jeden z najistotniejszych zasobów 

współczesnych przedsiębiorstw. Odrębnym obszarem moich zainteresowań badawczych 

są zagadnienia związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, które wynikają z 

mojej pracy dydaktycznej. Widoczny jest także wątek związany z kwestiami 

zarządzania w kulturze, co wynika z moich zainteresowań i kilkuletniej współpracy 

przy organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Biznes w Kulturze - Kultura w 

Biznesie. 

Ewolucję głównych i pobocznych obszarów badawczych oraz podejmowanych w 

ich zakresie wątków badawczych przedstawia tabela 3.  
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Tabela 3 
 

Główne i poboczne obszary badawcze podejmowane w działalności naukowo-badawczej 
 

Przed 
uzyskaniem 

stopnia 
naukowego 

doktora 
(1996-2004) 

Główne obszary badawcze 
Zarządzanie 

kapitałem 
przedsiębiorstwa 

Zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa 

Zarządzanie 
wartościami 

niematerialnymi 
 struktura kapitału 
 kapitał obrotowy 

 mierniki wartości 
 metoda VBM 

 reputacja 
 wizerunek 

Liczba opracowań* 5 6 6 
 
 

 
 
 
 
 

Po  
uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora 
(2005-2018) 

Główne obszary badawcze 
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 

 kreowanie wartości 
 determinanty wartości 
 modele biznesu 
 zarządzanie wartością 
Liczba publikacji: 11 
 
 

Zarządzanie wartościami 
niematerialnymi 

Zarządzanie relacjami 

 reputacja 
 zaufanie  
 kapitał intelektualny 

 

 kapitał relacyjny 
 relacje  strukturach 

sieciowych 
 strategie relacyjne 

 
Liczba publikacji 10 18 

 
 
 

Po  
uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora 
(2005-2018 

 
Zarządzanie 

kapitałem ludzkim 
Zarządzanie 

finansami 
przedsiębiorstw 

Zarządzanie w 
kulturze 

 kapitał ludzki a 
wprowadzanie 
zmian 

 zaangażowanie 
pracowników 

 motywacja 
 pracownik wiedzy 
 

 nowoczesne 
systemy 
wynagrodzeń 

 struktura kapitału a 
stopa zwrotu 

 efektywność w 
zarządzaniu 
finansami 

 efektywność w 
jednostkach kultury 

 relacje instytucji 
kultury 

Liczba publikacji 13 6 6 
Źródło: opracowanie własne 
* nie wszystkie opracowania były opublikowane. 
Uwaga: Każda publikacja została przypisana tylko do jednego obszaru. 
W powyższym zestawieniu nie uwzględniono 4 publikacji.  

 
 

5.2.1. Obszar związany z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa 

 

Obszar badawczy związany z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa można 

uznać za pierwotny, podstawowy obszar moich zainteresowań, z którego niejako 

wyniknęły moje dalsze zainteresowania i tym samym, prace naukowe. W ramach tego 
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obszaru opracowałam kilka publikacji. Wśród nich można wymienić artykuły i 

rozdziały w monografiach. 

Początkowe publikacje dotyczyły samej wartości przedsiębiorstw i modeli 

biznesu opartych na wartości, z czasem w opracowaniach uwzględniałam nowe aspekty 

w kontekście wartości - wartości niematerialne, analizowałam także rolę kapitału 

ludzkiego w kreowaniu wartości, przydatność wybranych strategii w kreowaniu 

wartości, zaś w ostatnim czasie analizowałam zarządzanie wartością przez pryzmat ładu 

korporacyjnego. Efektem tych rozważań są artykuły: 

 
1. Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, wsp. B. Mucha, (w) 

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1060, Wydawnictwo AE we 
Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 286-298. 
 

2. Istota i budowa modelu biznesu, Zeszyty Naukowe nr 47, AE Katowice 2007, s. 63 -72. 
 

3. Model biznesu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, (w) Czas na pieniądz, red. D. 
Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 50, Drukarnia wydawnicza 
im. W. L. Anczyca SA, Szczecin 2007, s. 299-308. 
 

 
4. Zarządzanie wartością a ład korporacyjny, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management 

and Finance, red. W. Golnau vol. 12, nr 3, cz. 1, październik 2014, Wydział Zarządzania 
Uniw. Gdańskiego,  ISSN 2084-5189, s.79-90. 

 
 
Tematyka ta omówiona została również w rozdziałach monografii: 
 
 

5. Przydatność strategii dyferencjacji i dywersyfikacji w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa 
(w) Nowoczesność przemysłu i usług. Modele metody i narzędzia zarządzania 
organizacjami, red. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2010, s. 201 – 213. 
 

6. Rola kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości przedsiębiorstw (w) Zarządzanie wartością 
przedsiębiorstw, Finanse – Strategie – Kompetencje, red. M. Jabłoński, Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011, s. 353-366. 
 
 Tematyka ta była również przedmiotem rozważań w badaniach statutowych 

prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. B. Woźniak - Sobczak w latach 2004 - 

2006, w których brałam udział, zaś rezultaty tych badań zostały opublikowane w 

monografii: 

 
7.  Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa, red. B. Woźniak - Sobczak, 

Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, w której opracowałam następujące 
części: 
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 Kreowanie wartości przedsiębiorstwa w różnych stadiach jego cyklu życia, s. 
37-46. 

 Model Dynamiki Wartości przedsiębiorstwa, s. 47-53. 
 Reputacja przedsiębiorstwa jako czynnik tworzenia jego wartości, s. 175-186. 
 Wycena wartości niematerialnej przedsiębiorstwa, s. 262-275. 

 
 Kolejna publikacja jest również wynikiem mojego uczestnictwa w badaniach 

statutowych pod kierunkiem, prof. dr hab. B. Wożniak Sobczak w roku 2010. W 

rezultacie tych prac powstała monografia: 

 
8. Strategiczny controlling wartości przedsiębiorstwa, red. B. Woźniak – Sobczak, UE 

Katowice, Katowice 2011, w której opracowałam rozdział: 
 

 Identyfikacja uwarunkowań formułowania strategii dyferencjacji i dywersyfikacji 
w controllingowym zarządzaniu wartością, s.159 – 192. 

 
 

5.2.2. Obszar związany z zarządzaniem wartościami niematerialnymi 

 

 W ramach analizy zagadnień z obszaru zarządzania wartościami 

niematerialnymi opracowałam szereg publikacji, które omawiały różne czynniki 

zaliczane do wartości niematerialnych. Pojawiły się wśród nich publikacje dotyczące m. 

in. reputacji, lojalności i kapitału intelektualnego. Istotnym wątkiem rozważań jest 

również zaufanie.  

 Wśród publikacji dotyczących wartości niematerialnych można wymienić 

następujące artykuły: 

 
1. Koncepcja systemu zarządzania reputacją (w) Zmiana warunkiem sukcesu. 

Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania; red.  J. Skalik, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1092 Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 153-159. 
 

2. Kapitał intelektualny a reputacja, Zeszyty Naukowe nr 37, AE Katowice 2006, s. 317 – 
323. 
 

3. Zaufanie i lojalność klienta jako determinanty i składniki wartości przedsiębiorstwa na 
przykładzie sektora bankowości detalicznej (wsp. M. Kieżel) (w) Uwarunkowania 
wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji; Zeszyty Naukowe, 
Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 34, nr 634, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2010, 533 – 554. 
 

4. Zaufanie – interdyscyplinarny aspekt współczesnego zarządzania, Zarządzanie i 
Edukacja nr 79, listopad/grudzień 2011, dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana 
Jańskiego, s. 191 – 203. 
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5.   Ład korporacyjny reakcją przedsiębiorstw na kryzys zaufania, Zarządzanie i finanse, 
Journal of Management and Finance, październik 2012, vol. 10, nr 4, part 1, s. 389 – 
400. 
 

6. Zaufanie do firm a ład korporacyjny (w) Gowernance - korporacje, instytucje 
publiczne, sieci, red. A. Samborski, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 
Wydziałowe, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 128-135. 
 

Te zagadnienia zostały również omówione w następujących rozdziałach monografii: 
 

 
7.  Zaufanie kluczem do realizacji strategii (w) Determinanty potencjału rozwoju 

organizacji, red. A. Stabryła i K. Woźniak; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie,.Wydawnictwo Mfiles.pl, Krków 2012, S. 263-272. 
 
 

8.   Wartości niematerialne w przedsiębiorstwie w kontekście nadzoru korporacyjnego (w) 
Zarządzanie wartością w warunkach zmiany, red. P. Antonowicz, P. Pisarewicz, P. 
Nogal - Meger, Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017, s. 31 - 43 (262). 
 
oraz w artykule wydanym po konferencji jako Proceedings of The International  
Scientific Conference:  
 

9.   Management of Knowledge and intellectual capital as success factor of contemporary 
enterprises ,Trade Perspectives 2014, People, technology, knowledge. Proceedings of 
The International  Scientific Conference, Zagreb, Croatia, 19 th and 20th November 
2014, edited by : N. Knego, S. Renko, B. Knezevic,  Ekonomski fakultet - Zagreb, 
Zagreb 2014, s. 1 - 14. 
 
 
Jako swego rodzaju podsumowanie rozważań dotyczących szeroko rozumianych 

elementów wartości niematerialnej można potraktować opracowaną na bazie doktoratu, 

monografię mojego autorstwa: 

 
10.   Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, Wyd. AE Katowice, Katowice 2010, (184). 

 
 
W wyżej wskazanej, monografii omówione zostały podstawowe komponenty 

zaliczane do elementów wartości niematerialnej, w tym: reputacja, wizerunek, 

tożsamość, kapitał intelektualny. Omówiono również kategorię zaufania. Przedstawiono 

narzędzia możliwe do wykorzystania w zarządzaniu reputacją, a także związek 

koncepcji zarządzania reputacją z zarządzaniem wartością i kreowaniem wartości dla 

przedsiębiorstwa.  

 
 Jednym z wątków, który był eksplorowany w ramach rozważań z zakresu 

wartości niematerialnych i był już krótko omówiony w przedstawionej monografii, było 

zaufanie. Dostrzeżono jego znaczenie dla funkcjonowania współczesnych 
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przedsiębiorstw, szczególnie zwrócono uwagę na jego rolę w nawiązywaniu i 

utrzymywaniu wzajemnie korzystnych relacji. Tego czynnika dotyczyły również moje 

badania własne z 2010 roku, pt. Zaufanie jako podstawa tworzenia relacji na 

współczesnych rynkach. To opracowanie wyraźnie wprowadziło wątek relacji do moich 

dalszych opracowań. 

 W różnych moich opracowaniach występuje również wątek związany z 

nadzorem korporacyjnym, jest to efekt mojej pracy w zespole badawczym pod 

kierunkiem Prof. dr hab. A. Samborskiego, z którym, w latach 2013 - 2015 

rozpoznawałam temat: Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach 

giełdowych; zaś w latach 2016 - 2017 temat: Finansowanie przedsiębiorstw a nadzór 

korporacyjny. 

 

5.2.3. Obszar związany z zarządzaniem relacjami 

 

Moje zainteresowania badawcze ewoluowały w kierunku zarządzania relacjami. 

Znalazło to wyraz w publikacjach dotyczących istoty relacji, strategii relacyjnych, czy 

też kapitału relacyjnego. Podjęłam się także analizy związku relacji z sukcesem 

przedsiębiorstw. Z tego obszaru wyłoniła się również analiza zarządzania 

dynamicznego, jako tego, które nadaje się do efektywnego zarządzania relacjami, które 

umożliwi przedsiębiorstwom osiągnięcie sukcesu. 

 Ten wątek później rozwinęłam w ostatecznej wersji monografii, przedstawionej 

tu jako najważniejsze osiągnięcie naukowe. W analizie relacji i kapitału relacyjnego 

pojawił się również wątek sieci, w ramach którego analizowałam zasady budowania 

relacji w strukturach sieciowych, czy też efektywność relacji w sieci. Wśród opracowań 

z tego zakresu można wymienić następujące pozycje: 

 
1. Kapitał relacyjny i Customer Relationship Management w kontekście tworzenia wartości 

z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowości detalicznej,(wsp. M. Kieżel) (w) Nowe 
tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. 
Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska, Zeszyty Naukowe nr 736, Finanse, 
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55, Szczecin 2012. s. 585 - 607. 
 

2. Relacje z klientami w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, (wsp.K. 
Żak), (w) Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol. 11, nr 4, cz. 
3, październik 2013, s. 263-276. 
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3. Rola strategii relacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marketing i Rynek 5/2014, 
s. 464-470. 
 

4. Efektywność relacji warunkiem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw 
(w) Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania, 
Przedsiębiorstwo w sieci, red. P. Kosiń, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 
Wydziałowe, nr 202, UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 56-64. 
 

5. Znaczenie relacji dla kształtowania wartości i sukcesu przedsiębiorstwa, (w) 
Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol. 15, nr 2, cz. 1, czerwiec 
2017, s. 203 - 219.  
 

 Zaś tematyka poniższych publikacji, z ostatniego okresu moich poszukiwań 

badawczych, wynikała już stricte z moich rozważań nad nowoczesnym zarządzaniem, 

które towarzyszyły opracowaniu monografii habilitacyjnej. Były to m. in. opracowania: 

 

1. Zarządzanie dynamiczne procesami biznesowymi - wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI 
wieku, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Studia Ekonomiczne, nr 322/2017, s. 63 - 
73. 
 

2.   Kategoria sukcesu w polskich przedsiębiorstwach - w druku 
 
- oba powyższe artykuły są efektem uczestnictwa w III i IV konferencji: 
Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania, 
organizowanej przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dniach: 29 listopada 2016 r. i 5 grudnia 
2017r. w Katowicach.   

 

Relacje były także przedmiotem rozważań w kilku moich referatach zgłaszanych 

na inne konferencje, które następnie zostały opublikowane w następujących 

monografiach:  

 

6. Zaufanie jako podstawa tworzenia relacji między organizacjami (w) Nowoczesność 
przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, 
red. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2009, s. 426-434. 
 

7.   Staff – customer relations as a trust determinant in times of crisis on the example of 
retail banking sector; (wsp. M. Kieżel)  Organizational Relations as a Key Area to 
Positive Organizational  Potential, ed. M. Chodorek, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 57-72. 
  

8. Kapitał relacyjny we współczesnych organizacjach (w) Człowiek w organizacji. Teoria i 
praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 
2012, s. 413-422. 
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9. Budowanie relacji w strukturach sieciowych w procesie tworzenia wartości klienta i 
przedsiębiorstwa  (wsp. K. Żak) (w) Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki 
zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, A. Sajnoga, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 177-189. 
 

10. Sieci i ich wybrane struktury organizacyjne - w teorii i na wybranych przykładach z 
sektora bankowego, (wsp. M. Kieżel) (w) Tendencje w zarządzaniu. Konteksty 
teoretyczne i rozwiązania praktyczne, V Forum Naukowe UE Katowice, UE Katowice i 
Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice. 2013, s. 111-118. 
 

11. Efektywność relacji w sieci  (w) Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania 
przedsiębiorstwem, red. N. Duraj, A. Pieloch - Babiarz, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2014, s. 63 - 72. 
 

Tematyka relacji i relacji w sieciach stanowiła również osnowę dla kolejnych 

tematów badań statutowych podejmowanych w Katedrze Zarządzania 

Przedsiębiorstwem, w których brałam udział. 

W rezultacie badań prowadzonych w latach 2011-2012, pod kierunkiem prof. dr 

hab. W. Rudnego i prof. dr hab. B. Woźniak - Sobczak powstała monografia:  

 
1. Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, red. W. Rudny, B. Woźniak - 

Sobczak, UE Katowice, Katowice 2013. 

 
 W ramach tej monografii opracowałam rozdział: 

 Relacje w organizacjach sieciowych, s. 48 - 80.  

 

Kolejny temat badawczy, prowadzony pod kierunkiem prof. dr hab P. Kosinia, 

prof. dr hab B. Woźniak - Sobczak, dotyczył studium efektywności przedsiębiorstwa w 

sieci. W wyniku pracy tego zespołu w latach 2013 - 2014 powstała monografia pt. 

 

2. Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. Perspektywa renty sieciowej, red. P. 
Kosiń, B. Woźniak - Sobczak, UE Katowice, Katowice 2015. 

 
W ramach tej monografii opracowałam rozdziały: 

 Relacje w sieci wartości przedsiębiorstw, s. 105-119. 

 Efektywność, ryzyko i ocena efektywności relacji, s. 120-141. 

 
Ostatnim analizowanym w tym obszarze projektem badawczym były badania 

statutowe dotyczące paradygmatów zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym 

(2015 - 2016), prowadzone również pod kierunkiem prof. dr hab P. Kosinia, prof. dr 

hab B. Woźniak - Sobczak. Uwieńczeniem prac nad tym tematem była monografia pt.: 
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3. Paradygmaty zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym, red. B. Woźniak - Sobczak, 
P. Kosiń, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2017. 
 

Na potrzeby tej monografii opracowałam rozdział: 
 Zarządzanie relacjami jako przykład uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, s.  

95-122. 

 
Podsumowanie moich rozważań o relacjach i zarządzaniu nimi w kierunku sukcesu 

stanowi monografia mojego autorstwa, wskazana tu, jako najważniejsze osiągnięcie 

naukowe, pt. 

Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018. 

  

5.2.4. Obszar związany z zarządzaniem kapitałem ludzkim 
 

W ramach swoich dociekań badawczych podejmowałam również wielokrotnie 

problematykę dotyczącą zarządzania kapitałem ludzkim, dostrzegając jego istotną rolę 

w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw i zakładając, że współcześnie 

osiągnięcie sukcesu uwarunkowane jest nie tylko wielkością posiadanego kapitału 

finansowego, ale w równej mierze wartością zgromadzonego w firmie kapitału 

ludzkiego. W publikacjach tych poruszano m.in. problemy związane z motywacją, 

przystosowaniem kapitału ludzkiego do zmian, rolą kapitału ludzkiego w rozwoju 

przedsiębiorstw i osiąganiu sukcesu. Tematyce tej poświęcone zostały następujące 

publikacje: 

  
1. Zaangażowanie pracowników jako sposób na rozwój przedsiębiorstw (w) Zmiana 

warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw; red. J. 
Skalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 219, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 141-
146. 
 

2. Kapitał ludzki jako nośnik wiedzy w przedsiębiorstwach nowej gospodarki (w) Zeszyty 
Naukowe nr 702, Ekonomiczne problemy usług nr 87, Gospodarka Elektroniczna. 
Wyzwania rozwojowe, Szczecin 2012, s. 177 – 184. 
 

3. Knowledge worker as an important element of an organisation in the New Economy, 
(w) Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, tom II, Zeszyty Naukowe nr 763, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin 2013, s.221-230. 
 

4. Pracownik wiedzy - kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Ekonomii, (w), 
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-
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gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy, red. M. G. Woźniak, Zeszyt 36, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 74-84. 
 

5. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju Nowej Gospodarki (w) Ekonomiczno - społeczne i 
techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, tom I, red. J. Buko; Uniwersytet 
Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług, 2014  s. 121-
130. 
 

6. Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki (w) 
Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki; red. M. Pluciński; Zeszyty Naukowe nr 852; 
Ekonomiczne problemy usług nr 117, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, s. 213-
222. 
 

7. Human capital network in the e-economy, (w)  Obszary gospodarki elektronicznej, red. 
A. Budziwicz - Guźlecka, Ekonomiczne Problemy Usług,nr 123,  Szczecin 2016, s. 
255-264. 
 

8. Human capital - strategic aspect of sustainable developement of the European Union, 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce, nr 2/2016, 
Ostrołęka 2016, s. 309 - 322. 
 

9.  Sieciowy kapitał ludzki; Marketing i Rynek nr 4/2017, s. 215 - 222.  
 

Tematyce tej poświęcone są również następujące rozdziały w monografiach: 
 

10. Motywacja – sposób na kapitał ludzki (w) Zarządzanie organizacjami w gospodarce 
opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. 
Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 569-578. 
 

11. Motywacja jako narządzie ułatwiające adaptację kapitału ludzkiego do zmian  (w) 
Nowoczesność Przemysłu i Usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania 
organizacjami ,red. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2008, s.112 - 
120.     
 

12. Zmiany a zarządzanie zasobami ludzkimi (w)  Współczesne problemy zarządzania 
zasobami ludzkimi, red. S. Lachiewicz, A. Walecka, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 
2010,s. 311-326. 
 

13.   Competences and commitment of employees of a retail bank as a learning 
organisation in the context of occurring changes, (wsp. M. Kieżel) in: The role of 
human capital in knowledge based management, ed. by: F.Bylok, L.Cichobłaziński, 
Częstochowa 2011, s.79-92. 

 

5.2.5. Obszar związany z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw 

 

W związku z pracą w zakładzie Zarządzania finansami, który jest częścią Katedry 

Zarządzania Przedsiębiorstwem, moje zainteresowania badawcze związane są także z 

zagadnieniami związanymi z finansami przedsiębiorstw. Znalazło to wyraz w 

publikacjach, takich jak: 
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1. Struktura kapitału a stopa zwrotu - analiza przypadku,  red. B. Woźniak - Sobczak, Studia 

Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie 
2015 (2) nr 222,  Katowice 2015, s.139 -152. 
 

2. Zarządzanie płynnością jako sposób na poprawę efektywności w zarządzaniu finansami, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia” nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin,2015. s. 39–46. 
 

3.    Związek planowania finansowego z kreacją sukcesu przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2017 (89), cz. 1, s. 227 - 236. 
 

4. Nowoczesne systemy wynagrodzeń jako przejaw zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
(w) Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, red. A. Potocki, 
Difin, Warszawa 2009,s. 106 -115. 
 

5. Rola motywacji w zarządzaniu finansowym, (w) Zarządzanie. Informatyka.  Dylematy i 
kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, M. Nowak, A.Samborski, H. Zawadzki, Uniwersytet 
Ekonomiczny Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010, s.271 - 290. 
 
 

Tematyka zarządzania przez finanse była wiodącym wątkiem jednych z badań 

statutowych, w których brałam udział, w latach 2007 - 2009, pod kierunkiem Prof. dr. 

hab. B. Woźniak - Sobczak, a których rezultatem była monografia pt.: 

 
6. Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, red. B. Woźniak – Sobczak:  

Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010. 
 
W ramach, której opracowałam rozdział: 
 

 Instrumenty strategicznej motywacji w zarządzaniu finansowym, s. 233 - 278. 
 

5.2.6. Obszar związany z zarządzaniem w kulturze 
 
 Odrębną część moich rozważań zajmują publikacje z zakresu zarządzania w 

kulturze. Ten obszar dociekań związany jest z moimi zainteresowaniami. Rozwój tego 

obszaru dokonywał się również dzięki mojej kilkuletniej współpracy przy organizacji 

ogólnopolskiej konferencji Biznes w Kulturze - Kultura w Biznesie. 

W tym obszarze zwrócić można uwagę na następujące publikacje: 

 
1. Klaster - jako źródło zwiększenia efektywności  działania jednostek kultury , red. 

Kwiecień A., Reformat B., Smyczek S.; Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 256/2016,  UE Katowice 2016, s. 56-
66. 
 

2. Rola uniwersytetów we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy (w) Uniwersytet w 
perspektywie kształcenia przez całe życie, red. K. Jędralska, J. Bernais, Wydawnictwo 
UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 93 - 100.   
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3. Rola uniwersytetów w kształtowaniu kultury - współczesne wyzwania (w) Biznes w 
kulturze - kultura w biznesie. Wybrane problemy, red. A. Kwiecień, B. Reformat, 
Wydawnictwo UE w Katowicach,  Katowice 2016, s. 19-27. 
 

4. Sprzedaż internetowa, jako przejaw wykorzystania nowoczesnych technologii w 
instytucjach kultury (w) Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Nowoczesne technologie 
informacyjno-komunikacyjne, red. A. Kwiecień, B. Reformat, UE Katowice, Katowice 
2017 , s. 116-123.  
 

5. The role of universities in shaping culture - contemporary challenges (w) Emerging 
Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH 2017. Conference proceedings / 
ed. Jelena Titko, Riga, Ekonomikas un kulturas augstskola, 2017, s. 9-16. 
 

6. Uczestnictwo w kulturze jako podstawowa relacja warunkująca istnienie jednostek 
kultury (w) Biznes w Kulturze  - Kultura w Biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek 
kultury z otoczeniem, red. A. Kwiecień, B. Reformat, Wydawnictwo UE w Katowicach, 
Katowice (w druku). 

 

Oprócz autorstwa publikacji z obszaru zarządzania w kulturze, jestem także 

współredaktorem trzech monografii (jedna w druku) i jednego zeszytu naukowego, 

poświęconego tej tematyce. 

Oprócz opracowań zaliczonych do wskazanych powyżej obszarów badawczych 

wśród moich opracowań pojawiają się także te, związane ogólnie z szeroko pojętym 

zarządzaniem, które nie zostały przez mnie uwzględnione w żadnej wyżej wymienionej 

grupie. Ich powstanie związane jest z uczestnictwem w ciekawych warsztatach i 

konferencjach. Można tu wskazać następujące tytuły: 

 

1. Gry społeczne (w) Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli 
akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych,  red. G. Polok, ( wsp. P. 
Kocoń, K. Wachstiel i in.), Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 239 - 
246. 
- efekt uczestnictwa w Asystenckich Warsztatach Pedagogicznych, organizowanych 
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w roku akademickim 2004/2005. 
 

2. Strategia dyferencjacji -  charakterystyka i przydatność praktyczna (w)  Wybory 
strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne; 
red. E. Urbanowska – Sojkin, Zeszyty Naukowe 170, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 74-84.  
- efekt uczestnictwa w konferencji organizowanej przez Katedrę Zarządzania 
Strategicznego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  pt.: 
Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, w dniach 18 - 
20 maja 2011 r.. 
 

3.   Organizacja pracy biurowej w teorii zarządzania dwudziestolecia międzywojennego, 
(wsp. M. Komańda) (w) Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie, Studia 
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Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, red. A. Czech, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 133-144. 
- efekt uczestnictwa w konferencji naukowej: Nauka dla zarządzania - u początków i 
współcześnie, organizowanej przez Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w dniach 1 - 3 czerwca 2011 r. 
 

4. Marketing terytorialny i jego rola w zrównoważonym rozwoju gmin, Marketing i Rynek 
nr 10/2017, s. 310 - 320. 
- efekt uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej: Zrównoważony 
Rozwój Społeczno - Gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju 
lokalnego i regionalnego, organizowanej przez: Wydział Ekonomiczny 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Instytut 
Ekonomiczno-Społeczny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Stowarzyszenie Naukowe 
Instytut Gospodarki i Rynku oraz Fundację - Europejski Instytut Rozwoju 
Zrównoważonego, w dniach 6 - 11 czerwca 2017 r. 
 

Omawiane obszary badawcze znalazły swój wyraz, jak wcześniej wskazałam, w 

publikacjach naukowych. Zostały one opublikowane w czasopismach i wydawnictwach 

ogólnopolskich oraz zagranicznych, a także były prezentowane na konferencjach 

międzynarodowych i krajowych. Szczegółowe informacje dotyczące publikacji znajdują 

się w załączniku 5. 

 

Dokonując podsumowania moich osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia 

doktora mogę stwierdzić, że: 

1. Jestem autorem lub współautorem 68 publikacji (7 w języku angielskim), w tym: 

a) autorem 2 samodzielnych monografii, 

b) współredaktorem naukowym 3 monografii, (jedna w druku) i współredaktorem 

dwóch Zeszytów Naukowych z serii: Studia Ekonomiczne.  

c) autorem 33 rozdziałów bądź podrozdziałów w monografiach lub recenzowanych 

opracowaniach zbiorowych, (w tym dwa wydane jako proceedings) w tym 6 

opracowanych jest we współautorstwie, 

d) autorem 33 publikacji naukowych w czasopismach, zeszytach naukowych i 

materiałach konferencyjnych, w tym współautorem 5 publikacji naukowych, 

2. Brałam czynny udział w 10 wieloetapowych projektach badawczych, w tym 

kierowałam jednym z nich,  

3. Wypromowałam 88 prac licencjackich i 37 magisterskich, wykorzystując wyniki 

własnych badań i studiów literatury w opiece nad studentami. 
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4. Uczestniczyłam w pracach zespołu przygotowującego dokumentację związaną z 

uruchomieniem nowego kierunku Finanse menedżerskie na I i II stopniu, gdzie 

miałam udział w merytorycznym opracowaniu programu studiów, zaś wyniki 

prowadzonych przeze mnie badań i analiz wpłynęły na strukturę treści oferowanych 

na nowym kierunku studiów.  

5. Brałam udział w prawie 50 konferencjach o zasięgu ogólnokrajowym i 

międzynarodowym, podczas których prezentowałam koncepcje i wyniki swoich 

badań.  

6. Otrzymałam następujące nagrody za działalność naukową:  

Rok 2005 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia trzeciego za rozwój naukowy, 

w szczególności za wyróżniającą się rozprawę doktorską. 

Rok 2007 - Nagroda Rektora zespołowa stopnia drugiego za publikację: 

Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa pod redakcją B. Woźniak - 

Sobczak. 

 

 

                                                                             

Katowice, dn. 24. 04. 2018 r.                                      ...............................................  

         podpis 


