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1. Imię i Nazwisko:  Marcin Komor. 

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 Handlu Transportu i Usług, specjalność Ekonomika Obrotu Towarowego i Usług w roku 

1991 (nr dyplomu 3153). 

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

Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z dnia 23 

października 1997 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Euromarketing jako 

podstawowa orientacja przedsiębiorstw Europejskiego Rynku Wewnętrznego”, przygotowanej 

pod opieką naukową prof. dr. hab. dr. h.c. Teodora Kramera, recenzentami rozprawy byli: prof. 

dr hab. dr h.c. Jerzy Altkorn, prof. dr hab. Leszek Żabiński, prof. dr hab. dr h.c. Hans G. Meissner. 

Rozprawa doktorska została wyróżniona w 1998 roku nagrodą indywidualną Ministra Edukacji 

Narodowej. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

3.1. Zatrudnienie w Katedrze Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach na stanowisku asystenta, 1.10.1991-28.02.1998. 

3.2. Zatrudnienie w Katedrze Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach (od 2010 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na stanowisku adiunkta, 

1.03.1998-29.02.2016. 

3.3. Zatrudnienie w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na 

stanowisku asystenta, od 1.03.2016 do nadal. 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z prof. 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. 2016 r. poz. 

882 ze zm. W Dz. U. z 2016 r. poz. 1311). 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego. 

Monografia naukowa pt. 

„Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej – ujęcie marketingowe” 
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4.2. Informacje dotyczące autora, tytułu publikacji, nazwy wydawnictwa, roku wydania, ISBN, 

liczby stron oraz recenzenta wydawniczego. 

Marcin Komor, Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej – ujęcie 

marketingowe, C. H. Beck, Warszawa 2017, (p-ISBN: 978-83-255-9533-3, e-ISBN: 978-83-255-

9534-0), 434 strony. Recenzentem wydawniczym pracy był prof. dr hab. Henryk Mruk, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

4.3. Omówienie celu naukowego wskazanej pracy i osiągniętych wyników. 

Przesłanką do podjęcia badań i przygotowania monografii na temat internacjonalizacji 

przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej (UE) były z jednej strony osobiste zainteresowania i wyniki 

wcześniejszych badań, a z drugiej strony dynamiczny rozwój internacjonalizacji polskich 

przedsiębiorstw związany z przystąpieniem Polski do UE. Monografia wskazana jako osiągnięcie 

naukowe wynikające 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 dotyczy zachowań przedsiębiorstw w procesie 

internacjonalizacji na rynku UE, po akcesji Polski do UE. Wydaje się, że problematyka ta nie została w 

pełni rozpoznana i zaprezentowana w polskim dorobku naukowym. 

Ważnym elementem procesu internacjonalizacji polskich podmiotów gospodarczych
1
 była 

akcesja Polski do Unii Europejskiej, która przyczyniła się do dynamicznej internacjonalizacji polskich 

przedsiębiorstw. Wraz z akcesją uzyskały one ułatwiony dostęp do rynku wewnętrznego UE. Według 

danych GUS od początku lat 90. XX wieku w związku z procesem transformacji polskiej gospodarki, a 

zwłaszcza od akcesji Polski do UE, nastąpił znaczny wzrost wymiany handlowej, szczególnie z krajami 

członkowskimi UE. Po akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej między rokiem 2005 a 2015 

wymiana handlowa wzrosła o ponad 100%, a udział rynku krajów UE w polskim eksporcie stanowił w 

2015 roku prawie 80%.
2
 Jednakże należy zauważyć, iż znaczna część tej wymiany przypada na 

przedsiębiorstwa zagraniczne posiadające oddziały czy filie na obszarze Polski, wtedy też wymiana ta 

odbywa się najczęściej między poszczególnymi spółkami zagranicznymi tego samego 

przedsiębiorstwa. Przybiera ona często formę przekazania części procesu produkcyjnego do Polski, 

zwłaszcza tego szczególnie pracochłonnego, a następnie przekazania półproduktu do wykończenia w 

krajach Europy Zachodniej. W tym kontekście interesującym problemem jest umiędzynarodowienie 

polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Dlatego istotne wydaje się określenie procesów 

internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym, rozumianych jako podmioty 

posiadające większościowy kapitał krajowy oraz takie, których centrale zlokalizowane są na terenie 

Polski i nie są oddziałem czy inną formą podmiotu zagranicznego.  

                                                            
1
 W omawianym autoreferacie podmioty gospodarcze określono synonimem: przedsiębiorstwa lub zamiennie podmioty.  

2
 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 43, 47. 
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W związku z akcesją Polski do UE przedmiotem wielu publikacji stała się właśnie 

internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw na obszarze eurorynku. Część z publikacji dotyczyła 

wyników badań empirycznych polskich podmiotów w zakresie ich internacjonalizacji na tym obszarze 

gospodarczym. Literatura przedmiotu dotycząca internacjonalizacji jest obszerna, jednak zwłaszcza w 

zakresie umiędzynarodowienia na eurorynku wymaga usystematyzowania. Praca wypełnia 

występujące w literaturze przedmiotu luki dotyczące internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynku 

wewnętrznym UE. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw na rynku UE jest w niektórych 

zakresach zjawiskiem stosunkowo nowym, tylko częściowo zidentyfikowanym i scharakteryzowanym. 

Monografia podejmuje problematykę internacjonalizacji jako procesu działań zagranicznych 

przedsiębiorstwa na rynku UE w kontekście marketingowym.  

Powyższe przesłanki, jak również podjęte studia literaturowe oraz moje wcześniejsze badania 

ujawniły potrzebę pogłębiania teoretycznych oraz empirycznych badań dotyczących procesu 

internacjonalizacji podmiotów na rynku UE. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw na rynku UE 

odbywa się w tle pogłębiających się procesów integracji gospodarczej zachodzących na rynku 

wewnętrznym UE. Analizując literaturę przedmiotu dostrzegłem, że w niektórych zakresach 

internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na eurorynku występują nadal pewne luki badawcze i nie 

wszystkie obszary zostały jednakowo dobrze rozpoznane. Tym samym zidentyfikowane przeze mnie 

luki można określić jako: 

• lukę teoretyczną, dotyczącą całościowego ujęcia odnoszącego się do internacjonalizacji na 

eurorynku, zasad funkcjonowania rynku UE i uwarunkowań tego rynku oraz koncepcji działań 

marketingowych stosowanych w kontekście umiędzynarodowienia na tym obszarze gospodarczym. 

Luka teoretyczna dotyczy również identyfikacji procesów integracyjnych rynku wewnętrznego UE w 

kontekście nadal trwającego dalszego ujednolicania tego rynku oraz związanych z tym zmian 

uwarunkowań rynkowych na tym obszarze gospodarczym. Występuje również luka dotycząca 

usystematyzowania pojęć, kategorii, teorii, koncepcji ważnych dla procesów internacjonalizacji 

przedsiębiorstw, integracji europejskiej, rynku wewnętrznego UE i koncepcji działań marketingowych 

na rynku UE. Ponadto, istnieje luka dotycząca budowy koncepcji modelu teoretycznego opisującego 

internacjonalizację polskich przedsiębiorstw na rynku UE w kontekście marketingowym.  

· lukę metodyczną, dotyczącą zastosowania programu badań i dostosowywania metod i technik 

badawczych używanych w badaniach podmiotów, do specyfiki i kompleksowości internacjonalizacji 

przedsiębiorstw oraz stosowanych działań marketingowych na rynku UE. Luka metodyczna wiąże się 

również z potrzebą dostosowania techniki jakościowej analizy treści wg P. Mayringa w badaniach 

studiów przypadków do oceny danych pierwotnych w ramach analizy procesów internacjonalizacji 

przedsiębiorstw na rynku UE w kontekście marketingowym. 
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· lukę empiryczną, wynikającą z fragmentaryczności realizowanych dotychczas badań dotyczących 

internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku UE i stosowanych działań marketingowych na 

tym rynku, jak również potrzeby badań jakościowych i ilościowych wśród polskich podmiotów 

gospodarczych rozumianych jako przedsiębiorstwa, których główne siedziby zlokalizowane są na 

terenie Polski, mają większościowy kapitał polski, nie są oddziałem czy spółką zależną podmiotu 

zagranicznego. W dotychczasowych pracach sporadycznie dokonywano wyboru próby badawczej wg 

powyższego kryterium. W dotychczas prowadzonych badaniach incydentalnie podejmowano również 

problematykę porównań procesów internacjonalizacji i działań marketingowych na rynku UE 

przedsiębiorstw pochodzących z krajów UE-13 i EU-15. Dotychczasowe opracowania sporadycznie 

obejmowały zagadnienia motywów podejmowania działalności zagranicznej, w szczególności 

dotyczących rynku wewnętrznego UE oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstw 

w kontekście ich umiędzynarodowienia na eurorynku. Incydentalnie podejmowano kwestię 

stosowanych przez polskie podmioty orientacji międzynarodowych. Ponadto w badaniach nieczęsto 

podejmowano problematykę stosowanych na eurorynku działań marketingowych. Rzadko obecna 

była problematyka standaryzacji procesów i programów marketingowych. Przegląd badań 

empirycznych umożliwił zidentyfikowanie również innych luk badawczych. Wynikało z nich, że 

zbadania wymagają zróżnicowania w internacjonalizacji polskich podmiotów ze względu na wielkość 

przedsiębiorstw (MŚP oraz duże) oraz wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej w całościowych 

przychodach przedsiębiorstw w poszczególnych zakresach ich umiędzynarodowienia. W 

dotychczasowych badaniach sporadycznie podejmowano kwestie występujących zróżnicowań 

czynników makro- i mikrootoczenia pomiędzy krajami UE-15 i UE-13. Lukę empiryczną stanowi 

również podjęcie problematyki zakresu stosowania instrumentów marketingu oraz standaryzacji 

procesów i programów marketingowych na eurorynku ze względu na orientację międzynarodową 

realizowaną przez polskie przedsiębiorstwa. 

Identyfikując powyższe luki podjąłem następnie próbę ich wypełnienia w monografii pt. 

„Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej – ujęcie marketingowe”.  

Głównym celem pracy jest charakterystyka internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na 

rynku Unii Europejskiej oraz identyfikacja występujących zróżnicowań w internacjonalizacji tych 

podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu marketingowego i w odniesieniu do 

przynależności Polski do Unii Europejskiej. Założyłem bowiem, że mogą występować zróżnicowania w 

poszczególnych zakresach umiędzynarodowienia między przedsiębiorstwami na eurorynku. 

Sformułowany główny cel pracy wiązał się z realizacją celów szczegółowych w wymiarze 

teoretycznym, empirycznym oraz metodycznym, do których należą: 
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w zakresie teoretycznym: 

1. Przegląd dorobku naukowego i usystematyzowanie etapów procesu integracji regionalnej, w tym 

europejskiej, zwłaszcza w kontekście unifikacji ekonomicznej, jak również koncepcji, pojęcia i zasad 

funkcjonowania Europejskiego Rynku Wewnętrznego. 

2. Przegląd oraz usystematyzowanie dorobku naukowego dotyczącego internacjonalizacji 

przedsiębiorstw. 

3. Dokonanie przeglądu teorii, modeli i koncepcji internacjonalizacji oraz ich systematyzacja, ze 

szczególnym uwzględnieniem teorii dynamicznych internacjonalizacji. 

4. Scharakteryzowanie i doprecyzowanie kategorii i pojęć związanych z internacjonalizacją 

przedsiębiorstw na eurorynku w kontekście marketingowym. 

5. Identyfikacja i charakterystyka ramowych uwarunkowań rynku wewnętrznego UE. 

W zakresie metodycznym: 

6. Analiza i wzbogacenie podstaw koncepcyjno-metodycznych badań w zakresie internacjonalizacji 

polskich przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE w kontekście marketingowym 

7. Przedstawienie podstaw teoretycznych metody jakościowej analizy treści wg P. Mayringa 

wykorzystanej w analizie i ocenie danych pierwotnych w prowadzonych badaniach studiów 

przypadków. 

8. Wskazanie dalszych kierunków badań nad internacjonalizacją polskich przedsiębiorstw na 

eurorynku w kontekście marketingowym.  

W zakresie empirycznym: 

9. Empiryczna identyfikacja internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz występujących 

zróżnicowań w ich umiędzynarodowieniu, rozumianych jako podmioty, których główne siedziby 

zlokalizowane są na terenie Polski, mają większościowy kapitał polski, nie są oddziałem czy spółką 

zależną podmiotu zagranicznego, prowadziły internacjonalizację na eurorynku przynajmniej w jednej 

formie. 

10. Identyfikacja i charakterystyka procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw polskich i niemieckich 

oraz ich analiza porównawcza w oparciu o badania studiów przypadków przeprowadzone m.in. na 

podstawie metody jakościowej analizy treści wg P. Mayringa wykorzystanej w analizie i ocenie danych 

pierwotnych w prowadzonych badaniach. 

11. Empiryczna identyfikacja stosowanych form internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w 

kontekście dynamicznym, tj. w okresie przed i po dziesięciu latach od akcesji. 

12. Empiryczna identyfikacja występujących zróżnicowań czynników makro- i mikrootoczenia 

pomiędzy krajami UE-15 i UE-13 w ocenie polskich przedsiębiorstw. 

13. Identyfikacja na podstawie badań empirycznych internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na 

eurorynku oraz występujących zróżnicowań w umiędzynarodowieniu tych podmiotów, w tym: form 
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działalności zagranicznej, struktury geograficznej ekspansji ze szczególnym uwzględnieniem rynków 

krajów UE-15 i UE-13, orientacji międzynarodowych, procesów dostosowawczych przedsiębiorstw do 

uwarunkowań eurorynku, zmian zachodzących w przedsiębiorstwach w kontekście akcesji Polski do 

UE, motywów umiędzynarodowienia na eurorynku, znaczenia powstania rynku wewnętrznego UE 

oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kontekście umiędzynarodowienia podmiotów na 

eurorynku, otoczenia rynkowego krajów UE-15 i UE-13, stosowanych instrumentów marketingu i 

standaryzacji marketingu na eurorynku. Celem była identyfikacja powyższych zróżnicowań głównie ze 

względu na wielkość podmiotów oraz przychodów ze sprzedaży zagranicznej. 

Dla osiągnięcia powyższych celów przeprowadziłem badania wtórne (przegląd literatury 

przedmiotu) oraz pierwotne. Ze względu na charakter eksploracyjny i eksplanacyjny rozpoznań oraz 

realizowane cele poznawcze zdecydowałem się na przeprowadzenie zarówno własnych badań 

jakościowych, jak i ilościowych. Wykorzystując metody badań jakościowych, realizowałem cele 

empiryczne, dla których sformułowałem sześć pytań badawczych zaprezentowanych w rozdziale 

piątym poświęconym badaniom jakościowym (badania studiów przypadków). Następnie, 

wykorzystując przeprowadzone studia literaturowe oraz wyniki badań jakościowych, sformułowałem 

hipotezy badawcze, które przedstawiłem w rozdziale szóstym, przed dokonaniem ich statystycznej 

weryfikacji.  

Zakres przedmiotowy pracy obejmuje internacjonalizację przedsiębiorstw na obszarze rynku 

wewnętrznego UE, a podmiotowy obejmuje przedsiębiorstwa, zarówno polskie, jak i niemieckie, 

prowadzące działalność zagraniczną na eurorynku. Zakres przestrzenny przeprowadzonych badań 

empirycznych dotyczy Polski i Niemiec. Założyłem, że poddane badaniom o charakterze ilościowym, 

jak i jakościowym, będą podmioty polskie, prowadzące działalność zagraniczną na eurorynku 

przynajmniej w jednej formie, zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jak i duże podmioty, 

reprezentujące wiele branż oraz jednostki gospodarcze o zróżnicowanych formach organizacyjno-

prawnych i przedsiębiorstwa reprezentujące zróżnicowany zakres umiędzynarodowienia działalności 

w krajach UE. Badania o charakterze ilościowym miały charakter ogólnopolski, z kolei badania 

jakościowe przeprowadziłem, zbierając informacje wtórne i pierwotne, m.in. wywiady eksperckie w 

centralach wybranych przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech3
. Wyniki badań empirycznych zostały 

po raz pierwszy opublikowane w niniejszej monografii. 

                                                            
3
 Postanowiłem przeprowadzić również badania studiów przypadków przedsiębiorstw niemieckich ze względu na fakt, iż znaczna część 

polskich podmiotów prowadzi działalność zagraniczną na eurorynku dopiero od akcesji do UE, dlatego też ich doświadczenia dotyczące 

umiędzynarodowienia nie są duże. Z kolei Niemcy są wiodącym światowym i największym europejskim eksporterem, a wiele 
przedsiębiorstw niemieckich ma wieloletnie doświadczenie w internacjonalizacji na rynkach krajów UE. Ponadto są trzecim największym 
eksporterem świata, ich eksport od wielu lat wynosi znacznie ponad bilion euro i jest ponad sześć razy większy niż Polski. Niemcy są 
największą gospodarką europejską, z kolei Polska jest największą gospodarką wśród państw członkowskich z Europy Środkowowschodniej. 

Na podstawie powyższego za interesujące uważałem przeprowadzenie badań studiów przypadków internacjonalizacji polskich 
przedsiębiorstw w kontekście umiędzynarodowienia podmiotów niemieckich. 
 



9 

 

Przyjęty w monografii proces badawczy zorientowany na realizację przedstawionych celów 

pracy przebiegał wieloetapowo, obejmując: w pierwszej kolejności analizę literatury, następnie 

przeprowadzenie jakościowych badań empirycznych metodą badań studiów przypadków i 

opracowanie case study przedsiębiorstw polskich i niemieckich oraz w ostatnim etapie ilościowych 

badań empirycznych.  

Do wykorzystanych źródeł wtórnych zaliczyć można dorobek krajowy, europejski oraz światowy 

literatury przedmiotu (w tym znajdujących się w bazie Journal Citation Reports), z uwzględnieniem 

pozycji wydawanych w formie zwartej i ciągłej, z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu. Wśród źródeł 

wtórnych skorzystałem również z danych GUS, publikacji Unii Europejskiej oraz Eurostatu. W 

monografii posłużyłem się studiami literaturowymi, które objęły ponad 850 pozycji, w większości z 

literatury zagranicznej. 

W drugim etapie badań wykorzystałem w monografii metody badań jakościowych. 

Zrealizowane badania jakościowe umożliwiły poznanie zjawisk, relacji i działań zachodzących w 

ramach procesu internacjonalizacji. W tym celu posłużyłem się metodą badań studiów przypadków, 

która dostarczyła również informacji niezbędnych do uszczegółowienia problemów oraz 

sformułowania hipotez badawczych jak i zaprojektowania narzędzia badawczego dla potrzeb 

planowanych badań ilościowych. Stanowiły one również dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia 

internacjonalizacji przedsiębiorstw przez przedstawienie kilku studiów przypadków. W pracy 

przedstawiłem teoretyczne podstawy i zasady case study research, jak również omówiłem pojęcie, 

zakres i procedurę prowadzenia badań studiów przypadków. Zachowując opisaną w monografii 

procedurę badań studiów przypadków na początku sformułowałem następujące pytania badawcze: 

· Jak przebiegał proces internacjonalizacji badanych przedsiębiorstw? 

· W jaki sposób i na jakich rynkach przedsiębiorstwa prowadzą działalność zagraniczną? 

· Jakie znaczenie dla procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw ma powstanie rynku 

wewnętrznego UE oraz związane z tym zmiany uwarunkowań na eurorynku? 

· Jakie orientacje stosują badane podmioty w działalności międzynarodowej?  

· Jaki jest zakres i znaczenie marketingu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw na 

eurorynku? 

· Czy występują i jaki mają charakter zróżnicowania w internacjonalizacji między przedsiębiorstwami 

polskimi i niemieckimi? 

Doboru przedsiębiorstw do studiów przypadków dokonałem uwzględniając następujące 

kryteria: prowadzenie działalności zagranicznej na eurorynku, zróżnicowanie ze względu na branżę, 

formę prawno-organizacyjną, wielkość podmiotu oraz przychodów zagranicznych. Przyjąłem, że 

przedsiębiorstwa powinny być podmiotami posiadającymi większościowy kapitał krajowy oraz że ich 
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główne siedziby powinny być zlokalizowane na terenie Polski (przedsiębiorstwa polskie) lub Niemiec 

(przedsiębiorstwa niemieckie) i nie być spółką zależną podmiotu zagranicznego.  

Badania studiów przypadków przeprowadziłem w oparciu o dane pierwotne tj. wywiady 

eksperckie oraz częściowo obserwacje, jak również wtórne źródła informacji, w tym publikacje 

wewnętrzne (sprawozdania kwartalne i roczne, profile przedsiębiorstw, broszury, prezentacje, 

wewnętrzne biuletyny i sprawozdania), oraz publikacje zewnętrzne (książki, artykuły w czasopismach i 

prasie, publikacje raportów branżowych), a także informacje ze stron internetowych przedsiębiorstwa 

i jego spółek zagranicznych oraz inne zewnętrzne strony internetowe. Uznałem, zgodnie z literaturą 

dotyczącą badań studiów przypadków, że przeprowadzenie wywiadów jest jednym z najistotniejszych 

źródeł informacji dla tej metody. W niniejszych badaniach przeprowadziłem je w centralach 

przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech we wszystkich wybranych do studiów przypadków 

przedsiębiorstwach polskich i niemieckich. Prowadzone przeze mnie wywiady eksperckie były 

najważniejszym źródłem informacji w moich badaniach studiów przypadków, w których zgodnie z 

literaturą wykorzystałem zasady i metodykę stosowane w wywiadzie skoncentrowanym na 

problemie. Wywiady eksperckie przeprowadziłem posługując się scenariuszem częściowo 

ustrukturyzowanym. Dla określenia ważności i poprawności przygotowanego scenariusza w 

wybranym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność zagraniczną przeprowadziłem wywiad 

pilotażowy, po którym dokonałem pewnych poprawek. Scenariusz zawierał zakres problematyki 

związanej z internacjonalizacją przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza na obszarze eurorynku, ze 

stosowanymi działaniami marketingowymi na rynkach zagranicznych oraz problematyką rynku 

wewnętrznego UE. Ekspertami w wywiadach były osoby odpowiedzialne za prowadzenie działalności 

zagranicznej oraz stosowane działania marketingowe na rynkach zagranicznych lub/i posiadające na 

ten temat niezbędne informacje. We wszystkich studiach przypadków przeprowadziłem wywiad z 

respondentem, którym była osoba pierwszego szczebla zarządzania, np. członkiem zarządu, 

dyrektorem eksportu i/lub marketingu, właścicielem przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia 

precyzyjnej i prawidłowej analizy uzyskanych danych, wszystkie wywiady zostały nagrane na nośniki 

elektroniczne, a następnie przeprowadziłem ich całościową transkrypcję.  

Następnie w badaniach studiów przypadków przeprowadziłem ocenę i analizę wszystkich 

dostępnych informacji. Szczególną uwagę poświęciłem analizie danych pierwotnych tzn. transkrypcji 

przeprowadzonych wywiadów. W tym celu w analizie wywiadów wykorzystałem, dotychczas 

niestosowaną w Polsce w badaniach naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, metodę 

jakościowej analizy treści wg P. Mayringa 4
. Przed przeprowadzeniem analizy w monografii 

przedstawiłem teoretyczne podstawy tej metody, zróżnicowane formy jakościowej analizy treści oraz 

procedurę jej stosowania w badaniach naukowych. W celu szczegółowego omówienia zastosowania 

                                                            
4
 W polskiej literaturze przedmiotu dotychczas stosowano inne techniki analizy treści. 
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tej techniki w badaniach studiów przypadków dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw na 

eurorynku, odbyłem spotkanie z prof. dr. hab. P. Mayringiem w Alpen-Adria Uniwersytecie w 

Klagenfurcie. Materiał pierwotny (transkrypcje) poddałem analizie treści, której celem była redukcja, 

uogólnienie, streszczenie, wyjaśnienie i strukturyzacja materiału. W badaniach dla wsparcia analizy 

materiałów pierwotnych wykorzystałem jeden z programów komputerowych (tzw. Computer-Assisted 

Qualitative Data Analysis Software) przeznaczony do analizy danych jakościowych, w tym również 

jakościowej analizy treści tj. program MAXQDA10. Przed przystąpieniem do analizy wziąłem również 

udział w dwóch szkoleniach dla naukowców dotyczących analizy danych jakościowych oraz 

wykorzystania programu MAXQDA w analizie danych jakościowych pt. „Auswertung qualitativen 

daten” oraz „MAXQDA 2012 Complete. Alle relevanten Funktionen für die Forschungspraxis in 2 

Tagen” zorganizowanych w Berlinie przez Freie Universität Berlin (Wolny Uniwersytet Berliński) oraz 

Marburger Arbeitsgruppe für Methoden und Evaluation e.V. Następnie postępując zgodnie z 

zaleceniami prof. P. Mayringa, w niniejszej pracy wykorzystałem trzy formy jakościowej analizy treści 

– streszczającą, eksplikacyjną, strukturalną. Przeprowadziłem również analizę pozostałych informacji, 

zebranych w ramach badań pierwotnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych danych wtórnych. W 

badaniach dokonałem analizy przypadków internacjonalizacji przedsiębiorstw. W pracy 

zaprezentowałem po sześć studiów przypadków podmiotów polskich i niemieckich dotyczących 

umiędzynarodowienia tych przedsiębiorstw, stanowiących wyniki badań przeprowadzone metodą 

case study research. Następnie dokonałem analizy porównawczej podmiotów polskich i niemieckich, 

w celu zauważenia podobieństw i różnic w ich internacjonalizacji. 

W kolejnym etapie przeprowadziłem badania o charakterze ilościowym, na ogólnopolskiej 

próbie badawczej, w której występowały przedsiębiorstwa ze wszystkich województw. Istotną część 

etapu badań ilościowych stanowi zaprezentowana metodyka badań z uwzględnieniem zastosowanych 

założeń i sposobu organizacji badań, uzasadnienia wyboru próby badawczej, przedstawienia jej 

struktury oraz zastosowanych do analizy wyników badań narzędzi statystycznych. Podstawowym 

założeniem, które przyjąłem, był dobór przedsiębiorstw, które już prowadzą w jakiejkolwiek formie 

działalność zagraniczną na rynku krajów UE. Ponadto do ogólnopolskiej próby badawczej dobrałem 

tylko polskie przedsiębiorstwa, tzn. podmioty gospodarcze, których główne siedziby (centrale) 

zlokalizowane były na terenie Polski, oraz przynajmniej 51% kapitału przedsiębiorstwa stanowił polski 

kapitał i nie były oddziałem/filią czy innym podmiotem zależnym przedsiębiorstwa zagranicznego. 

Zdecydowaną większość próby stanowiły przedsiębiorstwa posiadające 100% polskiego kapitału. W 

ramach doboru próby kierowałem się również tym, aby pozyskać zarówno małe i średnie, jak i duże 

podmioty (o szerokim przekroju liczby pracowników i przychodów), reprezentujące wiele branż 

polskiego biznesu oraz podmioty o zróżnicowanych formach organizacyjno-prawnych i wielkości 

przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Do doboru przedsiębiorstw według powyższych kryteriów 

wykorzystałem różne bazy danych. Przed rozpoczęciem właściwych badań przeprowadziłem badania 
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pilotażowe na niewielkiej grupie przedsiębiorstw. Badania empiryczne przeprowadzone zostały przeze 

mnie z użyciem autorskiego standaryzowanego kwestionariusza, nie korzystano w nich z instytucji 

zewnętrznych. Kwestionariusz badawczy przekazywany był respondentom drogą mailową i pocztową. 

W zdecydowanej większości respondentami byli menadżerowie pierwszego szczebla zarządzania tzn. 

członkowie zarządów, właściciele przedsiębiorstw, dyrektorzy ds. eksportu czy marketingu. 

Zaproponowałem również dostęp do wyników, co spotkało się z dużym zainteresowaniem 

przedsiębiorstw. Do analizy wyników5
 przeznaczono ostatecznie 171 kwestionariuszy. 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury przedmiotu oraz wyników badań 

jakościowych postawiłem 46 hipotezy badawcze. Dotyczą one zjawisk obserwowanych w trakcie 

dynamicznych zmian. Weryfikacja tych hipotez pozwoliła określić zjawiska będące częścią większej 

całości, w tym przypadku internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Pozwoliła również 

zidentyfikować występujące zróżnicowania w poszczególnych obszarach umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw na eurorynku. Uważałem, że obserwacja tych zróżnicowań oraz analiza ich charakteru 

może być przydatna do oceny zakresu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, przy 

uwzględnieniu kontekstu marketingowego. Hipotezy zestawiłem w dwunastu problemach 

badawczych: 

· strategiach internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (5 hipotez), 

· strukturze regionalnego umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw (4 hipotezy), 

· orientacjach międzynarodowych polskich przedsiębiorstw (2 hipotezy), 

· stosowanych procesach dostosowawczych polskich przedsiębiorstw do uwarunkowań eurorynku i 

ich działalności w procesie umiędzynarodowienia  (8 hipotez), 

· zmian zachodzących w działalności polskich przedsiębiorstwach w kontekście akcesji Polski do UE 

(2 hipotezy), 

· znaczenia powstania rynku wewnętrznego UE dla internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na 

eurorynku (2 hipotezy), 

· znaczenia czynników wewnętrznych polskich przedsiębiorstw w kontekście ich 

umiędzynarodowienia na eurorynku (2 hipotezy), 

· znaczenia czynników zewnętrznych polskich przedsiębiorstw w kontekście ich 

umiędzynarodowienia na eurorynku (2 hipotezy), 

· motywów umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw na eurorynku (6 hipotez), 

· uwarunkowań makro- i mikrootoczenia krajów UE-15 i UE-13 (5 hipotez), 

                                                            
5
 Wyniki badań powyższej próby polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność zagraniczną nie mają charakteru reprezentatywnego, 

dlatego nie można uogólnić ich na całą populację. Jednak zastosowany przeze mnie dobór przedsiębiorstw sprawił, że w próbie 
badawczej są reprezentanci zarówno MŚP, jak i dużych podmiotów, w zakresie od niskich, przez średnie do wysokich przychodów, 
reprezentujące wiele branż oraz przedsiębiorstwa o zróżnicowanych formach organizacyjno-prawnych, również reprezentujące 
zróżnicowany zakres działalności zagranicznej (o zróżnicowanej wielkości przychodów zagranicznych w całościowych przychodach 
przedsiębiorstwa). Tym samym próba badawcza może być zbliżona do populacji polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność 
zagraniczną. 
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· stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa instrumentów marketingu na eurorynku (3 hipotezy), 

· stosowanej przez polskie przedsiębiorstwa standaryzacji programów i procesów marketingowych 

(5 hipotez). 

W analizie wyników badań dokonałem również podziału na grupy przedsiębiorstw wg kryteriów 

wielkości przedsiębiorstwa oraz wielkości przychodów ze sprzedaży zagranicznej, aby zidentyfikować 

różnice występujące między przedsiębiorstwami oraz zrealizować założone cele i zweryfikować 

hipotezy badawcze pracy. Pierwszy podział dotyczył wyróżnienia w próbie przedsiębiorstw według 

kryterium małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Drugiego podziału na trzy grupy 

przedsiębiorstw dokonałem ze względu na wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej w 

całościowych przychodach przedsiębiorstwa. Analizę wyników badań przeprowadziłem za pomocą 

statystyki deskryptywnej oraz wykorzystując narzędzia statystyczne, tj. test chi-kwadrat Pearsona, test 

dla istotności różnic dwóch wskaźników struktury, test symetrii McNemara, analizę wariancji 

(ANOVA), test T dla prób zależnych. Umożliwiła ona zweryfikowanie hipotez badawczych 

sformułowanych względem kompatybilnych celów pracy. 

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z sześciu rozdziałów, wstępu i 

zakończenia. Sformułowanym przeze mnie celom pracy oraz przyjętemu postępowaniu badawczemu 

podporządkowałem jej strukturę  składającą się z sześciu rozdziałów ujętych w częściach teoretycznej 

(rozdziały 1–4) oraz metodyczno-empirycznej (rozdziały 5–6). Układ i zawartość poszczególnych 

rozdziałów odpowiada logice prowadzonego procesu badawczego, zmierzającego do realizacji celów 

pracy, uzupełnienia luk badawczych, udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz 

weryfikacji sformułowanych hipotez badawczych. 

Rozdział pierwszy poświęciłem procesom integracji europejskiej, zwłaszcza ekonomicznej. 

Realizując cel szczegółowy zaprezentowałem i omówiłem formy regionalnej integracji gospodarczej, w 

oparciu o występujące w literaturze klasyfikacje form integracji regionalnej, jak również oczekiwane 

efekty urzeczywistnienia poszczególnych form integracji ekonomicznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem wspólnego rynku. Zaproponowałem również zmodyfikowany model integracji 

ekonomicznej w oparciu o klasyfikację B. Ballassy dostosowując go do specyfiki integracji europejskiej. 

Następnie przedstawiłem genezę i poszczególne etapy gospodarczych procesów unifikacyjnych w 

Europie. Punkt ciężkości tego rozdziału uwzględnia zwłaszcza zaprezentowanie pojęcia, koncepcji i 

zasad funkcjonowania Europejskiego Rynku Wewnętrznego, stanowiącego jednolity obszar 

gospodarczy dla ekspansji polskich przedsiębiorstw. Przyjęty przeze mnie tok rozważań pozwolił 

stwierdzić, że rynek wewnętrzny UE jest pojęciem szerszym niż wspólny rynek oraz iż proces pełnego 

ujednolicenia rynku wewnętrznego UE nie został wraz z jego wprowadzeniem w 1993 r. zakończony, 

lecz nadal trwa jego integracja w wielu zakresach gospodarki europejskiej. Przedstawiłem również 

bariery związane z problemem urzeczywistnienia „pełnego” rynku wewnętrznego UE oraz narzędzia 
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stosowane przez UE w celu dalszego pogłębiania integracji gospodarczej. Na podstawie przeglądu 

literatury stwierdziłem, że Unii w wielu zakresach brakuje instrumentów do zarządzania i 

sprawowania kontroli nad rynkiem wewnętrznym. Problemem są nadal opóźnienia we wprowadzaniu 

dyrektyw oraz nieprawidłowa czy też niepełna transpozycja dyrektyw dotyczących tego rynku do 

porządku prawnego państw członkowskich. Dlatego też założone w literaturze efekty wspólnego 

rynku, np. alokacyjne czy też przewidywane w raporcie przygotowanym pod kierunkiem P. 

Cecchiniego, wystąpiły w niewielkim zakresie lub zostały odłożone w czasie. Podobnie w niewielkim 

zakresie nastąpił wzrost dobrobytu wynikający m.in. z relokacji czynników produkcji w państwach 

członkowskich. Zakładana przed powstaniem rynku wewnętrznego UE relokacja czynnika pracy czy 

kapitału (ze względu na realizację czterech swobód ERW) nastąpiła w relatywnie niewielkim zakresie. 

Występujące nadal znaczne zróżnicowania np. regionalne, na obszarze eurorynku wskazują, że wzrost 

dobrobytu wystąpił tylko w ograniczonym zakresie lub w niektórych regionach powodując nasilenie 

społecznych nierówności i różnic w poziomie dobrobytu między regionami UE. 

W rozdziale drugim realizując kolejny cel szczegółowy dokonałem przeglądu dorobku 

naukowego dotyczącego internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przedstawiłem pojęcie 

internacjonalizacji oraz występujące w literaturze definicje umiędzynarodowienia, jak również 

zaproponowałem dla potrzeb niniejszej pracy własną definicję internacjonalizacji przedsiębiorstw na 

rynku wewnętrznym UE. Na podstawie literatury zaprezentowałem internacjonalizację w ujęciu 

statycznym, dynamicznym i behawioralnym. Kolejne prezentowane przeze mnie zagadnienia dotyczą 

klasyfikacji i przeglądu teorii, modeli i koncepcji internacjonalizacji. Na podstawie przeglądu literatury 

przedmiotu stwierdziłem, że istnieje wiele teorii, koncepcji oraz modeli opisujących i odnoszących się 

do internacjonalizacji, ale nie ma zgodności co do ich podziału i systematyzacji. Autorzy w różny 

sposób klasyfikują poszczególne teorie, modele i koncepcje internacjonalizacji, co zostało 

zaprezentowane w pracy. W oparciu o dorobek naukowy dokonałem podziału teorii 

internacjonalizacji w zakresie statycznym i dynamicznym, prezentując klasyfikacje przyjęte przez 

poszczególnych autorów. Realizując cel szczegółowy szczególną uwagę poświęciłem teoriom i 

koncepcjom dynamicznej internacjonalizacji. Stwierdziłem, że w literaturze światowej relatywnie 

niewiele publikacji podejmuje tę problematykę w omawianym obszarze. Uznałem również, że ujęcie 

dynamiczne internacjonalizacji może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia procesów 

umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw na eurorynku w ostatnich kilkunastu latach, tj. po 

akcesji Polski w struktury UE. Dlatego dokonałem następnie przeglądu wybranych teorii, modeli i 

koncepcji w aspekcie dynamicznym umiędzynarodowienia, prezentując wśród nich zarówno 

klasyczne, jak i nowoczesne teorie dynamicznej internacjonalizacji.  

Trzeci rozdział traktuje o determinantach, motywach i koncepcjach umiędzynarodowienia na 

rynku UE, w tym o uwarunkowaniach, jakie tworzy otoczenie eurorynku dla podmiotów 
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gospodarczych. Z punktu widzenia celów pracy ważną częścią tego rozdziału były rozważania 

dotyczące identyfikacji i charakterystyki uwarunkowań rynku wewnętrznego UE. Dokonałem 

identyfikacji makrootoczenia rynku UE, które składa się z dwóch elementów, tj. uwarunkowań 

ramowych stanowiących ponadnarodowe europejskie warunki rynkowe jednolite dla całego obszaru 

rynku wewnętrznego oraz klasycznego makrootoczenia rynkowego w poszczególnych krajach UE. 

Następnie omówiłem otoczenie ramowe stanowiące ponadnarodowe uwarunkowania wynikające z 

regulacji dotyczących ustanowienia rynku wewnętrznego UE oraz regulacji i ujednolicania 

poszczególnych zakresów gospodarczych w okresie po urzeczywistnieniu eurorynku, tj. polityki 

regulacji Komisji Europejskiej wobec poszczególnych sektorów gospodarczych, np. polityki 

telekomunikacyjnej; dalszej unifikacji prawa i przepisów dotyczących rynku wewnętrznego w 

ostatnich kilkunastu latach, w tym prowadzonej polityki dalszej integracji gospodarczej, np. 

wprowadzenie jednolitych regulacji na rynku usług w UE. Ponadto stwierdziłem, że Unia zmierza do 

realizacji „pełnego” rynku wewnętrznego, prowadząc nadal politykę ujednolicania pozostałych 

zakresów gospodarki. Realizując kolejny cel szczegółowy, scharakteryzowałem i doprecyzowałem 

kategorie i pojęcia związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw na eurorynku, w tym 

usystematyzowałem i omówiłem motywy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Na podstawie 

przeglądu dorobku naukowego stwierdziłem, że w literaturze występuje wiele podziałów motywów 

internacjonalizacji i autorzy klasyfikują je w zróżnicowany sposób. Wobec powyższego, 

usystematyzowałem klasyfikacje i omówiłem motywy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Na 

podstawie przeglądu literatury stwierdziłem, że często występuje podział na motywy proaktywne i 

reaktywne. Wskazałem także, że mogą występować po stronie menedżerów przyczyny osobiste 

podjęcia przez przedsiębiorstwo umiędzynarodowienia, jak również dokonałem ich omówienia. 

Następnie, opierając się na literaturze przedmiotu, dokonałem identyfikacji koncepcji i orientacji 

prowadzenia oraz zarządzania działalnością zagraniczną. Usystematyzowałem i scharakteryzowałem 

wybrane koncepcje umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, wyróżniając: orientacje międzynarodowe 

EPRG (etnocentryczną, policentryczną, regiocentryczną, geocentryczną), typologie przedsiębiorstwa 

międzynarodowego wg C.A. Bartletta i S. Ghoshala (przedsiębiorstw międzynarodowych, 

wielonarodowych, transnarodowych i globalnych) oraz wybrane pozostałe typologie przedsiębiorstw. 

W tej części rozdziału realizując następny cel szczegółowy doprecyzowałem kategorię euromarketingu 

stosowaną przez przedsiębiorstwa na obszarze eurorynku, przedstawiając jego genezę, zakres oraz 

pojęcie, a następnie zaproponowałem własną definicję tego pojęcia. Na podstawie modyfikacji 

orientacji regiocentrycznej wg H.V. Perlmuttera i D.A. Heenana zaproponowałem i omówiłem 

orientację eurocentryczną dostosowaną do działalności międzynarodowej przedsiębiorstw na rynku 

UE.  



16 

 

W rozdziale czwartym sklasyfikowałem i doprecyzowałem kategorie i pojęcia związane z 

internacjonalizacją przedsiębiorstw na eurorynku, w szczególności związane z formami oraz timingiem 

wejścia i prowadzenia działalności zagranicznej, jak również standaryzacją marketingu na eurorynku. 

W rozdziale tym podjąłem próbę klasyfikacji strategii wejścia i działalności przedsiębiorstw na rynkach 

zagranicznych. Na podstawie literatury przedmiotu przeprowadziłem przegląd klasyfikacji strategii 

internacjonalizacji, identyfikując dwu-, trzy-, cztero- i pięciostopniowe koncepcje. Na potrzeby pracy 

oraz weryfikacji empirycznej strategii umiędzynarodowienia na eurorynku dokonałem wyboru 

czterostopniowej koncepcji form ekspansji zagranicznej. Następnie scharakteryzowałem cztery grupy 

form internacjonalizacji przyjęte w pracy wg czterostopniowego podziału: eksportowe, kontraktowe, 

kooperacyjne i inwestycji bezpośrednich. W następnej części rozdziału podjąłem problematykę 

rozstrzygnięć związanych z optymalnym czasem wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Na 

podstawie przeglądu literatury wyróżniłem dwie formy rozstrzygnięć związanych z czasem wejścia na 

rynki zagraniczne: specyficzne krajowe i ponadnarodowe strategie timingu. W tym kontekście 

zaprezentowałem koncepcje strategii internacjonalizacji sukcesywnej, symultanicznej, mieszanej oraz 

„kropli wody”, jak również kryteria wejścia na rynki zagraniczne. Ostatnią część rozdziału poświęciłem 

problematyce standaryzacji w marketingu, w tym procesom i programom marketingowym, zwłaszcza 

w kontekście eurorynku. W rozważaniach odniosłem się również do przyczyn standaryzacji versus 

dyferencjacji w marketingu ze szczególnym uwzględnieniem motywów standaryzacji w marketingu na 

eurorynku. Uwzględniłem również potencjał i zakres standaryzacji instrumentów marketingu w 

kontekście działalności zagranicznej na eurorynku.  

Ważne wydaje się podkreślenie, że w części teoretycznej pracy usystematyzowałem, 

zaprezentowałem i scharakteryzowałem głównie te pojęcia i kategorie internacjonalizacji, które 

następnie poddałem badaniom empirycznym i weryfikacji w części empirycznej pracy. 

W rozdziałach piątym i szóstym zaprezentowałem wyniki własnych badań empirycznych. W 

rozdziale piątym przedstawiłem wyniki przeprowadzonych badań polskich i niemieckich 

przedsiębiorstw metodą badań studiów przypadków. Na początku rozdziału dokonałem przeglądu 

badań empirycznych, dotyczących internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku UE oraz 

zidentyfikowałem luki badawcze. Ważną część tego rozdziału stanowi zaprezentowana metodyka 

badań z uwzględnieniem zastosowanych jakościowych metod i technik badawczych, założeń i sposobu 

organizacji badań, wykorzystanych źródeł informacji, jak również określenie kryteriów doboru  

przedsiębiorstw do badań studiów przypadków. Ponadto, omówiłem pojęcie, zakres i procedurę 

prowadzenia badań metodą case study research oraz sformułowałem pytania badawcze. 

Przedstawiłem również teoretyczne podstawy oraz proces prowadzenia badań metodą jakościowej 

analizy treści wg P. Mayringa, która została wykorzystana dla analizy danych pierwotnych, uzyskanych 

w ramach przeprowadzonych wywiadów. Następnie przeprowadziłem badania studiów przypadków 
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dotyczące umiędzynarodowienia sześciu przedsiębiorstw polskich i sześciu niemieckich, wykorzystując 

zróżnicowane źródła informacji wtórnych i pierwotnych. W ramach badań przeprowadziłem również 

wywiady eksperckie z osobami zarządzającymi podmiotami w głównych siedzibach przedsiębiorstw w 

Polsce i Niemczech. W etapie oceny i analizy danych pierwotnych uzyskanych w ramach wywiadów 

eksperckich wykonałem jakościową analizę treści. W dalszej kolejności przedstawiłem kompleksowe 

opisy studiów przypadków przedsiębiorstw polskich i niemieckich. W końcowej części rozdziału 

przeprowadziłem analizę porównawczą identyfikując występujące zróżnicowania w internacjonalizacji 

polskich i niemieckich przedsiębiorstw.  

W rozdziale szóstym przedstawiłem wyniki własnych badań empirycznych polskich 

przedsiębiorstw o charakterze ilościowym. Ważną część tego rozdziału stanowi zaprezentowana 

metodyka badań z uwzględnieniem zastosowanych założeń i sposobu organizacji badań, uzasadnienia 

wyboru próby badawczej, przedstawienia jej struktury oraz zastosowanych narzędzi statystycznych w 

ramach analizy wyników badań. W kolejnych fragmentach rozdziału przedstawiłem wyniki badań 

odnoszące się do poszczególnych problemów badawczych i sformułowanych celów empirycznych 

pracy, zestawionych w dwunastu grupach, dotyczących umiędzynarodowienia polskich 

przedsiębiorstw, a także stosowanego przez przedsiębiorstwa marketingu na rynku UE. Przed 

prezentacją wyników badań w poszczególnych problemach badawczych postawiłem hipotezy 

badawcze. Wyniki badań omówiłem w kolejności wynikającej z problematyki uwzględnionej w 

kwestionariuszu badawczym i sformułowanych hipotez. Przeprowadziłem analizę deskryptywną, jak 

również odpowiednie obliczenia wykorzystując narzędzia statystyczne, które posłużyły weryfikacji 

postawionych hipotez. W końcowej części rozdziału przedstawiłem również zestawienie wyników 

badań w kontekście weryfikacji sformułowanych w pracy hipotez. 

W zakończeniu przedstawiłem syntetyczne wnioski odnosząc się do postawionych w monografii 

celów i hipotez. Ponadto zaprezentowałem koncepcję modelu internacjonalizacji polskich 

przedsiębiorstw na eurorynku w kontekście marketingowym, która może stanowić podstawę dla 

przyszłych badań w zakresie internacjonalizacji na eurorynku. Wskazałem również przyszłe kierunki 

badań w zakresie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, uwzględniając ograniczenia wynikające 

z przeprowadzonych badań i rozważań. 

Przedstawione w monografii studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych rozszerzają 

wiedzę dotyczącą internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynku UE, jak również stosowanych przez nie 

działań marketingowych na tym obszarze gospodarczym. W monografii zrealizowałem cele 

teoretyczne, metodyczne i empiryczne pracy. Scharakteryzowałem internacjonalizację polskich 

przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej oraz zidentyfikowałem występujące zróżnicowania w 

internacjonalizacji tych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu marketingowego i w 



18 

 

odniesieniu do przynależności Polski do Unii Europejskiej. Tym samym główny cel pracy został 

osiągnięty. Wykorzystując metody badań jakościowych, w szczególności badania studiów przypadków 

wraz z analizą materiałów wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstw, uzyskałem odpowiedzi na 

postawione pytania badawcze. Przeprowadzone studia literaturowe oraz wyniki badań jakościowych 

umożliwiły także uzyskanie informacji dla uszczegółowienia problemów badawczych oraz 

przygotowania i zbudowania hipotez, zweryfikowanych następnie w badaniach o charakterze 

ilościowym. Następnie wykorzystując narzędzia statystyczne, dokonałem sprawdzenia 

sformułowanych hipotez badawczych. Przeprowadzone testy statystyczne pozwoliły na pozytywne 

zweryfikowanie dziesięciu hipotez.  

Na podstawie wyników badań empirycznych stwierdziłem, że:  

1. Polskie przedsiębiorstwa w większości rozpoczęły internacjonalizację pod koniec lat 90. XX wieku i 

była ona związana z przeprowadzonymi procesami dostosowawczymi, wynikającymi ze zmian 

ustrojowych i gospodarczych oraz przygotowaniami do nowych warunków rynkowych związanych 

z akcesją. Prowadzą one internacjonalizację głównie na rynkach krajów Europy 

Środkowowschodniej, tylko niektóre działają na rynkach UE-15. Stwierdziłem, że spośród państw 

UE-15, zarówno przed akcesją, jak i po akcesji, rynkiem zagranicznym o największym znaczeniu 

jest rynek niemiecki. Rynki krajów UE-13 postrzegane są przez polskie przedsiębiorstwa jako 

strategiczne dla ekspansji zagranicznej. Działalność poza Europą jest relatywnie rzadka. Na 

eurorynku prowadzą zwłaszcza formy eksportu pośredniego i bezpośredniego, niektóre z nich 

rozwijają formy kooperacyjne czy inwestycji bezpośrednich, korzystając z akwizycji, jednakże 

spółki zagraniczne mają głównie charakter handlowo-dystrybucyjny. Relatywnie rzadko ma 

miejsce produkcja zagraniczna, najczęściej dotyczy tylko krajów UE-13 i Europy Wschodniej. 

Przychody ze sprzedaży na rynkach poza europejskich są niewielkie. Stwierdziłem również, że w 

wielu przypadkach wraz z uczeniem się i nabywaniem doświadczenia na rynku zagranicznym rosła 

aktywność zagraniczna oraz zakres stosowanych form umiędzynarodowienia. Z kolei 

przedsiębiorstwa niemieckie są najczęściej organizacjami o długiej tradycji, niektóre z nich 

rozpoczęły internacjonalizację już w latach 60. czy 70. ubiegłego wieku. Większość badanych 

podmiotów prowadzi umiędzynarodowienie na wielu rynkach świata. Stosują one często formy 

eksportowe, kooperacji i inwestycji bezpośrednich, posiadają zakłady produkcyjne i montażowe w 

wielu krajach Europy i świata. Polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły umiędzynarodowienie 

relatywnie krótko po swoim powstaniu lub po przeprowadzonych procesach dostosowawczych, 

poszukując nowych rynków ze względu na ograniczoną wielkość rynku macierzystego, mających 

zapewnić uzyskanie większej rentowności. Najczęściej miało to miejsce już po kilku latach od ich 

powstania lub po przeprowadzonych procesach restrukturyzacyjnych lat 90. XX wieku. Większość 
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badanych przedsiębiorstw, zarówno polskich jak i niemieckich, dostrzega głównie korzyści 

związane z powstaniem rynku wewnętrznego UE, w tym związane z ułatwieniem działalności 

zagranicznej. Stwierdziłem też występowanie różnic w stosowaniu marketingu między 

przedsiębiorstwami polskimi i niemieckimi. Polskie podmioty, rzadziej od niemieckich, stosują 

instrumenty marketingu na rynkach zagranicznych, najczęściej na rynkach UE-13, wykorzystując 

zwłaszcza strategię dystrybucji i promocji. Spośród badanych przedsiębiorstw tylko niektóre 

stosowały pełną koncepcję marketingu, wykorzystując wszystkie grupy instrumentów marketingu 

na eurorynku. Z kolei niemieckie przedsiębiorstwa stosowały pełny zakres działań 

marketingowych na eurorynku, przywiązując do niego dużą wagę i przeznaczając na te działania 

znaczne nakłady.  

2. W okresie przedakcesyjnym występowała zależność między wielkością przedsiębiorstw a 

stosowanymi przez podmioty formami internacjonalizacji, a w okresie poakcesyjnym tylko 

względem form inwestycji bezpośrednich. Stwierdziłem również, że w okresie przedakcesyjnym 

występowała zależność między wielkością przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw 

a stosowanymi formami eksportowymi oraz inwestycji bezpośrednich. W okresie poakcesyjnym 

występowała zależność między wielkością przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw 

a stosowanymi inwestycjami bezpośrednimi. 

3. W związku z akcesją Polski w struktury UE nastąpił istotny wzrost udziału form 

umiędzynarodowienia: eksportowych, kontraktowych, kooperacyjnych i inwestycji bezpośrednich 

(w stosunku do okresu przedakcesyjnego). Tym samym akcesja do UE miała znaczenie dla 

większego stosowania przez przedsiębiorstwa uwzględnionych w badaniach form 

internacjonalizacji. Przyjmując, że akcesja Polski do UE była najważniejszym czynnikiem wśród 

wielu determinant, które mogły mieć wpływ na te zmiany w tym okresie można stwierdzić, że 

akcesja miała wpływ na większe stosowanie przez polskie podmioty form internacjonalizacji. 

Ważnym impulsem umiędzynarodowienia badanych podmiotów było wstąpienie Polski w 

struktury UE.  

4. W okresie przedakcesyjnym występowała zależność między wielkością przedsiębiorstw a ich 

internacjonalizacją we wszystkich badanych regionach Europy i świata. Stwierdziłem również, że w 

okresie poakcesyjnym występowała zależność między wielkością przedsiębiorstw a ich 

internacjonalizacją tylko w regionie pozostałych krajów Europy Wschodniej oraz innych krajów 

europejskich.  

5. W okresie przedakcesyjnym występowała zależność między wielkością przychodów ze sprzedaży 

zagranicznej przedsiębiorstw a ich internacjonalizacją we wszystkich badanych regionach, tj. w 

UE-15 i  UE-13, na rynkach Europy Wschodniej, w pozostałych krajach europejskich oraz w 

pozostałych krajach świata. Z kolei w okresie poakcesyjnym występowała zależność między 
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wielkością przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw a ich internacjonalizacją w 

regionie UE-13 oraz krajów Europy Wschodniej oraz pozostałych państwach świata. 

6. Występuje zależność między wielkością przychodów ze sprzedaży zagranicznej a stosowanymi 

przez podmioty orientacjami międzynarodowymi. Wykazałem, że występuje istotna różnica 

między grupą podmiotów o przychodach do 50% a grupą przedsiębiorstw o przychodach ze 

sprzedaży zagranicznej powyżej 50% w zakresie stosowania orientacji etnocentrycznej, 

eurocentrycznej i geocentrycznej. 

7. Wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw miała znaczenie dla stosowania 

przez przedsiębiorstwa etapowego modelu internacjonalizacji oraz rozpoczynania 

internacjonalizacji na rynku krajów UE zawsze od form eksportowych oraz że w związku z 

przystąpieniem Polski do UE przedsiębiorstwa ze względu na posiadane kompetencje i zasoby 

przeprowadziły ekspansję na rynki krajów unijnych. 

8. Wielkość przedsiębiorstw miała znaczenie dla oceny zmian, jakie nastąpiły w związku z akcesją 

Polski do UE, w szczególności w ułatwieniu dostępu do rynku krajów UE. 

9. Wielkość przedsiębiorstw miała znaczenie dla oceny czynnika bliskości kulturowej w kontekście 

umiędzynarodowienia podmiotów na eurorynku. 

10. Wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw miała znaczenie dla oceny niżej 

wymienionych czynników zewnętrznych w kontekście umiędzynarodowienia podmiotów na 

eurorynku: dostępu do kanałów dystrybucji, poziomu wahań kursu walutowego, poziomu 

dochodów i siły nabywczej konsumentów. 

11. Wielkość przedsiębiorstw miała znaczenie dla oceny następujących czynników wewnętrznych w 

kontekście internacjonalizacji podmiotów na eurorynku: wiedzy na temat funkcjonowania i 

działalności na eurorynku, znajomości poszczególnych rynków zagranicznych, wiedzy na temat 

konkurencji na rynkach zagranicznych, dostosowanej do rynku zagranicznego oferty 

produktów/usług, posiadania strategii działalności i rozwoju na rynkach zagranicznych oraz 

odpowiednich zasobów osobowych i menedżerskich dla ekspansji na eurorynku. 

12. Wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej miała znaczenie dla oceny poniższych czynników 

wewnętrznych w kontekście umiędzynarodowienia podmiotów na eurorynku: wiedzy na temat 

funkcjonowania i działalności na eurorynku, wiedzy na temat konkurencji na rynkach 

zagranicznych, kompetencji w zakresie języków obcych, posiadania przewagi innowacyjnej, 

posiadania przewagi kosztowej, znajomości poszczególnych rynków zagranicznych, odpowiednio 

dostosowanej do rynku zagranicznego oferty produktów/usług, posiadania strategii działalności i 

rozwoju na rynkach zagranicznych, odpowiednich zasobów osobowych i menedżerskich, 

posiadania przewagi jakościowej, odpowiednich zasobów finansowych. 



21 

 

13. Wielkość przedsiębiorstw miała znaczenie dla oceny następujących motywów podjęcia 

internacjonalizacji przez polskie podmioty na eurorynku: zwiększenia rozpoznawalności 

przedsiębiorstw i ich produktów/marek oraz naśladowania istotnych międzynarodowych 

konkurentów. 

14. Wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw miała znaczenie dla oceny 

poniższych motywów podjęcia internacjonalizacji na eurorynku: strategicznej ekspansji 

przedsiębiorstw na nowe rynki, bliskości geograficznej rynków zagranicznych, bliskości kulturowej 

rynków zagranicznych, utrzymania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, dywersyfikacji ryzyka 

działalności poprzez sprzedaż produktów na wielu rynkach, zwiększenia rozpoznawalności 

przedsiębiorstw i ich produktów/marek, popytu na rynkach zagranicznych na specyficzne cechy 

produktów przedsiębiorstw. 

15. Wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw miała znaczenie dla rozpoczęcia 

internacjonalizacji, która była inicjatywą podmiotów zagranicznych. 

16. Wielkość przedsiębiorstw miała znaczenie dla oceny warunków rynkowych krajów UE-15, jednak 

tylko względem otoczenia kulturowego. 

17. Wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw miała znaczenie dla oceny 

warunków rynkowych krajów UE-13, względem otoczenia ekologicznego, oraz wszystkich 

czynników mikrootoczenia.   

18. Występuje istotne zróżnicowanie w ocenie przez polskie przedsiębiorstwa czynników makro- i 

mikrootoczenia między krajami UE-15 a UE-13. Dotyczą one niektórych czynników otoczenia 

globalnego, tj. otoczenia polityczno-prawnego i kulturowego oraz otoczenia zadaniowego, tj. 

konkurencji i klientów. 

19. Wielkość podmiotów gospodarczych miała znaczenie dla stosowania przez przedsiębiorstwa 

instrumentów marketingu tj. produktu, dystrybucji, ceny i promocji. 

20. Wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw miała znaczenie dla stosowania 

przez przedsiębiorstwa instrumentów marketingu tj.  produktu, ceny, dystrybucji i promocji. 

21. Realizowana przez przedsiębiorstwa orientacja międzynarodowa miała znaczenie dla stosowania 

przez polskie podmioty na eurorynku następujących instrumentów marketingu: produktu (istotna 

różnica pomiędzy grupami przedsiębiorstw o orientacji etnocentrycznej i eurocentrycznej oraz 

etnocentrycznej i geocentrycznej), ceny (istotna różnica pomiędzy grupami przedsiębiorstw o 

orientacji etnocentrycznej i eurocentrycznej oraz etnocentrycznej i policentrycznej), dystrybucji 

(istotna różnica pomiędzy grupami przedsiębiorstw o orientacji etnocentrycznej i 

eurocentrycznej). 
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22. Wielkość przedsiębiorstw miała znaczenie dla stosowania przez podmioty standaryzacji 

programów marketingowych, jednak tylko w zakresie strategii produktu oraz procesów 

marketingowych i to tylko w zakresie procesów przebiegających w przedsiębiorstwach. 

23. Wielkość przychodów ze sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw miała znaczenie dla stosowania 

przez podmioty na eurorynku standaryzacji programów marketingowych, jednak tylko w zakresie 

strategii cen. 

24. Realizowana przez przedsiębiorstwa orientacja międzynarodowa miała znaczenie dla stosowania 

przez podmioty na eurorynku standaryzacji ceny, standaryzacji zbierania informacji, analizy rynku, 

badań marketingowych, standaryzacji procesów w przedsiębiorstwach. 

Zauważone w literaturze luki, jak też wnioski z trwającej wśród specjalistów dyskusji na temat 

procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce, zdecydowały o wyborze pola badawczego i 

programu badań. Realizacja tego programu pozwoliła na osiągnięcie wyników i sformułowanie 

wniosków, które stanowią wkład do rozwoju nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. 

Podsumowując, chciałbym przedstawić wkład monografii pt. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw na 

rynku Unii Europejskiej - ujęcie marketingowe”, wykazanej jako moje główne osiągnięcie naukowe, w 

rozwój nauk ekonomicznych, w szczególności w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu. Wkład ten 

wyraża się w zmniejszeniu zidentyfikowanych wcześniej luk w wymiarze teoretycznym, empirycznym i 

metodycznym.  

W wymiarze teoretycznym: 

· zaproponowanie kompleksowego ujęcia dotyczącego internacjonalizacji na eurorynku jako 

złożonego, wieloelementowego i wielowymiarowego procesu działań zagranicznych 

przedsiębiorstwa, funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i jego uwarunkowań oraz koncepcji 

marketingu stosowanej w kontekście umiędzynarodowienia na tym obszarze gospodarczym; 

· identyfikacja procesów integracyjnych rynku wewnętrznego UE po jego powstaniu, unia zmierza 

do realizacji „pełnego” rynku wewnętrznego stopniowo prowadząc politykę ujednolicania 

wszystkich zakresów gospodarki; 

· dokonanie przeglądu, usystematyzowania i uzupełnienia dorobku naukowego dotyczącego 

internacjonalizacji przedsiębiorstw, integracji europejskiej, w tym zwłaszcza rynku wewnętrznego 

UE oraz koncepcji marketingu stosowanych w kontekście umiędzynarodowienia na eurorynku jak 

również doprecyzowanie i usystematyzowanie głównych kategorii związanych z tą problematyką 

rozważań; 

· szczegółowe rozważania dotyczące teorii, koncepcji, zjawisk i prawidłowości internacjonalizacji 

powiązane z procesem integracji europejskiej w szczególności z funkcjonowaniem rynku 

wewnętrznego UE oraz koncepcji marketingu stosowanych w kontekście umiędzynarodowienia na 
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eurorynku umożliwiając określenie uwarunkowań, motywów i sposobów działań w 

umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw na eurorynku;  

· identyfikacja i omówienie uwarunkowań ramowych rynku wewnętrznego UE stanowiących 

ponadnarodowe europejskie otoczenie rynkowe, jednolite dla całego obszaru eurorynku i 

przedsiębiorstw prowadzących działalność na tym obszarze gospodarczym;  

· skonstruowanie autorskiej koncepcji modelu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku 

wewnętrznym UE w kontekście marketingowym, która może zostać wykorzystana w dalszych 

pogłębionych badaniach nad problematyką internacjonalizacji na eurorynku. 

W wymiarze metodycznym:  

· opracowanie planu badań i zastosowanie autorskich narzędzi badawczych (scenariusza częściowo 

ustrukturyzowanego w wywiadach eksperckich w ramach prowadzonych badań studiów 

przypadków oraz standaryzowanego kwestionariusza ankietowego w badaniach o charakterze 

ilościowym), umożliwiających badanie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw i stosowania 

przez nie działań marketingowych na rynku UE;  

· dostosowywanie metod i technik badawczych mających zastosowanie w badaniach podmiotów 

rynkowych do specyfiki i kompleksowości internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynku Unii 

Europejskiej; 

· przystosowanie techniki jakościowej analizy treści wg P. Mayringa wykorzystanej w analizie i 

ocenie danych pierwotnych tj. transkrypcji wywiadów w prowadzonych badaniach studiów 

przypadków, dla potrzeb analizy procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw i stosowanych 

działań marketingowych na rynku UE. Wkładem w rozwój metodyki badań jest również 

przedstawienie teoretycznych podstaw tej metody, procedury jej stosowania w badaniach 

naukowych oraz usystematyzowanie form analizy treści. 

· wypełnienie luki metodycznej dotyczącej badań studiów przypadków poprzez zaprezentowanie 

metodyki i procedury prowadzenia tych badań, jak również przeprowadzenie po 6 studiów 

przypadków podmiotów polskich i niemieckich opartych o analizę danych wtórnych i pierwotnych 

(wywiadów eksperckich) zastosowanych w analizie i identyfikacji procesów internacjonalizacji 

przedsiębiorstw i stosowanych działaniach marketingowych na eurorynku oraz wykonanie analizy 

porównawczej studiów przypadków przedsiębiorstw polskich i niemieckich jako narzędzia 

identyfikacji zróżnicowań między tymi podmiotami w zakresie procesów internacjonalizacji i 

stosowanych działań marketingowych na eurorynku; 

W wymiarze empirycznym: 

· zgromadzenie znacznego materiału empirycznego (uzyskanego w oparciu o badania o charakterze 

jakościowym i ilościowym) dotyczącego internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynku UE i 
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stosowanych działań marketingowych na tym obszarze gospodarczym;  

· osiągnięcie wyników badań empirycznych dotyczących identyfikacji i charakterystyki procesów 

internacjonalizacji przedsiębiorstw polskich i niemieckich, przeprowadzonych metodą badań 

studiów przypadków w oparciu o źródła wtórne i pierwotne tj. informacje uzyskane w ramach 

wywiadów eksperckich z kadrą kierowniczą przedsiębiorstw; 

· przygotowanie opisów sześciu studiów przypadków przedsiębiorstw polskich i sześciu niemieckich 

przedstawiających proces ich internacjonalizacji oraz zakres stosowanych przez przedsiębiorstwa 

działań marketingowych na eurorynku; 

· osiągnięcie wyników badań empirycznych dotyczących analizy porównawczej polskich i 

niemieckich przedsiębiorstw w zakresie procesów internacjonalizacji i stosowanych działań 

marketingowych; 

· identyfikacja na podstawie badań empirycznych internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na 

eurorynku, w poszczególnych zakresach ich umiędzynarodowienia: formach działalności 

zagranicznej, strukturze geograficznej ekspansji ze szczególnym uwzględnieniem rynków krajów 

UE-15 i UE-13, orientacjach międzynarodowych, procesach dostosowawczych przedsiębiorstw do 

uwarunkowań eurorynku, zmianach zachodzących w działalności przedsiębiorstw w kontekście 

akcesji Polski do UE, motywach umiędzynarodowienia na eurorynku, znaczeniu powstania rynku 

wewnętrznego UE oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kontekście 

umiędzynarodowienia podmiotów na eurorynku, uwarunkowań rynkowych krajów UE-15 i UE-13, 

stosowanych instrumentów marketingu i standaryzacji programów i procesów marketingowych 

na eurorynku;  

· empiryczna weryfikacja stosowanych form internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w 

kontekście dynamicznym, tj. w okresie przed i po akcesji do UE; 

· empiryczna weryfikacja występujących zróżnicowań czynników makro- i mikrootoczenia pomiędzy 

krajami UE-15 i UE-13; 

· empiryczna weryfikacja występujących zróżnicowań w internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 

ze względu na wielkość przedsiębiorstw (MŚP oraz duże) oraz wielkość przychodów ze sprzedaży 

zagranicznej w całościowych przychodach przedsiębiorstw, w poszczególnych zakresach ich 

umiędzynarodowienia;  

· empiryczna identyfikacja i weryfikacja zakresu stosowania marketingu oraz standaryzacji 

procesów i programów marketingowych na eurorynku ze względu na realizowaną przez polskie 

przedsiębiorstwa orientację międzynarodową. 

Walorem aplikacyjnym prezentowanej monografii są rezultaty badań i rozpoznań, które mogą 

zostać wykorzystane przez polskie podmioty w prowadzonej czy planowanej ekspansji na rynku UE, w 
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tym do projektowania działań marketingowych na eurorynku. Zaprezentowane wyniki mogą również 

stanowić rekomendację dla agencji rządowych i regionalnych w zakresie wspierania małych i średnich 

oraz dużych przedsiębiorstw w ich działalności zagranicznej. Przedstawione w monografii rozważania i 

wyniki badań empirycznych mogą stanowić inspirację dla przyszłych badań w zakresie 

umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w kontekście marketingowym na rynku UE.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

5.1.  Prezentacja dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

ekonomicznych. 

 

W kwietniu 1991 r. ukończyłem jednolite studia magisterskie na Wydziale Handlu, Transportu 

i Usług Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (specjalność Ekonomika 

Obrotu Towarowego i Usług). W tym samym roku, w wyniku postępowania konkursowego zostałem 

zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach kierowanej przez prof. dr. hab. dr. h.c. Teodora Kramera. W Katedrze 

Marketingu, w której pracuję nadal, kierownikiem jest obecnie prof. dr hab. Krystyna Śliwińska.  

Od początku mojej pracy w Akademii Ekonomicznej w Katowicach prowadziłem działalność 

badawczą związaną z marketingiem. Już w początkowym okresie pracy na uczelni (w latach 1992-94) 

byłem zaangażowany w realizację grantu finansowanego przez Komitet Badań Naukowych pn. 

“Zachowania podmiotów sfery konsumpcji w warunkach transformacji do gospodarki rynkowej” 

kierowanego przez prof. dr hab. Józefę Kramer. Brałem również udział w projektach badawczych 

Katedry Marketingu realizowanych pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. dr. h.c. Teodora 

Kramera, a następnie prof. dr hab. Krystyny Śliwińskiej, jak również w badaniach prowadzonych za 

granicą w ramach uzyskanego w międzynarodowym postępowaniu konkursowym stażu naukowo-

badawczego.  

W roku 1994 w wyniku międzynarodowego postępowania konkursowego otrzymałem 

zagraniczne stypendium doktorskie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Na stażu 

zagranicznym przebywałem do 1996 roku w Katedrze Marketingu Uniwersytetu w Dortmundzie, gdzie 

prowadziłem pod kierunkiem prof. dr. hab. dr. h.c. Hansa G. Meissnera badania nad problematyką 

euromarketingu wykorzystane następnie w moim doktoracie. 

Po powrocie do kraju brałem udział w projektach badawczych w ramach działalności statutowej 

Katedry Marketingu pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. dr. h.c. Teodora Kramera (Podstawy 

informacyjne euromarketingu jako metody adaptacji przedsiębiorstw do warunków Wspólnego Rynku) 

oraz prof. dr hab. Krystyny Śliwinskiej (Strategia europromocji na obszarze Europejskiego Rynku 
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Wewnętrznego) poświęconych problematyce euromarketingu. W mojej pracy naukowej przed 

doktoratem można wyodrębnić wyraźny nurt badawczy związany z zagadnieniami dotyczącymi 

euromarketingu. Przed uzyskaniem stopnia doktora czynnie uczestniczyłem również w konferencjach 

naukowych i brałem udział w ich organizacji oraz byłem autorem 2 i współautorem 2 publikacji. 

Przeprowadzone badania krajowe i zagraniczne pozwoliły mi przygotować rozprawę doktorską 

dotyczącą problematyki euromarketingu.  

W październiku 1997 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. „Euromarketing jako podstawowa 

orientacja przedsiębiorstw Europejskiego Rynku Wewnętrznego”, przygotowaną pod opieką naukową 

prof. dr. hab. dr. h.c. Teodora Kramera. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. dr h.c. Jerzy 

Altkorn, prof. dr hab. Leszek Żabiński oraz prof. dr hab. dr h.c. Hans G. Meissner. W pracy 

zaprezentowałem koncepcję euromarketingu w kontekście procesów integracji europejskiej, 

zwłaszcza powstania Europejskiego Rynku Wewnętrznego. Na wniosek recenzentów rozprawa 

doktorska została wyróżniona w 1998 roku nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. 

Na podstawie mojej dysertacji po dokonaniu zmian i uzupełnień powstała monografia 

opublikowana w 2000 roku w Wydawnictwie Naukowym PWN w serii: Przedsiębiorczość (Fundacja 

Edukacyjna Przedsiębiorczości). Recenzentem monografii był prof. dr hab. Jerzy Dietl (Uniwersytet 

Łódzki). 

5.2. Prezentacja dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych. 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu mój 

dorobek naukowy nadal związany był z euromarketingiem, pogłębiałem również dotychczasowe 

zainteresowania naukowe, uzupełniając i poszerzając je o nowe zakresy i pola badawcze.  

Mój kluczowy dorobek po uzyskaniu stopnia doktora koncentruje się w trzech głównych 

nurtach: 

· koncepcja euromarketingu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynku UE,  

· międzykulturowe (Cross-Cultural) uwarunkowania zachowań konsumentów i przedsiębiorstw, 

· internacjonalizacja przedsiębiorstw handlowych i zachowania zakupowe konsumentów.  

Realizowałem w tym czasie badania krajowe i zagraniczne. Te pierwsze miały miejsce w ramach 

działalności statutowej, badań własnych, krajowej współpracy międzyuczelnianej. Z kolei te drugie 

prowadziłem w ramach pobytów na stażach w ośrodkach zagranicznych oraz w ramach realizowanych 

międzynarodowych projektów we współpracy z naukowcami zagranicznymi 6
. W badaniach 

                                                            
6
  Spis projektów badawczych w ramach badań własnych i statutowych, w których brałem udział jak również staży długookresowych oraz 

krótkookresowych pobytów naukowo-badawczych w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz wspólnych projektów badawczych w ramach 
współpracy międzynarodowej znajduje się w załącznikach 4 (wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej) i 5 (informacja o osiągnięciach 
dydaktycznych, działalności popularyzującej naukę, stażach zagranicznych oraz współpracy międzynarodowej). 
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wykorzystywałem różne metody badawcze, w tym studia literaturowe, badania o charakterze 

ilościowym i jakościowym np. pogłębione wywiady indywidualne, obserwacje czy badania studiów 

przypadków.  

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu 

realizowałem trzynaście tematów badawczych w ramach badań własnych i statutowych Katedry 

Marketingu. Prowadziłem również badania we współpracy międzynarodowej w ramach sześciu 

projektów badawczych realizowanych wspólnie z naukowcami z uniwersytetów zagranicznych z 

Europy, Azji, Australii i USA. W tym okresie przebywałem również na kilku długookresowych stażach 

naukowych w ośrodkach zagranicznych uzyskanych w ramach pięciu konkursów międzynarodowych 

oraz na kilkunastu krótkookresowych pobytach na uniwersytetach zagranicznych, gdzie prowadziłem 

badania naukowe. Na rysunku 1 zaprezentowałem główne nurty w prowadzonych przeze mnie 

badaniach naukowych. 

 

Rysunek 1. Główne nurty badawcze. 

W tym czasie mój dorobek naukowy nadal związany był z euromarketingiem. W nurcie 

dotyczącym koncepcji euromarketingu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynku UE 

kontynuowałem zarówno rozpoczęte przed doktoratem rozpoznania dotyczące euromarketingu, jego 

znaczenia dla procesów internacjonalizacji na eurorynku czy procesu integracji gospodarczej w 

ramach rynku wewnętrznego UE, jak również w związku z akcesją Polski do UE podjąłem 

problematykę procesów dostosowawczych polskich przedsiębiorstw do uwarunkowań eurorynku oraz 

internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na tym obszarze gospodarczym.  

Kontynuowałem też dociekania naukowe dotyczące koncepcji euromarketingu, jak również w 

początkowym okresie upowszechniałem wyniki dotychczas prowadzonych w ramach doktoratu przeze 
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mnie badań. Wynikającą z tego ważną publikacją jest: Euromarketing. Strategie marketingowe 

przedsiębiorstw na eurorynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, ISBN: 83-01-13025-3. 

W tym okresie prowadziłem również badania nad problematyką euromarketingu realizując 

projekt w ramach badań własnych pt. „Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w 

warunkach integracji z Unią Europejską oraz zakres stosowania przez przedsiębiorstwa koncepcji 

euromarketingowej” oraz badań statutowych pt. „Marketingowe procesy dostosowawcze polskich 

przedsiębiorstw stosowane w ramach integracji z Unią Europejską”. Badania empiryczne dotyczyły 

szans i zagrożeń w związku z liberalizacją wymiany handlowej z UE, procesów przygotowawczych do 

wejścia przedsiębiorstw na rynek UE i integracji z UE, form i struktury działalności zagranicznej, 

znajomości i wdrażania koncepcji euromarketingu, stosowanych działań marketingowych na rynkach 

zagranicznych, planowanych zmian koncepcji marketingowej w związku z procesem integracji Polski z 

UE. Poniżej przedstawiam ważniejsze publikacje będące rezultatem przeprowadzonych badań: 

· M. Komor, Euromarketingowa działalność przedsiębiorstw, [w]: Marketingowe procesy dostosowawcze 

przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, praca zbiorowa red. K. Śliwińskiej, Centrum 

Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000, s. 103-136,  

ISBN: 83-912732-2-9. 

· M. Komor, Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, 

„Marketing i Rynek” 2000, nr 4, s. 27-32, ISSN: 1231-7853. 

W związku z akcesją Polski do UE, w ramach projektów badań statutowych, podjąłem również 

problematykę procesów dostosowawczych polskich przedsiębiorstw do warunków unijnych, 

procesów integracyjnych w ramach rynku wewnętrznego UE oraz uwarunkowań dotyczących 

działalności przedsiębiorstw na eurorynku. Prace traktują o szansach i zagrożeniach polskich 

przedsiębiorstw na rynku UE, dalszej integracji rynku UE, w tym liberalizacji narodowych rynków 

energii i usług, uwarunkowaniach jakie tworzy otoczenie eurorynku dla procesów 

umiędzynarodowienia podmiotów rynkowych oraz występujących zróżnicowaniach otoczenia 

polityczno-prawnego, ekonomicznego, społeczno- kulturowego i technologicznego między krajami 

Unii Europejskiej. Moje zainteresowania tą problematyką znalazły wyraz m.in. w następujących 

artykułach i rozdziałach w monografiach: 

· M. Komor, Akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej a działalność marketingowa polskich 

przedsiębiorstw, [w]: Działalność marketingowa w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce w warunkach 

unijnych, praca zbiorowa pod kier. K. Śliwińskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. 

Adamieckiego, Katowice 2006, s. 9-24, ISBN: 83-7246-875-3. 

· M. Komor, Szanse i korzyści Europejskiego Rynku Wewnętrznego. Doświadczenia piętnastu lat 

funkcjonowania eurorynku, [w]: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, Instytut Inżynierii 

Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2007, s. 307-316, ISBN: 978-83-60906-05-7. 

· M. Komor, Uwarunkowania systemowe i otoczenie marketingowe eurorynku a polityka produktu, [w]: 

Zarządzanie produktem. Teoria, praktyka, perspektywy, red. nauk. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 156-164, ISBN: 978-83-7417-353-7. 
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· M. Komor, Internacjonalizacja usług a polityka Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego” 2011, nr 694 (Konsument na rynku usług, red. G. Rosa, A. Smalec, M. Wanagos, Problemy 

Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 22, ISNN: 1509-0507), s. 69-80, ISSN: 1640-6818. 

· M. Komor, M. Pacut, Polskie przedsiębiorstwa wobec uwarunkowań eurorynku, „Handel Wewnętrzny” 

2012, nr 9/10, s. 226-235. ISSN: 0438-5403. 

· M. Komor, Polska na tle rozwoju technologicznego krajów Unii Europejskiej „Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa” 2012, nr 8, s. 71-82, ISSN: 0860-6846. 

· M. Komor, Uwarunkowania eurorynku jako ponadnarodowe otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw, 

[w]: Marketing wobec wyzwań XXI wieku: uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw 

funkcjonujących w Polsce, praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej i M. Komora, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 9-51, ISBN: 978-83-7875-148-9. 

· M. Komor, Otoczenie technologiczne krajów Unii Europejskiej jako warunki działalności przedsiębiorstw na 

eurorynku, „Marketing i Rynek” 2017, nr 9 (CD), s. 175-182, ISSN: 1231-7853. 

W ramach projektów badań statutowych i badań prowadzonych na stażach w ośrodkach 

zagranicznych kontynuowałem w kolejnych latach moje dociekania nad koncepcją euromarketingu i 

stosowaniem tej koncepcji przez polskie przedsiębiorstwa na rynku UE, jak również nad procesami 

internacjonalizacji przedsiębiorstw na eurorynku. Do ważniejszych publikacji poświęconych tej 

tematyce zaliczam:  

· M. Komor, Perspektywy rozwoju marketingu w Europie, [w]: Ekspansja czy regres marketingu? red. nauk. E. 

Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2006, s. 420-428, ISBN: 83-208-1669-6. 

· M. Komor, F. Kühn, Markteintritt mittelständischer Unternehmen in Polen, „Osteuropa Wirtschaft” 2008, nr 

1, s. 71-96, ISSN: 0030-6460. 

· M. Komor, Segmentacja europejskich konsumentów według teorii stylu życia, „Marketing i Rynek” 2011, nr 

7, s. 14-19, ISSN: 1231-7853. 

· M. Komor, Planowanie działalności marketingowej przedsiębiorstw na eurorynku, „Handel Wewnętrzny” 

2012, nr 3, s. 51-62, ISSN: 0438-5403. 

· M. Komor, Marketing na eurorynku - perspektywy i wyzwania, „Marketing i Rynek” 2012, nr 8 s. 9-14, ISSN: 

1231-7853. 

· M. Komor, Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE w kontekście koncepcji 

euromarketingowej - perspektywy i wyzwania „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 194, s. 9-30, ISSN: 2083-8611. 

· M. Komor, Rozwój wymiany handlowej i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w kontekście 

funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce, [w]: „Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce” 

red. nauk. A. Czubała, P. Hadrian, J. W. Wiktor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 113-

122, ISBN: 978-83-208-2163-5. 

· M. Komor, R. Folga, Europeanisation of the Marketplace and Marketing of Firms: Fostering the 

Euromarketing Concept, [w]: Macro-, meso-, and microeconomic dimensions of Europeanisation, Eds. P. 

Stanek, K. Wach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 167-189, ISBN: 978-83-01-19090-3. 

W nurcie „koncepcja euromarketingu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynku 

UE” opublikowałem w całości  44 prace (7 we współautorstwie) w tym 1 monografię w Wydawnictwie 

Naukowym PWN, rozdziały w monografiach m.in. w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym, 

Wydawnictwie Naukowym PWN, Wydawnictwie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz artykuły w 

czasopismach z listy B MNiSW w tym m.in. w Marketingu i Rynku, Handlu Wewnętrznym, Ekonomice i 
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Organizacji Przedsiębiorstwa, Zeszytach Naukowych Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej 

Handlowej. Omawianego nurtu dotyczyły również referaty prezentowane na istotnych konferencjach 

m.in. na Seminariach Marketingu Międzynarodowego w Zakopanem oraz dwie publikacje po 

angielsku i trzy po niemiecku, w tym cztery wydane w oficynach zagranicznych (rozdział w monografii, 

artykuł w czasopiśmie i dwie prace w materiałach konferencyjnych). Spis wszystkich publikacji wraz ze 

wskazaniem przynależności do nurtu znajduje się w załączniku 4 – wykaz osiągnięć w pracy naukowo-

badawczej. 

Pod wpływem badań nad koncepcją euromarketingu i umiędzynarodowieniem na eurorynku 

rozpocząłem także dociekania nad problematyką międzykulturową. W ramach interesującej mnie 

problematyki dotyczącej euromarketingu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynku UE 

zauważyłem występowanie istotnego pobocznego wątku dotyczącego zachowań międzykulturowych 

w umiędzynarodowieniu na eurorynku. Dlatego następnie podjąłem prace naukowo-badawcze w 

nurcie dotyczącym międzykulturowych (Cross-Cultural) uwarunkowań zachowań konsumentów i 

przedsiębiorstw. Uzyskanie wiedzy na temat występujących zróżnicowań międzykulturowych stanowi 

ważny aspekt związany z procesami internacjonalizacji, europeizacji i globalizacji. 

Podejmowanymi przeze mnie zagadnieniami należącymi do prezentowanego nurtu są 

rozważania dotyczące komunikacji międzykulturowej oraz podobieństw i zróżnicowań kulturowych na 

rynkach międzynarodowych, w tym koncepcji marketingu międzykulturowego i grupowania krajów w 

kręgi kulturowe. Ustalenie zbliżonych do siebie kulturowo krajów czy regionów i ich połączenie w 

Country Cluster umożliwia stosowanie ujednoliconych koncepcji marketingowych w procesie 

internacjonalizacji w poszczególnych grupach krajów. Zająłem się również problematyką związaną z 

wymiarami kultury, zwłaszcza dotyczących modelu GLOBE i G. Hofstede, jak również globalnymi 

wymiarami kierowania w oparciu o teorię ukrytego przywództwa w aspekcie kulturowym. Tematyce 

tej poświęcone zostały m.in. następujące publikacje: 

· M. Komor, Modele komunikacji międzykulturowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, 

nr 595 (Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym 

rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, ISNN: 1896-382X), s. 397-408, 

ISSN: 1640-6818. 

· M. Komor, Model międzykulturowy GLOBE, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 1, s. 11-17, ISSN: 0438-5403.  

· M. Komor, Teoria ukrytego przywództwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2011, nr 7, s. 3-14, 

ISSN: 0860-6846. 

· M. Komor, Marketing międzykulturowy a Country Cluster. Ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 661 (Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. 

Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Ekonomiczne Problemy 

Usług nr 73, ISNN: 1896-382X), s. 573-586, ISSN: 1640-6818. 

· M. Komor, Charakterystyka Country Cluster według wymiarów kultury GLOBE, „Organizacja i Kierowanie” 

2013, nr 2, s. 99-119, ISSN: 0137-5466. 
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We współpracy międzynarodowej z naukowcami z Europy Zachodniej, Azji, Australii i USA 

podjąłem badania dotyczące zróżnicowań kulturowych w 11 krajach prowadzone w ramach projektu 

pt. "Cross-cultural trust research“ realizowanego w latach 2007-2010. Przeprowadzone badania 

empiryczne w tych 11 krajach były oparte na czterech pierwotnych wymiarach kultury 

zaproponowanych przez G. Hofstede. Projekt dotyczył określenia znaczenia zaufania klientów w 

marketingu relacji w usługach bankowych w zróżnicowanych kulturach narodowych. W badaniach 

zostały zidentyfikowane różnice w budowaniu zaufania klientów dotyczącego usługodawców w 

różnych kulturach. Podjęte prace dotyczyły również skuteczności marketingu szeptanego (word-of-

mouth) w różnych kulturach narodowych, w szczególności wpływu pozytywnego efektu marketingu 

szeptanego na postrzeganie przez klientów jakości usług bankowych w poszczególnych krajach. 

Wyniki międzynarodowego projektu badawczego ujęte w referaty zostały przyjęte na wiodące 

konferencje zagraniczne, m.in. American Marketing Association (AMA) Winter Educators Conference 

2009, Tampa, FL, USA; The 14th Cross-Cultural Research Conference 2009, Puerto Vallarta, Mexico; 

The 4th Workshop on Trust within and between Organizations 2008, Amsterdam, Holland; The 17th 

Annual Frontiers in Services Conference 2008, Washington D. C., USA. Najważniejszym efektem badań 

były dwie współautorskie publikacje w wiodących czasopismach w zakresie marketingu 

międzynarodowego i badań usług znajdujących się w bazie Journal Citation Report: 

· J. H. Schumann, F. v. Wangenheim, A. Stringfellow, Z. Yang, V. Blazevic, S. Praxmarer, G. Shainesh, M. Komor, 

R. Shannon, F. Jiménez, Cross-cultural differences in the effect of received word-of-mouth referral in 

relational service exchange „Journal of International Marketing” 2010, Vol. 18, Issue 3, s. 62-80, ISSN: 1069-

031X, DOI: 10.1509/jimk.18.3.62. 

Journal Impact Factor (2010): 2.975; five year Impact Factor (2010): 3,283 

· J. H. Schumann, F. v. Wangenheim, A. Stringfellow, Z. Yang, S. Praxmarer, F. Jiménez, V. Blazevic, R. Shannon, 

G. Shainesh, M. Komor, Drivers of trust in relational service exchange: Understanding the importance of 

cross-cultural differences „Journal of Service Research” 2010, Vol. 13, Issue 4, s. 453-468, ISSN: 1094-6705, 

DOI: 10.1177/1094670510368425,. 

Journal Impact Factor (2010): 1.615; five year Impact Factor (2010): 3,672 

Artykuł został uznany przez międzynarodowe jury w 2011 roku w Columbus, Ohio, USA na 

konferencji pt. „20th
 Annual Frontiers in Service” za jeden z pięciu najlepszych artykułów 

opublikowanych w 2010 w czasopiśmie„ Journal of Service Research”. 

W tym nurcie powstała również publikacja w ramach podjętej współpracy międzynarodowej z 

prof. J. H. Schumannem. W artykule zidentyfikowano na podstawie badań empirycznych wymiary 

kultury (tj. unikanie niepewności, dystans władzy, kolektywizm i indywidualizm, męskość i kobiecość) 

w Polsce i Niemczech oraz określono zróżnicowania między tymi kulturami narodowymi, jak również 

dokonano porównania wyników badań empirycznych z wartościami wymiarów przyjętych przez G. 

Hofstede. Efektem współpracy była publikacja: 
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· M. Komor, J. H. Schumann, Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury 

Hofstede, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 1, s. 83-102, ISSN: 0867-0005. 

Rezultatem podejmowanych przeze mnie prac w nurcie międzykulturowe (Cross-Cultural) 

uwarunkowania zachowań konsumentów i przedsiębiorstw jest 14 publikacji, w tym dwie we 

współautorstwie w wiodących czasopismach z bazy Journal Citation Report oraz 7 w czasopismach z 

listy B MNiSW (jedna we współautorstwie) tj. w Organizacji i Kierowaniu, Gospodarce Narodowej, 

Ekonomice i Organizacji Przedsiębiorstwa, Handlu Wewnętrznym, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Ponadto 5 ukazało się w wydawnictwach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym, 

w tym dwie w języku angielskim (referaty we współautorstwie w materiałach konferencyjnych), dwie 

w języku niemieckim (we współautorstwie dwa artykuły w czasopismach) oraz jedna w języku 

francuskim (rozdział w monografii). Spis wszystkich publikacji wraz ze wskazaniem przynależności do 

nurtu znajduje się w załączniku 4 – wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej. 

W studiach poruszałem też problematykę reprezentującą trzeci nurt rozważań dotyczący 

internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych i zachowań zakupowych konsumentów. 

Zainteresowanie tą problematyką i następnie zrealizowanie badań w ramach tego nurtu wynika z 

mojego przekonania, iż internacjonalizacja przedsiębiorstw i koncentracja handlu detalicznego oraz 

zachowania zakupowe konsumentów stanowią ważne elementy koncepcji euromarketingu. 

Zrozumienie mechanizmów i tendencji w tym zakresie umożliwia prowadzenie skutecznych działań 

marketingowych w procesie internacjonalizacji na eurorynku, zwłaszcza w kontekście szybko 

postępujących zmian w handlu tradycyjnym i elektronicznym (e-commerce). W związku z tym 

realizowałem projekty w ramach badań statutowych i współpracy międzyuczelnianej krajowej i 

zagranicznej w celu identyfikacji procesów internacjonalizacji i koncentracji w handlu detalicznym na 

obszarze UE oraz określenia zachowań zakupowych konsumentów w handlu detalicznym i 

platformach sprzedaży internetowej. 

W ramach tego nurtu rozpoznań szczególnie zainteresowały mnie procesy internacjonalizacji i 

koncentracji handlu detalicznego w Europie, zwłaszcza ekspansji przedsiębiorstw handlowych na 

eurorynku w kontekście procesów integracyjnych w ramach UE, które przyczyniły się do rozwoju i 

zmian struktur handlu, np. w nowych krajach członkowskich UE. Podjęcie tej tematyki podyktowane 

było również chęcią zgłębienia nowych form handlu detalicznego tj. handlu elektronicznego oraz 

podjęcie rozważań dotyczących identyfikacji potencjału i rozwoju e-commerce wśród konsumentów 

indywidualnych i przedsiębiorstw na eurorynku. Moje zainteresowania tą problematyką znalazły 

wyraz w następujących publikacjach: 

· M. Komor, Rozwój i perspektywy E-Commerce w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, [w]: Wykorzystanie 

Internetu w marketingu, red. nauk. E. Zeman-Miszewska, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej 

im. K. Adamieckiego, Katowice 2003, s. 96-105, ISBN: 83-89072-07-6. 
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· M. Komor, M. Pacut, Internationalisation, concentration and structural changes of retail in new Central 

and Eastern European members states of the EU, „Journal of Economics and Management” 2009, Vol. 6, s. 

69-92, ISSN: 1732-1948. 

· M. Komor, Internacjonalizacja handlu w Europie, „Zeszyty Naukowe” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

2011, nr 175, (Handel we współczesnej gospodarce: źródła i przejawy innowacyjności, red. nauk. M. 

Sławińska), s. 73-82, ISSN: 1689-7374. 

· M. Komor, Handel elektroniczny na eurorynku, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 9/10, s. 275-282, ISSN: 0438-

5403. 

· M. Komor, Handel detaliczny na eurorynku - internacjonalizacja i koncentracja, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 776 (Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Wybrane 

aspekty marketingu w handlu i usługach, red. nauk. G. Rosa, A. Smalec, Problemy Zarządzania, Finansów i 

Marketingu nr 31, ISNN: 1509-0507), s. 65-77, ISSN: 1640-6818. 

Przemiany w zachowaniach konsumentów w handlu detalicznym badałem empirycznie we 

współpracy międzynarodowej z prof. S. Zielke z University of Aarhus (Dania) w ramach wspólnego 

projektu pt. „Cross-national differences in retail markets” realizowanego w latach 2010-2014. 

Dotyczyły one zróżnicowań w zachowaniach zakupowych konsumentów w handlu detalicznym między 

Polską a Niemcami. W szczególności w badaniach empirycznych zostały podniesione kwestie 

dotyczące postrzegania przez konsumentów pozytywnej versus negatywnej roli ceny (orientacji 

cenowej, prestiżu, stosunku ceny do jakości), produktów funkcjonalnych i hedonistycznych ujętych w 

4 grupach, jak również preferencji konsumentów względem marek handlowych oraz formatów 

sklepów. Wyniki międzynarodowego projektu badawczego ujęte w referaty zostały przyjęte na 

wiodące konferencje zagraniczne w tym obszarze, tj. The 3rd Nordic Retail and Wholesale Conference, 

University of Lund, Lund 2012, Sweden; Tagung Handelsforschung 2012, Georg-August University of 

Göttingen, Göttingen 2012, Germany, The 17th International Conference on Research in the 

Distributive Trades, University of Valencia, Valencia 2013, Spain. Najważniejszym efektem badań była 

publikacja, która ukazała się w czasopiśmie z zakresu marketingu, o wysokim współczynniku wpływu, 

znajdującym się w bazie Journal Citation Report: 

· S. Zielke, M. Komor, Cross-national differences in price-role orientation and their impact on retail markets, 

„Journal of the Academy of Marketing Science” 2015, Vol. 43, Issue 2, s. 159-180, ISSN: 0092-0703, DOI: 

10.1007/s11747-014-0379-4. 

Journal Impact Factor (2015): 3,744; Five year Impact Factor (2015): 6,062 

Z kolei we współautorstwie z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego opublikowałem artykuł w 

czasopiśmie znajdującym się w bazie Journal Citation Report, w którym podjęta została problematyka 

zakupów w platformach sprzedaży internetowej, w tym zwłaszcza reputacji sprzedawców w ramach 

aukcji internetowych typu „kup teraz”. W artykule został przeanalizowany wpływ reputacji na 

wielkość sprzedaży i liczbę odsłon na polskich aukcjach internetowych biorąc pod uwagę m.in. 

pozytywne i negatywne opinie. 
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· P. Baranowski, M. Komor, S. Wójcik, Whose feedback matters? Empirical evidence from online auctions, 

„Applied Economics Letters” 2018, DOI: 10.1080/13504851.2017.1412070 (dotychczas publikacja online, 

oczekuje na przypisanie do konkretnego numeru czasopisma).  

Journal Impact Factor (2016): 0,478; Five year Impact Factor (2016): 0,482 

W nurcie „internacjonalizacja przedsiębiorstw handlowych i zachowań zakupowych 

konsumentów” opublikowałem 8 prac, w tym m.in. dwie we współautorstwie w wiodących 

czasopismach z bazy Journal Citation Report oraz 3 w czasopismach z listy B MNiSW. Ponadto dwie 

prace ukazały się we współautorstwie w języku angielskim (jedna w czasopiśmie, a jedna w 

materiałach konferencyjnych w Hiszpanii). Spis wszystkich publikacji wraz ze wskazaniem 

przynależności do nurtu znajduje się w załączniku 4 – wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej. 

Łącznie w mojej pracy naukowo-badawczej zgromadziłem dorobek naukowy składający się z 

publikacji, które ukazały się w czasopismach o zasięgu światowym z bazy Journal Citation Report o 

wysokim Impact Factorze, jak: Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of International 

Marketing, Journal of Service Research, Applied Economics Letters. Moje prace zostały opublikowane 

również w takich znaczących polskich czasopismach (lista B MNiSW), jak: Gospodarka Narodowa, 

Organizacja i Kierowanie, Marketing i Rynek, Handel Wewnętrzny, Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa, oraz wydawnictwach, jak Beck C.H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne jak również w pracach i zeszytach naukowych wiodących polskich uczelni, 

takich jak m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński, a także uczelni zagranicznych, jak 

Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Uniwersytet w Walencji, Uniwersytet Mateja Bela w 

Bańskiej Bystrzycy.  

W ujęciu wskaźnikowym moje prace naukowo-badawcze przedstawiają się następująco.  

Sumaryczny Impact Factor moich publikacji naukowych według listy Journal Citation Report (JCR), 

zgodny z rokiem opublikowania:  

Thomson ISI: Impact Factor JCR: 3,744 + 2,975 + 1,615 + 0,478(2016
7
) = 8,812 

Thomson ISI: five year Impact Factor JCR: 6,062 + 3,283+ 3,672+ 0,482(2016) = 13.499 

Baza Web of Science odnotowuje 3 moje publikacje, baza Scopus 4, baza BazEkon 26, a bazy Google 

Scholar i Publish or Perish odnotowują po 41 moich prac. 

Liczba cytowań (bez autocytowań) publikacji wynosi:  

a. według bazy Web of Science (WoS): 64. 

b. według bazy Scopus: 77. 

                                                            
7
 Uwaga: w dacie złożenia wniosku nie był podany jeszcze IF dla roku 2018 czasopisma „Applied Economics Letters”. 
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c. według bazy Google Scholar: 219. 

d. według bazy BazEkon: 46. 

e. według bazy Publish or Perish: 219. 

Indeks Hirscha (bez autocytowań) wynosi: 

a. według bazy Web of Science (WoS): 3. 

b. według bazy Scopus: 3. 

c. według bazy Google Scholar : 5. 

d. według bazy BazEkon: 3. 

e. według bazy Publish or Perish: 5. 

Za działalność naukową otrzymałem następujące wyróżnienia i nagrody krajowe oraz 

zagraniczne: 

· w roku 1998 – nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej przyznana na wniosek 

recenzentów dysertacji za rozprawę doktorską pt. „Euromarketing jako podstawowa orientacja 

przedsiębiorstw Europejskiego Rynku Wewnętrznego”, 

· w roku 2001 - nagroda zespołowa II stopnia, Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach – za 

publikacje naukowo-dydaktyczne, 

· w roku 2007 - nagroda zespołowa I stopnia, Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach – za 

współautorstwo monografii pt. "Działalność marketingowa w przedsiębiorstwach i organizacjach w 

Polsce w warunkach unijnych", 

· w roku 2009 - nagroda indywidualna III stopnia, Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach - za 

aktywną działalność naukowo-badawczą na forum międzynarodowym, 

· w roku 2011 - wyróżnienie zagraniczne (USA) za publikację pt. „Drivers of Trust in Relational 

Service Exchange: Understanding the Importance of Cross-Cultural Differences“ (we 

współautorstwie), uznaną przez międzynarodowe jury, na konferencji pt. „20th
 Annual Frontiers in 

Service” odbywającej się w dniach 30.06–3.07.2011 w Columbus, Ohio, USA, za jeden z pięciu 

najlepszych artykułów opublikowanych w roku 2010 w czasopiśmie „Journal of Service Research”, 

· w roku 2011 – nagroda indywidualna III stopnia, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach za działalność naukowo-badawczą, 

· w roku 2012 – nagroda indywidualna II stopnia, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach za działalność naukową, 

· w roku 2014 – nagroda indywidualna III stopnia, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach za szczególne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w 2013 roku, 

· w roku 2014 – grant naukowy Rektora UE w Katowicach za wybitne osiągnięcia naukowe tj. 

publikację w czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 



36 

 

Wyższego, w części A posiadającej Impact Factor, znajdującej się w bazie Journal Citation Reports. 

Artykuł pt. "Cross-national differences in price–role orientation and their impact on retail markets" 

(we współautorstwie) został opublikowany w czasopiśmie „Journal of the Academy of Marketing 

Science”.  

 

5.3. Omówienie osiągnięć w zakresie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej, dydaktyki 

i działalności organizacyjnej. 

 

 Od początku mojej pracy w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

podjąłem współpracę z naukowcami z ośrodków zagranicznych. Pracę naukowo-badawczą 

prowadziłem wówczas pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. dr. h.c. Teodora Kramera. 

W roku 1994 w wyniku międzynarodowego postępowania konkursowego otrzymałem 

zagraniczne stypendium doktorskie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Na stażu 

zagranicznym przebywałem do 1996 roku w Katedrze Marketingu Uniwersytetu w Dortmundzie, gdzie 

przygotowywałem rozprawę doktorską prowadząc badania nad problematyką euromarketingu. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nadal zabiegałem o podjęcie nowej i rozszerzenie dotychczasowej 

współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi. W ramach współpracy międzynarodowej po 

uzyskaniu stopnia doktora przebywałem na kilkunastu krótkookresowych pobytach naukowo-

badawczych (łącznie kilka miesięcy) w wielu ośrodkach zagranicznych, m.in. w Uniwersytecie w 

Aarhus (Dania), Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie (Niemcy), Uniwersytecie w Pasawie 

(Niemcy), Uniwersytecie Technicznym w Monachium (Niemcy), Uniwersytecie w Wuppertalu 

(Niemcy), Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze (Niemcy), Uniwersytecie w Grazu (Austria), 

Alpen-Adria Uniwersytecie w Klagenfurcie (Austria).  

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych przebywałem także kilkakrotnie (łącznie 17 

miesięcy) na długookresowych zagranicznych stażach naukowo-badawczych (w latach 2000-2013) 

uzyskanych w wyniku konkursów międzynarodowych, gdzie prowadziłem badania naukowe. W 

szczególności były to:  

· staż naukowo-badawczy, uzyskany w międzynarodowym konkursie Niemieckiej Akademii Nauk w 

Uniwersytecie w Kolonii (6 miesięcy), 

· staż naukowo-badawczy, uzyskany w międzynarodowym konkursie DAAD (Niemiecka Centrala 

Wymiany Akademickiej) w Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie (2 miesiące), 

· staż naukowo-badawczy uzyskany w międzynarodowym konkursie KAAD (Katolicka Centrala 

Wymiany Akademickiej) w Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie i Uniwersytecie 

Technicznym w Monachium (4 miesiące), 
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· staż naukowo-badawczy uzyskany w międzynarodowym konkursie DAAD (Niemiecka Centrala 

Wymiany Akademickiej) w Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie oraz Uniwersytecie Georga-

Augusta w Getyndze (3 miesiące), 

· staż naukowo-badawczy uzyskany w międzynarodowym konkursie DAAD (Niemiecka Centrala 

Wymiany Akademickiej) w Uniwersytecie w Pasawie i Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie 

(2 miesiące). 

Moja zagraniczna aktywność naukowa przejawiała się również w udziale w projektach 

badawczych z naukowcami z ośrodków zagranicznych, w tym z Europy Zachodniej, Azji, Australii i USA. 

Do głównych zaliczyć mogę: 

· Udział w realizacji międzynarodowego projektu naukowo-badawczego prowadzonego w latach 

2007-2010 w 11 krajach świata pt. "Cross-cultural trust research“. W skład zespołu badawczego 

wchodzili naukowcy z: University of Texas at El Paso (USA), University of Maastricht (Holandia), 

Indian Institute of Management Bangalore (Indie), University Bangkok (Tajlandia), University of 

Wollongong (Australia), City University of Hongkong (Chiny), Technical University of Munich 

(Niemcy), Thunderbird School of Global Management (USA).  

· Realizacja międzynarodowego projektu naukowo-badawczego prowadzonego w latach 2010-2014 

wspólnie z prof. S. Zielke z University of Aarhus (Dania) pt. „Cross-national differences in retail 

markets”. 

· Realizacja międzynarodowego projektu naukowo-badawczego pt. „Die Auswirkungen der EU-

Osterweiterung auf das Internationale Marketing in Europa- am Beispiel von Polen und 

Deutschland” prowadzonego w 2011 r. wraz z prof. J. H. Schumanem z Uniwersytetu Technicznego 

w Monachium (uzyskane dofinansowanie w wyniku międzynarodowego postępowania 

konkursowego w programie Bawarskiego Centrum Uniwersyteckiego BAYHOST). 

· Udział w realizacji międzynarodowego projektu naukowo-badawczego prowadzonego od 2013 r. w 

Polsce, Francji i Niemczech pt. „Success factors of service encounter interactions". Projekt 

badawczy był prowadzony wspólnie z naukowcami z EMLYON Business School Lyon (Francja), 

University of Hohenheim, University of Passau (Niemcy).  

· Realizacja międzynarodowego projektu naukowo-badawczego pt. „Intercultural Differences in the 

Acceptance of Electric Vehicle” prowadzonego od 2014 r. wspólnie z naukowcami z Swiss Federal 

Institute of Technology in Zurich (ETH Zurych) w Szwajcarii. 

· Realizacja międzynarodowego projektu naukowo-badawczego pt. „Investigating the effectiveness 

of information disclosure requirements – A cross-national study” prowadzonego od 2017 r. 

wspólnie z naukowcami z Technical University of Dortmund (Niemcy) oraz Istanbul Technical 

University (Turcja).  
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Mam długoletnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Od 

początku mojej pracy prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami w Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), m. in. z następujących przedmiotów: 

podstawy marketingu, euromarketing, integracja europejska oraz zachowania kulturowe na rynkach 

międzynarodowych. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne zarówno na I stopniu, jak również na II stopniu 

studiów w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów dyplomowych i magisterskich. Wyniki 

prowadzonych przeze mnie badań literaturowych i empirycznych stanowiły również podstawę do 

opracowywania autorskich programów kształcenia do przedmiotów na studiach I i II stopnia. 

Przygotowałem i prowadziłem zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów związanych z 

problematyką internacjonalizacji i marketingu na rynku Unii Europejskiej:  

· Euromarketing – od wielu lat prowadzę według autorskiego programu zajęcia z przedmiotu pt. 

„Euromarketing” w formie wykładów i ćwiczeń dotyczące stosowania marketingu na rynku 

europejskim. Przedmiot był realizowany na kierunku Zarządzanie, Logistyka oraz Międzynarodowe 

Stosunki Gospodarcze. 

· Zachowania kulturowe na rynkach międzynarodowych - od 2009 r. prowadzę według autorskiego 

programu zajęcia w formie wykładu do wyboru na kierunkach studiów: Analityka Gospodarcza, 

Finanse Menedżerskie, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Gospodarka 

Turystyczna, dotyczące zachowań kulturowych na rynkach zagranicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem rynku europejskiego. 

· Integracja europejska – od 2013 r. prowadzę według autorskiego programu zajęcia z przedmiotu 

pt. „Integracja Europejska” na kierunku Gospodarka Turystyczna w formie wykładu i ćwiczeń. 

Przedmiot dotyczy procesu integracji europejskiej i jej wpływu na działalność przedsiębiorstw na 

rynku europejskim.  

Ponadto zawsze przywiązywałem ogromną wagę do jakości zajęć ze studentami, dbając o 

wysoki poziom przygotowywanych ćwiczeń, wykładów i seminariów. W mojej pracy dydaktycznej 

staram się wprowadzać nowe metody i formy nauczania, korzystając również z najnowszych 

rozwiązań technologicznych oraz ze współpracy z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Na moje 

zajęcia zapraszam przedstawicieli podmiotów gospodarczych, najczęściej menedżerów 

przedsiębiorstw polskich, jak i zagranicznych. Organizowałem również wspólne wyjścia ze studentami 

do przedsiębiorstw, aby mogli się zapoznać z praktyczną stroną działalności podmiotów 

gospodarczych. W swojej dotychczasowej pracy byłem promotorem 116 prac magisterskich oraz 28 

prac licencjackich. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskałem w wyniku międzynarodowego 

postępowania konkursowego sfinansowanie udziału w XXIII Europejskiej Letniej Akademii 

organizowanej przez Instytut Gustav’a-Stresemann’a pt. „Europa pomimo kryzysu” odbywającej się w 
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Bonn i Brukseli pod patronatem Prezydenta Parlamentu Europejskiego. W ramach tej Akademii 

odbyły się m.in. spotkania w instytucjach Unii Europejskiej z kierownictwem i przedstawicielami 

Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), 

Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS), Rady Unii Europejskiej, Rady Europejskiej, Komitetu 

Wojskowego Unii Europejskiej (EUMC). 

Prowadziłem również zajęcia dydaktyczne w programie Joint MSc Degree in European Business 

and Finance prowadzonym na poziomie studiów magisterskich przez Akademię Ekonomiczną im. 

Karola Adamieckiego wspólnie z Nottingham Trent University (Wielka Brytania) oraz Brno University 

of Technology (Republika Czeska).  

We współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach prowadziłem zajęcia 

dydaktyczne dla kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw oraz na studiach podyplomowych w 

ramach programu Unii Europejskiej Phare Fiesta II. 

Przebywając na stażach naukowo-badawczych w ośrodkach zagranicznych prowadziłem 

również zajęcia dydaktyczne dla studentów uniwersytetów zagranicznych. Prowadziłem też wykłady 

dla doktorantów m.in. w Uniwersytecie w Paderborn, Uniwersytecie w Pasawie oraz Uniwersytecie 

Georga-Augusta w Getyndze. 

W latach 1997-1999 byłem członkiem Rady Bibliotecznej powołanej przez rektora Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach).  

Obok mojej działalności naukowej i dydaktycznej udzieliłem również wywiadu dla potrzeb 

artykułu poświęconego tematyce wyprzedaży w sieciach handlu detalicznego, opublikowanego w 

gazecie Dziennik Zachodni w 2014 r. Dla potrzeb reportażu dotyczącego powołania przez miasto 

Katowice przedstawicielstwa zagranicznego w Stanach Zjednoczonych w celu nawiązywania 

kontaktów przez polskie przedsiębiorstwa z partnerami biznesowymi z USA, udzieliłem w 2016 r. 

wywiadu dla telewizji publicznej TV3 Katowice wypowiadając się na temat związany z tą inicjatywą 

ekspansji zagranicznej. 

W roku 2006 zorganizowałem przyjazd i pobyt kanclerza dr. T. Helda i prof. dr. J. Bode z 

International School of Management (ISM) w Dortmundzie do Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), a w roku 2011 prof. 

dr. J. H. Schumana z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Współpraca naukowa z International 

School of Management w Dortmundzie oraz Uniwersytetem Technicznym w Monachium 

zaowocowała następnie podpisaniem trwającej do dziś umowy dydaktycznej w programie Erasmus 

między tymi uczelniami zagranicznymi  a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.  
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Wykorzystując prowadzoną międzynarodową współpracę naukowo-badawczą przyczyniłem się 

również do podpisania umowy w programie Erasmus między Uniwersytetem Ekonomicznym w 

Katowicach a Uniwersytetem Georga-Augusta w Getyndze. 

W 2013 roku zorganizowałem przyjazd przedstawiciela Niemieckiej Centrali Wymiany 

Akademickiej (DAAD), który zaprezentował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ofertę 

stypendialną do ośrodków naukowych w Niemczech przeznaczoną dla pracowników i studentów 

uczelni województwa śląskiego. 

Wśród moich osiągnięć na uwagę zasługuje również uczestnictwo w roli eksperta i recenzenta 

Narodowego Centrum Nauki (NCN). Zostałem powołany przez Dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki jako członek do zespołu ekspertów w trzech konkursach: Preludium, Sonata, Opus oraz jako 

recenzent oceny wniosków o granty NCN.  

Dokonując podsumowania dorobku i osiągnięć naukowych po uzyskaniu przeze mnie stopnia 

doktora, pragnę pokreślić, że:  

1. Jestem autorem lub współautorem 67 publikacji (49 samodzielnych) w tym współautorem 4 

artykułów w czasopismach wyróżnionych w bazie Journal Citation Reports, autorem 2 

monografii, współredaktorem 1 monografii, 47 samodzielnych opracowań (24 w czasopismach,  

zeszytach i pracach naukowych oraz 23 w monografiach i materiałach konferencyjnych), 13 

opracowań we współautorstwie (7 w czasopismach oraz 6 w monografiach i materiałach 

konferencyjnych). Z wymienionych opracowań 51 ukazało się w języku polskim a 16 w języku 

angielskim, francuskim i niemieckim. 

2. Sumaryczny Impact Factor dla czasopism, w których publikowałem według Journal Citation 

Reports, zgodny z rokiem opublikowania, wynosi 8,812. 

3. Liczba cytowań (bez autocytowań) moich publikacji wynosi według bazy: Web of Science (WoS) – 

64, Scopus – 77, Publish or Perish - 219. 

4. Indeks Hirscha (bez autocytowań) wynosi według bazy: Web of Science (WoS) - 3, Scopus - 3, 

Publish or Perish - 5. 

5. W okresie mojej pracy naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przebywałem 

całościowo ponad 3 lata na długookresowych stażach naukowo-badawczych w ośrodkach 

zagranicznych uzyskanych w wyniku konkursów międzynarodowych, w tym przez 17 miesięcy po 

uzyskaniu stopnia doktora.  

6. W ramach współpracy międzynarodowej przebywałem na kilkunastu krótkookresowych 

pobytach naukowo-badawczych (łącznie kilka miesięcy) w ośrodkach zagranicznych.  




