
1 
 

Załącznik nr 2 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wydział Zarządzania 

 

 

 

Dr Małgorzata Kieżel 

Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki 

 

 

AUTOREFERAT 

sporządzony dla celów postępowania habilitacyjnego, 

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych oraz 

charakterystykę osiągnięcia naukowego w rozumieniu art. 16 ust. 2 

ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki 

(tj. Dz.U. z 2016r., poz. 882 ze zm.) 

w języku polskim 
 

 

 

 

 

Katowice 2018 



2 
 

I. Wstęp  

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2016r., 
poz. 882 ze zm.), jak również  § 12 ust. 2 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie szczegółowego trybu i 
warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu 
habilitacyjnym  oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016r., poz. 1586), 
składam niniejszy autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych oraz 
charakterystykę osiągnięcia naukowego w rozumieniu art.16 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy. 

II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe  

1995r – Dyplom magistra ekonomii 

W 1995 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym 4,5-letnie dzienne studia 
magisterskie w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie 
i Marketing. Tytuł magistra ekonomii uzyskałam 3 lutego 1995r po złożeniu egzaminu 
magisterskiego i obronie pracy pt.: „Wpływ reklamy na zachowania konsumpcyjne 
nabywców na przykładzie środków piorących” napisaną pod opieką Dra hab. Andrzeja 
Bajdaka (dyplom nr 9668). 

2003 rok - Dyplom doktora nauk ekonomicznych  

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu - tytuł nadany 
uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. K.Adamieckiego w 
Katowicach z dnia 20 marca 2003r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: 
„Polityka promocji produktów bankowych na rynku nabywców indywidualnych” 
przygotowanej pod opieką naukową prof. zw. dr hab. L.Żabińskiego. Recenzentami w 
przewodzie doktorskim byli prof. zw. dr hab. Aniela Styś z Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i prof. zw. dr hab. Józefa 
Kramer z Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach). 

III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach), Katedra Ekonomii na Wydziale Ekonomii, zatrudnienie 
na stanowisku asystenta w okresie 01.05.1995-31.09.1996 

 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach), Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania 
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Marketingowego na Wydziale Zarządzania, zatrudnienie na stanowisku asystenta w 
okresie 01.10.1996-31.09.2003. 

 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach), Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania 
Marketingowego (obecnie, od 01.11.2016r. Katedrze Zarządzania Marketingowego i 
Turystyki) na Wydziale Zarządzania, zatrudnienie na stanowisku adiunkta w okresie 
01.10.2003 - do nadal.  

 01.10.1997 - 28.02.2015 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania i 
Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W.Korfantego w 
Katowicach (umowa zlecenie, a w okresie 01.10.2007-28.02.2015 etat). 

IV. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.). 

Monografia naukowa pt. Innowacje w marketingu banków detalicznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ss. 240 
(ISBN: 978-83-7875-424-4; e-ISBN: 978-83-7875-425-1). Recenzentem 
wydawniczym pracy był Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki. 

4.1.  Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągnięć wyników wraz z omówieniem 
ich ewentualnego wykorzystania 

Dynamiczne zmiany warunków działania, jakie zachodzą m.in. w gospodarce, w 
sektorze finansowym, w tym bankowym oraz w sferze potrzeb i wymagań klientów, 
wymuszają na bankach detalicznych zintensyfikowanie działań, które służą optymalizacji 
zaspokojenia potrzeb nabywców oraz nawiązaniu i utrwaleniu z nimi relacji. W 
konsekwencji banki detaliczne oferują innowacyjne produkty noszące niejednokrotnie 
znamiona oferty systemowej. Te złożone, kompleksowe produkty dostarczają docelowemu 
klientowi zbioru kilku wartości podstawowych, a niekiedy także dodatkowych, które 
powstają przy współpracy z innymi podmiotami sektora, spoza niego, a niejednokrotnie 
także z udziałem samych nabywców (w ramach tzw. prosumpcji). Systemową ofertę  
produktową, której towarzyszą rozbudowane usługi, bazujące na wielostronnych kontaktach 
banków detalicznych, wspierają synergicznie nowatorskie rozwiązania marketingowe. 
Działaniom tym towarzyszą jednocześnie innowacyjne zmiany we wnętrzu samych banków, 
które wiążą się m.in. z modyfikacjami wykorzystywanych technologii, usprawnieniem 
procesów zarządzania i organizacji oraz aktywnym kształtowaniem personelu.  

Wszystkie te wysiłki banków umożliwiają wyraźne zwiększenie oferowanej klientom 
wartości oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb nabywców. Z uwagi na konstrukcję 
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innowacyjnych produktów systemowych, sposobów ich dostarczania i komunikowania, 
można zauważyć, że może tu następować koncentracja korzyści dla klientów przy 
relatywnym ograniczeniu kosztów i wysiłków związanych z jego zakupem. Innowacje niosą 
zmiany nie tylko w działalności banków, ale także w potrzebach, oczekiwaniach i postawach 
konsumentów. Innowacje w dużej mierze są indukowane przez zmiany i rozwój w 
technologiach informatycznych, a ich znaczenie rośnie wraz z rozwojem funkcji 
ekonomiczno-społecznych, jakie pełnią banki we współczesnej gospodarce. Coraz 
nowocześniejsze rozwiązania w bankach mają prowadzić do lepszego zaspokojenia potrzeb 
klientów. 

Powyższe przesłanki, jak również moje wcześniejsze badania empiryczne  
w obszarze działalności marketingowej banków detalicznych, skłoniły mnie do głębszej 
eksploracji zagadnień związanych z innowacjami. Na podstawie przeprowadzonych 
głębokich studiów polskiej i zagranicznej literatury z zakresu zarządzania strategicznego, 
zarządzania marketingowego, marketingu banków detalicznych oraz innowacyjności a także 
z zakresu zachowań konsumentów – klientów indywidualnych banków, dostrzegłam, iż 
pewne obszary wiedzy są słabiej rozpoznane. 

Moje zainteresowanie tworzonymi i wdrażanymi przez banki detaliczne innowacjami 
wynika z dostrzeżenia występowania w literaturze przedmiotu luki polegającej na tym, że 
działalność tego typu jest opisywana najczęściej w sposób fragmentaryczny, z 
uwzględnieniem działań, które mieszczą się tylko w jednym rodzaju innowacji. Bardzo 
istotna z punktu widzenia luk badawczych jest również kwestia wpływu uwarunkowań na 
kreowanie i wdrażanie innowacji, zarówno w kontekście tych, które wpływają korzystnie, 
jak i zjawisk blokujących. Dotychczas wśród podmiotów sektora bankowego nie 
prowadzono na szerszą skalę badań, które pozwoliłyby zidentyfikować tego typu 
determinanty oraz deklarowane działania innowacyjne.  

Jednocześnie istotne jest zbadanie, jak te działania banków są odbierane przez 
klientów oraz konfrontacja strony popytowej związanej z korzystaniem z innowacji z 
wysiłkami banków detalicznych reprezentujących podaż, które te innowacje wdrażają. 
Studia literaturowe dowodzą istnienia luki w warstwie teoretycznej i empirycznej badań nad 
innowacjami w bankach detalicznych oraz odbiorem tych działań przez klientów 
docelowych. Brakuje kompleksowych publikacji i opracowań, w których zagadnienia 
innowacji realizowanej w bankach byłyby powiązane z postrzeganiem ich przez klientów 
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indywidualnych i zakresem korzystania z nich. Publikacje wskazują na potrzebę badań w 
tym zakresie innowacji w bankach detalicznych szczególnie w Polsce1. 

Problematyka naukowa dotycząca innowacji w marketingu banków detalicznych, jest 
bardzo aktualna, złożona i wielowymiarowa. Brakuje kompleksowego opracowania tych 
zagadnień w wymiarze teoretycznym i empirycznym, w ujęciu systemowym oraz 
sektorowym. Identyfikacja tych luk sprawiła, iż podjęłam próbę ich wypełnienia w pracy pt.: 
„Innowacje w marketingu banków detalicznych”. Praca jest odpowiedzią na postulowane 
kierunki badań nad innowacjami dotyczące uporządkowania i uzupełnienia problematyki 
związanej z innowacjami w bankach detalicznych, szczególnie w zakresie terminologii i 
klasyfikacji innowacji. Istotnym celem jest też zidentyfikowanie znaczenia klientów 
indywidualnych i innych podmiotów w innowacyjnych działaniach banków oraz określenie 
czynników stymulujących i ograniczających tę aktywność. Ważnym zadaniem w pracy jest 
również przedstawienie jej dominujących form realizowanych przez podmioty sektora 
bankowego.  

Podjęta problematyka jest rozbudowana i wielowątkowa – dotyczy innowacji w 
marketingu banków detalicznych oraz sposobu odbioru i zakresu korzystania z nich przez 
klientów indywidualnych. Rozważania podjęte w pracy odwołują się głównie do nauk o 
zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny nauki o marketingu i rynku. 
Efektem jest różnorodność postawionych celów. 

Głównym celem jest identyfikacja istoty i znaczenia innowacji w marketingu banków 
detalicznych oraz określenie uwarunkowań i rozwoju innowacji w tym sektorze. Cele 
szczegółowe można rozpatrywać w warstwie teoretycznej, empirycznej i aplikacyjnej. 

Do celów teoretycznych należy usystematyzowanie dorobku naukowego w zakresie 
innowacji w bankach detalicznych, a w szczególności (w świetle krytycznej analizy 
literatury przedmiotu jak i ogólnych prawidłowości rynkowych): 
− zidentyfikowanie innowacji w bankach detalicznych, określenie jej przedmiotu, cech 

oraz dokonanie jej klasyfikacji, 
− wskazanie na miejsce i znaczenie innowacji w rozwoju podmiotów sektora bankowości 

detalicznej, 
− usystematyzowanie dorobku naukowego w zakresie innowacji w bankach detalicznych i 

ich modeli  
Do celów empirycznych należy: 

                                                

1 Shifting Consumer Trends Create New Opportunity For Banks, Accenture Financial Services 2017 Global 
Distribution & Marketing Consumer Study: Banking Report; Malik S., (2016), Technological Innovations 
in Indian Banking Sector: Changed face of Banking, International Journal of Advance Research in 
Computer Science and Management Studies Volume 2, Issue 6, June 2014 pg. 122-128 
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− identyfikacja sposobu postrzegania innowacyjności sektora oraz identyfikację źródeł 
innowacji przez menedżerów banków  

− rozpoznanie uwarunkowań aktywności innowacyjnej banków detalicznych w kontekście 
czynników sprzyjających i ograniczających ich rozwój 

− zakres realizowanej przez banki współpracy z innymi podmiotami oraz rodzaje 
innowacji wdrażane przez badane banki 

− wskazanie na związki innowacji wprowadzanych przez banki detaliczne z klientem 
indywidualnym 

 motywy i bariery wdrażania innowacji w bankach detalicznych, 
 czynniki, które mają wpływ na skuteczność wdrażania innowacji w bankach,  
 
Do celów metodycznych zaliczyłam: 
 wzbogacenie podstaw koncepcyjno – metodycznych badań nad innowacjami w 

marketingu banków detalicznych, 
 wskazanie dalszych kierunków badań nad innowacjami w marketingu banków 

detalicznych 
 
Celem aplikacyjnym jest stworzenie zbioru informacji dotyczących innowacji w 
marketingu banków detalicznych, w tym też sposobu odbioru i zakresu korzystania przez 
klientów z innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez podmioty badanego sektora. W 
efekcie zbiór takich informacji może stanowić istotne źródło wiedzy dla takich podmiotów, 
jak instytucje rządowe, instytucje naukowo-badawcze oraz banki detaliczne i podmioty, 
które z nimi współpracują lub chciałyby nawiązać taką współpracę. Praca może być 
wykorzystywana przez instytucje rządowe do opracowywania i wdrażania kompleksowej 
polityki wspierającej założenia polityki innowacyjnej oraz przez podmioty, które są 
zaangażowane w tworzenie powiązań z bankami detalicznymi. Wyniki badań pozwalają na 
ocenę znaczenia innowacji w bankowości detalicznej dla klientów indywidualnych i mogą 
być wykorzystywane przez banki w planowaniu przyszłych i modyfikacji obecnych działań2. 

 
Do najważniejszych zadań badawczych, które zostały przeprowadzone dla osiągnięcia 

celu głównego, celów poznawczych i aplikacyjnych, zalicza się: 
 zidentyfikowanie sposobu oceny innowacyjności sektora oraz źródeł informacji przez 

menedżerów,  

                                                

2 Normam, E.Marr, Prendergast, G., (1993), Consumer Adoption of Self-Service Technologies in Retail 
Banking: Is Expert Opinion Supported by Consumer Research?, “International Journal of Bank Marketing” 
11(1):3-10; DOI: 10.1108/02652329310023381 
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 rozpoznanie motywów i barier wdrażania innowacji w bankach detalicznych,  
 identyfikację determinant skuteczności wdrażania innowacji w bankach,  
 ustalenie realizowanego zakresu współpracy oraz rodzajów innowacji wdrażanych przez 

banki detaliczne, 
 rozpoznanie zachowań klientów indywidualnych w zakresie stopnia korzystania z oferty i 

innowacji, w tym marketingowych, 
 identyfikację opinii klientów na temat innowacji banków detalicznych, 
 rozpoznanie przyczyn i barier korzystania przez klientów z innowacji banków 

detalicznych, 
 dokonanie porównania zakresu korzystania z innowacji marketingowych przez klientów 

indywidualnych z zakresem wdrożeń przez banki. 
 

Dotychczasowa wiedza na temat innowacji w bankach detalicznych pozwoliła na 
postawienie tezy głównej pracy, zgodnie z którą przyjęto, że banki detaliczne intensywnie 
wdrażają innowacje w realizowanym marketingu, przyczyniając się do lepszego 
zaspokojenia potrzeb klienta. Innowacje mają znaczenie szczególnie w przypadku usług 
bankowych opartych na nowoczesnych technologiach, zarówno w zakresie tworzenia samej 
oferty, jej składowych, jak i form dostarczania i komunikowania. 

Zakres przedmiotowy pracy obejmuje innowacje w działalności banków detalicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem sfery marketingu realizowanego przez te podmioty. Zakres 
podmiotowy obejmuje banki detaliczne działające na rynku polskim i ich klientów. 

Realizacja celów wymagała wykorzystania wielu źródeł informacji, zarówno wtórnych, 
jak i pierwotnych, które pozwoliły uzyskać wyniki badań bezpośrednich. Źródła wtórne 
obejmowały krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu z zakresu innowacji, marketingu 
banków detalicznych. Wykorzystano także statystyki GUS oraz materiały udostępnione 
przez inne instytucje badawcze i uczelnie wyższe. Analiza wtórnych źródeł informacji 
posłużyła realizacji celów w warstwie teoretycznej i odniesieniu problemu innowacji w 
marketingu banków detalicznych do istniejącego stanu wiedzy. Wykorzystano także 
materiały pochodzące z badanego sektora, w tym ze stron internetowych banków. 
Zastosowano badania teoretyczno-konceptualne i metodykę jakościowych badań 
empirycznych (naukowe studia przypadków) w ramach specjalistycznych studiów 
sektorowych i rynkowych. 

W pracy wykorzystano również pierwotne źródła informacji – banki detaliczne i 
konsumentów indywidualnych. Dla przeprowadzenia badań bezpośrednich dotyczących 
innowacji w marketingu banków detalicznych konieczne było dobranie właściwych metod i 
technik badawczych oraz konstrukcja narzędzi pomiarowych. Bezpośrednie badania 
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ankietowe zostały zrealizowane w dwóch etapach, służących celom poznawczym i 
diagnostycznym (empirycznym). 

Praca składa się z czterech logicznie powiązanych rozdziałów pozwalających na 
realizacje przyjętych celów oraz weryfikacje hipotez. W pierwszym rozdziale 
zaprezentowano innowacje w sektorze banków detalicznych w świetle ujęć teoretycznych. 
Przybliżono istotę innowacji i korzyści, jakie daje, oraz klasyfikacje innowacji w kontekście 
aktywności banków. Rozdział ten zawiera również analizę innowacji w sektorze bankowym 
z uwzględnieniem klasyfikacji OECD3. Zamyka go charakterystyka modeli procesu 
innowacyjnego, z których mogą korzystać banki detaliczne. 

Rozdział drugi poświęcono uwarunkowaniom zewnętrznym działalności innowacyjnej 
banków. Zaprezentowano tam obecne warunki ekonomiczne oraz determinanty regulacyjno-
prawne. Następnie skupiono się na zagadnieniach związanych z informacją i wiedzą oraz ich 
źródeł i znaczenia dla kształtowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Rozdział ten 
zawiera również charakterystykę uwarunkowań technologicznych dla wprowadzania i 
dyfuzji innowacji w bankach detalicznych, jak również kwestie dotyczące poziomu rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. 

W rozdziale trzecim zaprezentowano stan sektora bankowego w Polsce od strony 
podażowej oraz popytowej. Zawarto tam m.in. informacje na temat struktury sektora 
bankowego, poziomu ubankowienia Polaków oraz poziomu sprzedaży w ramach głównych 
grup produktowych oferowanych przez banki.  

Rozdział czwarty zawiera wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród 
menedżerów banków detalicznych dotyczących ich działalności innowacyjnej oraz 
zachowań klientów indywidualnych wobec działalności innowacyjnej tych podmiotów. 
Dokonano tu też charakterystyki próby badawczej. 

W zakończeniu pracy zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonych studiów i 
analiz. Wskazano również ograniczenia pracy oraz kierunki przyszłych badań 

Niniejsza praca jest kontynuacją wieloletnich badań autorki nad aktywnością banków 
detalicznych oraz rozważań nad innowacjami i ich związkiem z zachowaniami klientów 
indywidualnych. Podsumowując, o wkładzie przedstawionej monografii do nauk o 
zarządzaniu świadczy w moim przekonaniu podjęcie wymienionych działań w trzech 
wymiarach (poznawczym, metodycznym i aplikacyjnym). 
                                                

3 Klasyfikacja OECD, choć nie pozbawiona pewnych uproszczeń, to jednak z uwagi na swoją przejrzystość jest 
bardzo często stosowana w badaniach naukowych, np.: Marburger, J. (2007), „The Science of Science and 
Innovation Policy”, in OECD (2007), Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World, 
Responding to Policy Needs, Paris: OECD, pp. 27-3; Harhoff, D. and Karim R. L. (2016) (eds), 
Revolutionizing Innovation: Users, Communities and Open Innovation, Cambridge, MA: The MIT Press. 
Przyjęty w niej podział przystaje także bardzo dobrze do działań realizowanych w sektorze bankowym, 
Gault, F. (2015), Measuring innovation in all sectors of the economy, UNU-MERIT Working Paper 2015-
038, pp. 23.  



9 
 

W pracy dokonano identyfikacji istoty i znaczenia innowacji w marketingu banków 
detalicznych oraz określono uwarunkowania rozwoju innowacji w tym sektorze. Osiągnięto 
w ten sposób cel główny przyjęty w pracy. W kontekście celów szczegółowych dokonano 
usystematyzowania dorobku naukowego w zakresie innowacji w bankach detalicznych, w 
tym określono jej przedmiot, cechy oraz dokonano klasyfikacji. Przedstawiono znaczenie 
innowacji dla podmiotów sektora bankowości detalicznej pod kątem korzyści, jakie niesie 
jej wdrażanie. Ponadto zidentyfikowano i scharakteryzowano uwarunkowania aktywności 
innowacyjnej banków detalicznych w kontekście czynników sprzyjających i ograniczających 
ich rozwój, zarówno na podstawie danych wtórnych, jak i analizy zebranego materiału z 
badań pierwotnych. 

Celem badania była identyfikacja zakresu wdrażania innowacji w marketingu przez 
banki detaliczne działające w polskim sektorze. Badania pierwotne służyły identyfikacji i 
analizie aspektów związanych z opracowaniem, wdrożeniem oraz komunikowaniem 
innowacji w marketingu banków detalicznych. Zakres przedmiotowy badań objął w 
szczególności: 
 sposób postrzegania innowacyjności sektora oraz identyfikację źródeł innowacji przez 

menedżerów banków,  
 motywy i bariery wdrażania innowacji w bankach detalicznych, 
 czynniki, które mają wpływ na skuteczność wdrażania innowacji w bankach,  
 zakres realizowanej przez banki współpracy z innymi podmiotami oraz rodzaje innowacji 

wdrażane przez badane banki.  
 

W pracy sformułowano hipotezę główną, w której przyjęto, że banki detaliczne 
prowadzą intensywną działalność służącą wdrażaniu innowacji w realizowanym marketingu, 
przyczyniając się do lepszego zaspokojenia potrzeb klienta. W ramach hipotez 
szczegółowych przyjęto, że menedżerowie banków pozytywnie oceniają poziom 
innowacyjności sektora, a wśród najważniejszych dla banków źródeł innowacji dominują te 
związane z otoczeniem bliższym, czyli pochodzące od klientów indywidualnych oraz od 
banków konkurencyjnych. Szczególnie chodzi tu o te podmioty, które zajmują pozycję lidera 
i realizują aktywności uznawane za wzorcowe (tzw. best practice), które mogą być 
wykorzystywane w ramach benchmarkingu. Jednocześnie względna łatwość kopiowania 
atrakcyjnych rozwiązań innowacyjnych może stanowić jedną z najistotniejszych barier dla 
skuteczności wdrażania innowacji w sektorze detalicznym. Przyjęto, że banki detaliczne 
skłania do wdrażania innowacji rosnąca presja konkurencyjna i zmieniające się wymagania 
konsumentów. Obserwując ogólne tendencje do intensyfikacji nawiązywania współpracy 
sieciowej, przyjęto, że banki detaliczne doceniają współpracę z innymi podmiotami, także 
spoza sektora. Z uwagi na charakter oferty – usługowych produktów bankowych wśród 
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innowacji wprowadzanych przez banki szczególnie często pojawią się te, które wykorzystują 
nowoczesne technologie. Jednocześnie mogą to być zarówno innowacje produktowe, 
procesowe, jak i marketingowe, np. z obszaru komunikacji marketingowej. 

Badania empiryczne miały charakter pełny. W wymiarze podmiotowym zostały one 
przeprowadzone wśród 22 detalicznych banków komercyjnych, które prowadziły działalność 
na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z uwagi na 
założoną centralizację decyzji związanych z innowacjami uwzględniono centrale banków, a 
w nich osoby odpowiedzialne za politykę innowacyjną (Kierownicy działów marketingu 
i/lub działów B+R lub ewentualnie Dyrektorzy Regionalni). W badaniu wykorzystano 
metodę wywiadu, technikę CATI ( wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo), w 
którym jako narzędzie pomiarowe użyto kwestionariusz wywiadu. Zawierał on zestaw pytań, 
których znaczna część opierała się na 5-cio stopniowej skali Likerta. Badanie 
przeprowadzono w okresie marzec–kwiecień 2016 r. 

W celu identyfikacji zachowań i postaw klientów indywidualnych wobec 
innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez banki detaliczne zostały przeprowadzone 
badania bezpośrednie. Wśród celów szczegółowych można wymienić m.in.: 
 identyfikację sposobu postrzegania innowacyjności banków, 
 ustalenie przyczyn korzystania z innowacyjnych rozwiązań przez klientów, 
 wskazanie barier korzystania z innowacyjnych rozwiązań przez klientów indywidualnych, 
 ustalenie zakresu korzystania z innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez banki 

detaliczne. 
 

Na podstawie analiz literaturowych i obserwacji sektora sformułowano hipotezę 
główną, w której przyjęto, że klienci indywidualni banków są coraz bardziej otwarci na ich 
innowacyjną ofertę, choć pozytywna ocena rozwiązań nie zawsze oznacza, że z nich 
korzystają. Dotyczy to szczególnie produktów i działań wykorzystujących nowoczesne 
technologie wymagające od konsumentów określonego poziomu wiedzy i umiejętności, 
którym charakteryzują się raczej klienci z młodszych przedziałów wiekowych. 

Zakres podmiotowy badań objął w tym przypadku podmioty popytu na rynku 
bankowości detalicznej – klientów indywidualnych korzystających z usług banków 
detalicznych. Badania przeprowadzono metodą ankiety z wykorzystaniem techniki CAWI z 
wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Kwestionariusz składał się z pytań 
zbudowanych w oparciu o skale: nominalne, rang i złożone –  5 stopniowa skala Likerta. Z 
uwagi na brak jego typu instrumentu pomiarowego dla sektora banków detalicznych  o 
charakterze zwalidowanym, opracowano autorskie narzędzie pomiarowe (cel metodyczny), 
choć uwzględniono skale zestandaryzowane dotyczące badania innowacji, przedstawione w 
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literaturze przedmiotu4. Badanie przeprowadzono metodą online w okresie kwiecień–
czerwiec 2016. W badaniu wzięło udział 1196 respondentów rekrutujących się z regionów 
Polski Południowej. Zastosowano dobór nielosowy, kwotowy. Udział osób w próbie został 
ustalony w taki sposób, aby był proporcjonalny do ich rzeczywistego udziału w 
całej badanej populacji z uwagi na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania. 

Wyniki uzyskane dzięki przeprowadzonym analizom pozwoliły potwierdzić przyjętą 
hipotezę. Banki detaliczne w rodzimym sektorze intensywnie wdrażają innowacje w 
realizowanym marketingu, przyczyniając się w ten sposób do lepszego zaspokojenia potrzeb 
klienta. Innowacje odgrywają znaczenie szczególnie w przypadku usług bankowych 
opartych na nowoczesnych technologiach, zarówno w zakresie tworzenia samej oferty, jej 
składowych, jak i form dostarczania i komunikowania. 

Badania pozwoliły osiągnąć cel związany z identyfikacją postrzegania 
innowacyjności sektora oraz identyfikację źródeł innowacji przez menedżerów 
banków. Dzięki przeprowadzonym badaniom ustalono, że menedżerowie banków wysoko 
oceniają ogólny stopień innowacyjności ich instytucji, choć jednocześnie są nieco bardziej 
krytyczni wobec oceny poziomu innowacyjności całego sektora5. Być może jest to kwestia 
korzystniejszego postrzegania własnych działań i tempa rozwoju przy jednoczesnym  
niedocenianiu wysiłków i działań konkurentów. 

Badane banki korzystają z szerokiego spektrum źródeł informacji na potrzeby 
opracowywania innowacji i stosują tu zgodne z modelowymi ujęciami rozwiązania 
systemowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dostrzegają one znaczenie wiedzy 
zdobywanej od podmiotów zewnętrznych, w tym obecnych i potencjalnych klientów. 
Wszyscy menedżerowie badanych banków deklarują, że przy opracowywaniu innowacji 
korzystają z informacji pozyskiwanych od aktualnych klientów, poddając analizie ich 
potrzeby i oczekiwania. Na korzystanie z tego źródła wiedzy w bardzo dużym stopniu 
wskazało 15 banków, a w dość dużym stopniu 7 podmiotów. Aż 20 banków deklarowało, że 
w bardzo dużym lub dość dużym stopniu wykorzystuje także informację pozyskaną od 
potencjalnych klientów. Tworzy to dobry grunt dla  rozwijania współpracy sieciowej w 
różnych zakresach działalności – nie tylko przy gromadzeniu informacji, ale też 
komunikowaniu i dostarczaniu oferty. 
                                                

4  Wykorzystany kwestionariusz zbudowany został w oparciu o badania przeprowadzane w sektorze bankowym 
przez …i zmodyfikowany pod kątem uwarunkowań panujących na rynku polskim. Alegre J., Lapiedra 
R., Chiva R., (2006) "A measurement scale for product innovation performance", European Journal of 
Innovation Management, Vol. 9 Issue: 4, pp.333-346 

5  Dla porównania wg badania  najbardziej innowacyjna okazała się Europa Środkowa i Wschodnia, a następnie 
banki na Bliskim Wschodzie i w Afryce. porównania wg Badania Banki w Europie Środkowej i 
Wschodniej, w szczególności Turcja, były liderami innowacji w zakresie rozwoju, a 54% ankietowanych 
banków uważało, że ich poziom innowacyjności w organizacjach społecznych był wysoki lub bardzo 
wysoki. Innovation in Retail Banking 2018 - 10th Anniversary Edition; 2018 Efma and EdgeVerve Systems 
Limited 
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Zidentyfikowano także motywy i bariery wdrażania innowacji w bankach 

detalicznych. W przypadku banków detalicznych upowszechnienie innowacji jest 
uzależnione od wielu specyficznych czynników, zarówno makroekonomicznych, jak i 
sektorowych. W pierwszej grupie istotną rolę odgrywają konsekwencje procesu globalizacji 
powiązane ze zjawiskami społecznymi i ekonomicznymi oraz politycznymi. Znaczenie ma 
poziom dochodów społeczeństw, modyfikacje wzorców konsumpcji oraz ogólnoświatowy 
kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych, który rozwinął się w 2008 r., a 
został zapoczątkowany zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w 
Stanach Zjednoczonych.  

W grupie uwarunkowań branżowych należy wymienić poziom rozwoju krajowego 
systemu bankowego, ukształtowane struktury organizacyjne i zmiany instytucjonalne w 
systemie bankowym i/lub finansowym. Ważną grupą czynników, które determinują 
możliwości wprowadzania innowacji w sektorze banków detalicznych, w tym także tych 
marketingowych, są zmiany technologiczne dotyczące wszystkich obszarów funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz powiązania i dostęp do wiedzy, w tym rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Kształtowanie się tych determinant ma wpływ na charakter i dynamizm 
zmian innowacyjnych, które zachodzą na danym rynku (zmiany przyrostowe lub bardziej 
radykalne). 

Wśród czynników wpływających na rozwój i upowszechnienie innowacji należy też 
wskazać determinanty związane z poziomem rozwoju ekonomicznego oraz edukacji 
finansowej klientów, które wpływają na świadomość ich potrzeb, umiejętność dokonywania 
wyborów oraz formułowania oczekiwań wobec banków. Rozwój innowacji stymulują też 
demograficzne zmiany w populacji, zmiany w potrzebach, sposobach konsumpcji, 
wartościach. Czynniki te wyraźnie determinują rozwój innowacji w sferze samych 
produktów bankowych, jak również sposobu ich dostarczania oraz komunikowania. 
Przykładami może tu być powstanie zdalnych i mobilnych kanałów dystrybucji czy też 
dynamiczny rozwój portali społecznościowych i forów internetowych, na które banki muszą 
zwrócić szczególną uwagę. 

Wśród rozpoznanych dzięki badaniom głównych motywów wdrażania innowacji przez 
banki detaliczne zwraca uwagę wysunięcie na plan pierwszy bardzo różnorodnych przyczyn, 
zarówno o charakterze pasywnym (chęć utrzymania pozycji na rynku, konieczność 
nadążania za konkurentami), jak i bardziej aktywnych (zwiększenie dynamiki zysków, 
spełnianie oczekiwań rynku). Wśród barier banki szczególnie zwracały uwagę na wysokie 
koszty i łatwość kopiowania innowacji, co jest immanentną cechą usług i akurat tę 
przeszkodę trudno jest zniwelować. 
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Menedżerowie badanych banków zdawali sobie sprawę, że na skuteczność wdrażania 
innowacji wpływa większość czynników wewnętrznych, choć na plan pierwszy wysunęły się 
odpowiednie zasoby finansowe. Jednocześnie ważne było też dążenie do zaspokojenia 
potrzeb, prognozowanie kierunku rozwoju branży oraz elastyczne dostosowywanie się do 
zmiennych warunków otoczenia. Podkreślano także znaczenie aktywności kadry 
menedżerskiej. Zaraz za ścisłą czołówką uplasowały się dwa motywy: chęć wykreowania 
nowych potrzeb oraz stymulowanie sprzedaży, co jest przyczyną o wyraźnie transakcyjnym 
charakterze. Posiadanie doświadczenia we wdrażaniu innowacji było w tym zestawieniu 
wymieniane w dalszej kolejności, po roli dobrego przygotowania i zmotywowania 
pracowników. Co ciekawe, nie dostrzegano w wymiarze determinant skuteczności polityki 
innowacyjnej roli integracji z parterami, choć jednocześnie deklarowano realizowanie 
współpracy  z podmiotami zarówno z branży, jak i spoza niej. Ankietowani menedżerowie 
nie dostrzegają ograniczeń dla prowadzenia działalności innowacyjnej wewnątrz banków. 
Ani niechęć czy też opór pracowników względem tego typu aktywności, ani brak 
wykwalifikowanej kadry, czy też brak umiejętności zarządzania nie zagrażają tym procesom. 

Badania pozwoliły ustalić, w jakim stopniu poszczególne elementy kultury 
organizacyjnej banku decydują o rozwoju kultury innowacyjnej, czyli takiej, która sprzyja 
powstawaniu innowacji. Według prawie wszystkich badanych menedżerów w bardzo dużym 
i dość dużym stopniu decydują o tym sprecyzowana wizja rozwoju banku, filozofia działania 
ukierunkowana na zmianę oraz nacisk kierownictwa na działalność innowacyjną. Widać tym 
samym wyraźną dominację składników o charakterze strategicznym. Nie mają wpływu 
zasadniczo zachęty dla pracowników – ani finansowe, ani pozafinansowe, jak również 
decentralizacja procesów decyzyjnych (która występuje w sektorze w niewielkim stopniu) i 
płaska struktura organizacyjna. 

Także czynniki zewnętrzne otoczenia zostały ocenione przez menedżerów badanych 
banków pod kątem ich wpływu na skuteczność wdrażania innowacji. Zdecydowanie na 
pierwsze miejsca wysunęły się tu, jako czynniki wpływające w bardzo dużym stopniu, 
wysoka presja konkurencyjna oraz dostęp do nowoczesnej technologii i rozwinięta 
infrastruktura. Uwzględniając także dość duży wpływ na skuteczność, na kolejnych 
miejscach zdaniem badanych banków należy wymienić dostęp do wykwalifikowanej kadry 
oraz postępującą w skali globalnej standaryzację. Nie bez znaczenia jest też ogólna 
otwartość konsumentów na nowości, elastyczność relacji z partnerami biznesowymi oraz 
dojrzałość branży.  

Wyniki badań przeprowadzone wśród menedżerów 22 największych banków 
potwierdzają tym samym, że wśród czynników zewnętrznych dominującą rolę w przypadku 
rozwoju innowacji odgrywają determinanty związane z otoczeniem bliższym, w tym 
zwłaszcza z nasilającą się konkurencją, dostępem do wykwalifikowanej kadry i otwartymi 
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postawami konsumentów względem nowości. Ramy prowadzenia działalności innowacyjnej 
tworzy też otoczenie dalsze, a szczególnie sfera technologiczna oraz globalizacja. 

W kontekście wdrażania innowacji w okresie ostatnich trzech lat menedżerowie prawie 
wszystkich badanych banków wskazywali na bardzo duży lub dość duży stopień 
wprowadzania do oferty innowacyjnych usług (łącznie 18 banków), stosowania działań 
promocyjnych o takim charakterze (łącznie 19 badanych) oraz wdrażania nowatorskich 
systemów i procedur świadczenia usług (17 podmiotów). Według połowy ankietowanych 
menedżerów innowacyjne zaplecze badawcze nie jest rozwijane ani w dużym, ani w małym 
stopniu. Podobnie deklarowali oni przy ocenie  skali współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi. Jest to uzasadnione faktem, że banki w przypadku działań B+R korzystają z 
usług wyspecjalizowanych firm dostarczających nowoczesnych rozwiązań i sprzętu (tzw. 
fintech). Zdaniem menedżerów prawie wszystkich badanych banków wdrażane innowacje 
mają bardzo duży lub dość duży wpływ na zapewnienie wysokiej jakości oferty 
produktowej, nawiązanie relacji z klientami, atrakcyjny dla klientów poziom cen i wzrost 
poziomu lojalności klientów. Wszystkie te składniki przyczyniają się do utrzymania pozycji 
konkurencyjnej, co według badań jest istotnym motywem prowadzenia aktywności 
innowacyjnej. 

Dzięki badaniom wskazano czynniki, które mają wpływ na skuteczność wdrażania 
innowacji w bankach. Badania potwierdziły przyjęte założenie, które zdeterminowało 
skoncentrowanie się na centralach banków, że wprowadzanie rozwiązań w ramach różnych 
typów innowacji jest generalnie zcentralizowane i  kierownictwo placówek nie ma tu 
praktycznie żadnej samodzielności. Widać to szczególnie w przypadku innowacji 
produktowych oraz procesowych związanych z nowoczesnymi technologiami świadczenia i 
dostarczania usług – wszystkie badane banki zadeklarowały że decyzje w tych przypadkach 
podejmuje centrala. Możliwości samodzielnego wdrażania innowacji były zgłaszane jedynie 
w przypadku polityki cenowej – 5 w małym stopniu, a 3 w dużym stopniu. 

Kolejnym zrealizowanym celem była identyfikacja zakresu realizowanej przez 
banki współpracy z innymi podmiotami oraz rodzaje innowacji wdrażane przez 
badane banki. W kontekście stopnia wdrożenia innowacji produktowych w badanych 
bankach wszyscy menedżerowie wskazali na bardzo duży stopień wdrożenia e-przelewów. 
Bardzo powszechna jest też możliwość sprawdzania salda w serwisie internetowym, karty 
zbliżeniowe oraz przelewy przez serwisy internetowe (np. PayU) i karty czipowe. Na 
przeciwległym biegunie 19 menedżerów wymieniło bardzo mały stopień wdrożenia 
innowacji produktowej w postaci sprawdzania salda na karcie z wyświetlaczem, co znajduje 
odzwierciedlenie w ofercie tylko nielicznych banków.  

Badania pozwoliły stwierdzić, że wśród cząstkowych (szczegółowych) przejawów 
innowacji procesowych i organizacyjnych 19 badanych banków wskazywało na bardzo duży 
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lub dość duży stopień wdrożenia innowacji w postaci SMS-ów z hasłami zabezpieczającymi, 
a 17 na stosowanie jednorazowych haseł zabezpieczających oraz automatyzację Back Office. 
Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych menedżerów można wywnioskować, że w 
bardzo małym lub dość małym stopniu są wdrożone takie innowacje organizacyjne, jak 
Balanced Scorecard, Outsourcing 

Z kolei w wymiarze wdrożenia innowacji  marketingowych badane banki wskazywały 
na jej bardzo wysoki lub wysoki stopnień w przypadku wykorzystywania MMS-ów, e-maili 
w komunikowaniu się (19 podmiotów), możliwości doładowania telefonu z konta (20 
banków), wykorzystywania kodów QR, które pozwalają pobrać informacje (17 badanych) 
oraz braku opłat i korzystniejszych warunków finansowych dla klientów (20 
ankietowanych). Widać tym samym, że wśród dominujących innowacji o charakterze 
marketingowym przeważają te związane z prowadzeniem komunikacji oraz bodźce cenowe. 
Duża część spośród badanych banków deklarowała bardzo mały lub dość mały stopień 
wdrożenia innowacji marketingowych z zakresu dystrybucji w postaci minioddziałów 
bankowych zlokalizowanych w supermarketach (wskazało tak 17 spośród 22 menedżerów). 
Szesnaście banków na takim poziomie wskazało możliwość samodzielnego projektowania 
przez klienta grafiki na karcie płatniczej, a 12 na instalowanie wirtualnych oddziałów 
banków (w postaci stanowisk samoobsługowych). 

 
Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły też na osiągnięcie celów związanych z 

rozpoznaniem postrzegania innowacyjności banków, przyczyn korzystania z nich, zachowań 
klientów indywidualnych w zakresie stopnia korzystania z oferty i innowacji, w tym 
marketingowych, oraz dokonanie jego porównania z zakresem wdrożeń tych innowacji przez 
banki. 

Dzięki badaniom osiągnięto cel i dokonano identyfikacji sposobu postrzegania 
innowacyjności banków przez klientów indywidualnych. Jedną z podstawowych kwestii 
było zidentyfikowanie, przez pryzmat jakich cech klienci postrzegają bank, który uznają za 
swój główny, jako innowacyjny. Z badań wynika, że dla badanych respondentów jest to 
przede wszystkim stosowanie bankowości elektronicznej i mobilnej, a więc rozwiązań, które  
zdecydowanie wykorzystują nowoczesne technologie. Również bezpieczeństwo jest bardzo 
ważną cechą przypisywaną przez badanych innowacyjnym bankom. Co ciekawe, na 
przedostatnim miejscu wymieniano wdrażanie nowinek technicznych, a na ostatnim miejscu 
pojawiły się innowacyjne produkty. Można sądzić, że takie odpowiedzi wynikają z faktu, że 
dla klientów produkty bankowe to jednak ciągle klasyczny podział na grupy produktów 
rozliczeniowych, kartowych, depozytowych i kredytowych, a sposób ich świadczenia jest 
dla przeciętnego klienta rzeczą wtórną. 
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Respondenci określili także swój stosunek względem stwierdzeń związanych z 
postrzeganiem przez nich  innowacji w bankach. Badani klienci najczęściej deklarowali, że 
raczej się zgadzają z opinią, że innowacja to nowy sposób dostarczania usług bankowych, 
np. przez Internet. Dostrzegali też jako przejaw innowacji realizowanie nowych form 
współpracy banków z innymi podmiotami, np. sieciami handlowymi. Stanowisko takie 
wynika zapewne z faktu, że tego typu działania są dobrze widoczne dla klientów 
indywidualnych. Warto też zauważyć, że generalnie badani ocenili, iż mają raczej 
pozytywny stosunek do innowacji bankowych. Takie stanowisko tworzy korzystny klimat 
dla podmiotów sektora bankowego, które są zainteresowane rozwijaniem tego typu działań. 

Badani ocenili banki, z usług których korzystają, w kontekście najwyższego poziomu 
innowacyjności, który taki podmiot reprezentuje. Ich zdaniem najbardziej innowacyjny jest 
ING Bank Śląski. Taki wynik może być w pewnym stopniu wynikiem prowadzenia badań w 
Subregionie Południowym Polski, gdzie bank ten ma najwięcej oddziałów, a przez to jego 
znajomość jest większa. Struktura odpowiedzi badanych klientów z różnych przedziałów 
wiekowych nie wykazała wyraźnych różnic w postrzeganiu innowacyjności banków z 
wyjątkiem grupy osób najstarszych. Ponad połowa wskazań ankietowanych w wieku 
powyżej 65 lat przypadła dla ING Banku Śląskiego, a 40% dla PKO BP jako banków 
najbardziej innowacyjnych. Osoby te nie wskazały w tym zestawieniu w ogóle mBanku, 
Pekao SA oraz  Getin Banku. Takie odpowiedzi nie muszą dziwić o tyle, że starsi klienci 
rzadziej eksperymentują i będąc związani z bankami, które działają najdłużej, oceniają je 
najlepiej – również pod kątem innowacyjności. 
 Warto zauważyć, że niezależnie od przynależności do segmentu wyodrębnionego ze 
względu na wiek oraz wykształcenie (oprócz grupy z wykształceniem podstawowym i 
gimnazjalnym) ankietowani najczęściej wskazywali ING Bank Śląski jako najbardziej 
innowacyjny. Oprócz regionu Polski Południowej, który został wybrany do badania, 
czynnikiem, który też mógł tu oddziaływać, jest stosowana przez ten bank działalność 
promocyjna. Wymaga to jednak przeprowadzenia dalszych badań. 

Kolejnym celem osiągniętym w pracy dzięki badaniom było ustalenie przyczyn 
korzystania z innowacyjnych rozwiązań przez klientów. Czynnikiem skłaniającym klientów 
do korzystania z innowacyjnych rozwiązań w bankowości, jak wynika z badania, jest przede 
wszystkim bezpieczeństwo, następnie niższa cena oraz wzrost wygody korzystania. Pojawia 
się oczywiście pytanie, skąd w klientach przekonanie, że dzięki innowacjom następuje 
wzrost bezpieczeństwa. Można przypuszczać, iż dostrzegają oni, że innowacyjność w banku 
opiera się na nowoczesnych technologiach, co zwykle wiąże się ze wzrostem zabezpieczeń. 
Dość istotnymi czynnikami są także rekomendacje od znajomych lub rodziny. Wskazuje to 
na wciąż znaczną rolę informacji prywatnej ocenianej przez klientów jako sprawdzona i 
bardziej wiarygodna niż przekazy reklamowe. W tej grupie determinant wymieniano także 
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stopień oryginalności nowości oraz zainteresowanie innowacyjnymi produktami. To ważne 
czynniki związane z postawami wobec nowych rozwiązań opartych na nowoczesnych 
technologiach. Co ciekawe, reklama znalazła się na ostatnim miejscu zaraz po rekomendacji 
pracownika banku. Może to świadczyć o relatywnie niewielkim zaufaniu do 
instytucjonalnych źródeł informacji. Można to wytłumaczyć efektem ROPO – klienci sami 
rozpoznają rynek i podejmują decyzje, ufając najbardziej własnemu doświadczeniu oraz 
opiniom znanych im osób. 

Rorozpatrując wiek respondentów, uzyskano bardzo interesujące wyniki 
potwierdzające znacząco różne postawy między przedstawicielami różnych pokoleń 
(Millenialsów czy pokolenia X). Różnice istotne statystycznie dotyczą takich kwestii, jak 
wygoda korzystania, rekomendacje, nowatorstwo rozwiązań, zainteresowanie nowościami, 
rekomendacje pracowników banku oraz reklama. Również wykształcenie stanowi kryterium, 
które może różnicować klientów i korzystanie przez nich z innowacji. Dotyczy to jednak 
tylko niektórych przyczyn, a mianowicie: bezpieczeństwa, nowatorstwa rozwiązań, 
rekomendacji członków rodziny, znajomych i pracowników banku, oddziaływania reklamy 
czy promocji organizowanej przez bank. 

Kolejnym celem było ustalenie, jakie bariery ograniczają w największym stopniu 
korzystanie z innowacyjnych rozwiązań banków. Tu klienci na pierwszym miejscu wskazali 
dodatkowe koszty, jakie towarzyszą takim produktom opartym na zawansowanych 
technologiach (np. konieczność posiadania odpowiedniego modelu smartfona dla płatności 
przy jego użyciu). Na drugim miejscu pojawił się czynnik związany z ryzykiem, które rodzi 
obawy przed korzystaniem z nowych, niesprawdzonych usług. Zarówno ten, jak i kolejny 
czynnik – niechęć do zmian – to bariery o charakterze psychologicznym. 

Bardzo ważne w badaniach było ustalenie zakresu korzystania z innowacyjnych 
rozwiązań wdrażanych przez banki detaliczne. Wyniki badań wskazują na dużą popularność 
strony internetowej banku jako formy korzystania z usług. Około 60% ankietowanych 
dokonuje w ten sposób przelewu i sprawdza saldo, połowa z nich szuka informacji o ofercie, 
a 40% dokonuje płatności za produkty. Ciągle znaczny odsetek wskazań wśród badanych 
zyskała też forma dostępu w postaci osobistej wizyty w oddziale bankowym. Można to 
tłumaczyć kwestią towarzyszących formalności i niekiedy znaczną ilością dokumentów, 
które należy złożyć przy takich umowach (np. kredytowych). Około 1/5 badanych 
zadeklarowało też korzystanie z aplikacji mobilnych banku podczas sprawdzania salda i 
dokonywania przelewów, a 12% przy realizacji płatności za produkty i usługi. 
Potwierdzałoby to sukcesywny wzrost popularności tej innowacyjnej formy korzystania z 
usług bankowych. 

Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły zidentyfikować częstotliwość korzystania z 
wielu rozwiązań oferowanych przez banki. Ankietowani korzystali najczęściej w swoich 
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głównych bankach z produktów wykorzystujących nowoczesne technologie w przypadku 
bieżących czynności, takich jak sprawdzanie salda w serwisie internetowym banku oraz 
dokonywanie przelewu z konta internetowego. Nieco rzadziej dokonywali oni przelewów 
przez serwisy internetowe typu PayU (np. podczas zakupów on-line),  korzystali z karty 
zbliżeniowej oraz sprawdzali saldo w telefonie. Wyniki takie może uzasadniać fakt, że są to 
czynności realizowane przez klientów banku okresowo. W przypadku produktów opartych 
na innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych respondenci rzadko dokonywali 
przelewów przy użyciu gadżetów  z czipem (płatności mobilne NFC) i sprawdzali saldo na 
kartach z wyświetlaczem (jest to o tyle zrozumiałe, że taką innowację ma w ofercie jeden 
bank), relatywnie rzadko korzystali też z partnerskich kart płatniczych o funkcjach 
lojalnościowych. 

Analizując wyniki badań z uwagi na płeć badanych nie zauważono różnic w 
odpowiedziach w tej kwestii. Natomiast już wiek był czynnikiem, który zróżnicował 
odpowiedzi. Szczególnie było to widoczne w grupie klientów z przedziału wieku 65 lat i 
więcej, gdzie wartość dominanty wskazuje na bardzo niską częstotliwość korzystania z 
wymienionych rozwiązań oferowanych przez banki. Ponadto występuje bardzo duża 
rozbieżność między tą grupą wiekową a wszystkimi pozostałymi grupami dla rozwiązań 
produktowych w postaci: sprawdzania salda w serwisie internetowym, dokonywania e-
przelewów oraz korzystania z kart zbliżeniowych. (w grupie najstarszych klientów 
dominanta wyniosła 5, a dla pozostałych grup przyjęła wartość 1, która oznacza bardzo 
wysoki zakres korzystania).  

Podobnie ukształtowały się wyniki dla korzystania z płatności on-line, przy czym 
bardzo rzadko były one wykorzystywane przez osoby powyżej 55. roku życia. Z kolei 
bardzo niską częstotliwość korzystania z opcji sprawdzania salda w telefonie wskazały 
osoby od 45 lat wzwyż. Wyniki pokazują, że innowacyjne wersje produktów oparte na 
nowoczesnych technologiach są zdecydowanie bardziej popularne wśród osób z niższych 
przedziałów wiekowych. Jest to związane z większym zakresem i swobodą w korzystaniu 
przez nich z rozwiązań informatycznych w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z 
ofertą banków. 

Podobnie jak w przypadku wieku badanych, także klienci o różnym poziomie 
wykształcenia deklarowali nieco odmienną częstotliwość korzystania z pewnych rozwiązań 
w ofercie banków detalicznych. Różnice nie pojawiały się w przypadku sprawdzania salda w 
serwisie internetowym banku, gdzie dominanta dla wszystkich grup wykształcenia wyniosła 
1 i wskazywała na bardzo wysoką częstotliwość korzystania. Taki wynik może się wiązać z 
faktem, że usługa ta jest już dostępna od dawna i klienci się z nią oswoili, a ponadto nie 
wymaga żadnych dodatkowych umiejętności czy urządzeń, poza komputerem i dostępem do 
Internetu. Wyniki takie wskazują, że klienci z wyższym poziomem wykształcenia deklarują 
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większą częstotliwość korzystania z rozwiązań produktowych i usługowych banków 
detalicznych, które opierają się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i 
informatycznych.  

Ankietowani wskazali też, z których innowacji marketingowych i pokrewnych 
(hybrydowych) korzystają. Okazało się, że w użyciu są głównie formy związane z funkcjami 
zabezpieczającymi użytkowanie kart czy płatności internetowych (np. SMS-y lub 
jednorazowe hasła). Respondenci korzystali też z działań służących komunikacji, także tej 
interaktywnej (mailing, portale społecznościowe) oraz z ofert pozwalających na uzyskanie 
korzyści finansowych (okresowe oferty cenowe, uczestnictwo w programach rabatowych). 

Ważnym celem, który udało się osiągnąć było też porównanie deklarowanych 
zakresów wdrożenia przez banki detaliczne innowacji  marketingowych z 
częstotliwością korzystania z tego typu rozwiązań przez klientów indywidualnych. 
Ustalono dzięki temu, że można mówić o bardzo dużej zgodności pomiędzy wysokim 
stopniem wykorzystywania przez banki nowoczesnych form w postaci SMS-ów, MMS-ów 
czy e-maili w komunikowaniu się z klientem oraz oferowaniem przez banki możliwości 
doładowania telefonu z konta a najwyższą deklarowaną częstotliwością korzystania z 
innowacyjnych rozwiązań przez ankietowanych klientów.  

Również w ścisłej czołówce zgodnych deklaracji strony podażowej i popytowej znalazło 
się oferowanie i odpowiednio korzystanie z ofert pozwalających na uzyskanie korzyści 
finansowych, które mogą przyjmować postać okresowych obniżek ceny, braku opłat czy też 
zapewnienia uczestnictwa w programach rabatowych. Oznacza to, że banki dostrzegają 
znaczenie dla klientów bodźców cenowych i kwestii ekonomicznych jako ważnych korzyści 
poszukiwanych podczas zaspokajania potrzeb finansowych.  

W kwestii porównania wdrożenia innowacji marketingowych w postaci nowoczesnych 
form dystrybucji – wirtualnych oddziałów banków (stanowisk samoobsługowych) oraz 
minioddziałów bankowych zlokalizowanych w supermarketach i tzw. McBanków – małych 
oddziałów w centrach miast, także można stwierdzić występowanie znacznej zgodności 
strony podażowej i popytowej. Badane banki deklarowały tu najczęściej bardzo mały lub 
dość mały stopień stosowania takiej innowacji, co jest o tyle uzasadnione, że klienci 
korzystali z niej analogicznie z bardzo małą lub dość małą częstotliwością.  

Rozdźwięk deklaracji obu stron wystąpił w przypadku innowacji w postaci kodów QR, 
które pozwalają pobrać informacje na temat oferty, oraz usługi geolokalizacji, która pozwala 
powiadomić poprzez SMS/MMS o promocjach w najbliższej placówce. Banki 
zadeklarowały tu raczej wysoki stopień wdrożenia tych innowacji, podczas gdy klienci 
uważali, że korzystają z tego typu rozwiązań z bardzo małą lub raczej małą częstotliwością.  

Pewna rozbieżność występowała w przypadku stopnia wdrożenia przez banki i 
korzystania przez klientów z innowacji marketingowej w postaci samodzielnego 
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projektowania przez klienta grafiki na kartach płatniczych. Podmioty strony podaży określiły 
tu poziom stosowania tego rozwiązania jako bardzo niski, podczas gdy klienci byli nim w 
pewnym stopniu zainteresowani. Można przypuszczać, że jest to innowacja mająca 
znaczenie dla niektórych segmentów klientów, którzy cenią sobie możliwość wyróżnienia i 
indywidualizacji.  

Generalnie jednak można stwierdzić, że to porównanie wypadło korzystnie zarówno dla 
banków, jak i klientów. Obszary zbieżne dotyczyły innowacji zapewniających korzyści 
szczególnie istotne dla nabywców, które wiążą się z bezpieczeństwem, bodźcami cenowymi 
dającymi oszczędność oraz dostępem do informacji i dostępnością samych produktów 
usługowych. 

 
Podsumowując prowadzenie intensywnej polityki innowacyjnej służącej kreowaniu 

nowych rynków i nowych potrzeb oraz odpowiednie oddziaływanie na rynek wymaga od 
banków znajomości zmian w nowoczesnych technologiach, zwłaszcza informatycznych. Są 
one dla banków detalicznych nie tylko wyzwaniem, ale i szansą intensyfikacji rozwoju 
samych produktów oraz ich dystrybucji przy wykorzystaniu innowacyjnych i 
perspektywicznych kanałów. Ponadto nowoczesne technologie tworzą możliwości dla 
rozwijania w wielu obszarach partnerstwa banków z innymi podmiotami oraz nawiązywania 
współpracy sieciowej. 

Takie podejście jest bardzo istotne w obecnych warunkach, gdyż rozwój innowacji 
zależy od kształtowania oczekiwań konsumentów, jak również ciągłego aktywnego 
reagowania na ich zmieniające się wymagania, zachowania i doświadczenia. To z kolei 
pociąga za sobą konieczność odpowiedniego kształtowania wiedzy personelu banków. 
Znaczenie ma także stan wiedzy samych klientów na temat oferty i jej cech, której 
odpowiedni poziom nierzadko warunkuje możliwość skorzystania z tych innowacji. Do 
zdobycia tej wiedzy przez konsumentów może się przyczynić bank albo robią to sami 
nabywcy we własnym zakresie, np. poprzez media społecznościowe. 

Dużą szansą, jak również wyzwaniem będzie dalszy rozwój nowoczesnych usług 
bankowych, w tym bankowości elektronicznej i mobilnej. Obecne tempo rozwoju banków 
stawia je w dobrej pozycji z uwagi na stały postęp technologiczny, popularyzację tych usług 
wśród klientów oraz zmiany potrzeb i mentalności klientów. Z drugiej strony rozwój ten 
wzmaga nacisk na jeszcze szersze dbanie o cyberbezpieczeństwo. Zaakceptowanie przez 
szerokie grono klientów zaawansowanych technologicznie produktów jest jednak 
uzależnione od budowania pozytywnych doświadczeń wśród użytkowników i zapewnienia 
skutecznego poziomu bezpieczeństwa dokonywanych transakcji. Pomocne może być w tym 
prowadzenie przez banki odpowiednich akcji edukacyjnych wśród klientów, także w 
zakresie stosowania technologii informacyjnych, oraz eksponowanie korzyści, jakie dają 



21 
 

nowoczesne produkty i uwzględniane ich przyzwyczajeń czy zmieniających się wymagań. 
Ważnym aspektem są również działania banków nad udoskonaleniem posiadanych 
systemów oraz tworzeniem przyjaznych i zrozumiałych dla klientów aplikacji. 

Wyzwaniem dla banków jest zarządzanie gromadzonymi w dużych ilościach danymi na 
temat klientów, które są tylko częściowo wykorzystywane do oferowania usług, np. w 
ramach sprzedaży krzyżowej. Posiadane informacje mogą się przyczynić do poprawy 
efektywności zarządzania finansami przez klientów bankowych, a także mogą służyć do 
oferowania im usług niekoniecznie czysto finansowych. Jednocześnie z uwagi na najnowsze 
zmiany w prawie faktyczne możliwości oferowania usług klientom będą ograniczone, 
szczególnie w przypadku byłych klientów, których dane znajdują się w bazach banków. 

Bank, który chce aktywnie wykorzystywać w swojej działalności wiedzę, powinien 
wdrażać systemowe myślenie. Zgodnie z nim za tworzenie i wykorzystanie wiedzy są 
odpowiedzialni wszyscy pracownicy, niezależnie od ich pozycji zajmowanej w strukturach 
organizacyjnych. Istotnym warunkiem jest wdrażanie działań innowacyjnych oraz 
posługiwanie się projektami w implementowaniu zmian. Konieczne jest też elastyczne 
podejście w redefiniowaniu podstaw własnej działalności oraz umiejętność tworzenia 
wartości większej niż wytwarzana przez innych uczestników rynku. 

Przyjmując, że innowacje coraz częściej są nie tylko efektem działań pojedynczych 
podmiotów, ale i procesu zbiorowego uczenia się przy udziale intensywnych interakcji 
pomiędzy różnymi aktorami, akcentuje się, że akumulacja wiedzy, efekty uczenia się, 
powstawanie innowacji i ich dyfuzja są uzależnione od różnorodnych czynników 
społecznych i ekonomicznych. W takim ujęciu innowacje nie są tylko procesami 
indywidualnymi firm czy gospodarek, ale także tworzą efekt wspólnych działań i interakcji 
podmiotów, między którymi dochodzi do nawiązania formalnych i nieformalnych relacji, 
często o charakterze sieciowym. 

Należy tu nadmienić, że jednym z ważnych założeń dla rozwoju innowacji otwartych 
jest skoncentrowanie procesu tworzenia wartości wokół klientów i ich indywidualnych 
doświadczeń. Oznacza to w praktyce umożliwienie klientowi współtworzenia wartości 
dodanej wraz z firmą. Przy czym współtworzenie to nie musi się sprowadzać wyłącznie do 
kastomizacji produktu na końcowym etapie procesu jego dostarczania klientowi, ale może 
się rozpoczynać już na etapie projektowania produktów. 

Odnosząc wspomniane klasyfikacje do sektora bankowego, można tam dostrzec 
ewolucyjny charakter opisywanych zjawisk, na który składa się tworzenie i popularyzacja 
innowacji. W bankach występują znacznie częściej innowacje stopniowe, które 
modyfikują i ulepszają dotychczasową ofertę. Zwykle są to pewne nowe, skuteczne 
połączenia w nowe konfiguracje występujących już wcześniej elementów. Rzadziej można 
dostrzec radykalny charakter innowacji, które wiążą się z dążeniem do osiągnięcia 
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radykalnych zmian. Przykładem może tu być wykorzystanie nowoczesnych technologii i 
stworzenie nowego sposobu rozliczania – płatności mobilnych. 

Poprzez współpracę z innymi uczestnikami rynku, w tym również konkurentami, banki 
uzyskują bardzo szerokie możliwości pozyskiwania wszystkich niezbędnych zasobów do 
tworzenia i dostarczania innowacji. Z tego względu oferta banków detalicznych opiera się 
coraz częściej na tzw. otwartej architekturze produktowej, co oznacza, że jest ona budowana 
nie tylko z komponentów produktowych pochodzących z danego banku, ale także 
produktów i usług obcych podmiotów, także spoza branży finansowej, a nawet samych 
nabywców (tzw. prosumpcja). Te nowe rozwiązania stosowane przez banki i podmioty, z 
którymi współdziałają one w ramach sieci, skutkują powstawaniem innowacji sprzężonych 
przyjmujących postać produktów o charakterze systemowym.  

Wobec wyzwań współczesnego rynku banki muszą posiadać skłonność i zdolność do 
wdrażania i komercjalizacji nowych rozwiązań zarówno o charakterze technologicznym 
(innowacje produktowe i procesowe), jak i nietechnologicznym (innowacje organizacyjne i 
marketingowe). Jest to szczególnie istotne z uwagi na specyfikę sektora bankowości 
detalicznej, gdzie często wszystkie typy innowacji występują łącznie.  

Choć dotychczasowe, wieloletnie badania pozwoliły odpowiedzieć na wiele nowych 
pytań i przyczyniły się w mojej opinii do wypełnienia pewnych luk badawczych, to jednak 
mam świadomość, że nie wyczerpują zagadnień w bardzo obszernym i dynamicznie 
zmieniający się obszarze innowacjami, szczególnie w sektorze bankowym. Stanowi to tym 
samym dla mnie bardzo bogate źródło inspiracji na kolejne badania oraz rozwój mojej 
przyszłej działalności badawczo-naukowej.  
 

V Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

A. Charakterystyka dorobku naukowo badawczego od momentu uzyskania stopnia 

naukowego doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

Pierwszy etap mojego rozwoju naukowo-badawczego rozpoczął się niedługo po 
ukończeniu w lutym 1995r. studiów na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej (dziś 
Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing, 
specjalność Badania rynkowe i marketingowe. Uzyskałam tytuł magistra, po obronie pracy 
magisterskiej pt. „Wpływ reklamy na zachowania konsumpcyjne nabywców na przykładzie 
środków piorących”, której promotorem był dr hab. Andrzej Bajdak. 

W maju 1995r., w wyniku postępowania konkursowego, zostałam zatrudniona na 
stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomii na macierzystej uczelni, zaś od następnego roku 
akademickiego 1996/1997, w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego 
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na Wydziale Zarządzania w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego (od 
01.10.2010 w Uniwersytecie Ekonomicznym) w Katowicach, gdzie nadal pracuję. 

Pierwszy etap pracy naukowej na uczelni zaowocował kilkunastoma publikacjami, 
wśród których wyróżnić można artykuły i referaty na konferencje. Tematyka moich 
pierwszych publikacji od początku koncentrowała się na zagadnieniach, które mieściły się w 
obszarze moich zainteresowań już w czasie studiów, a wiązały się z marketingową 
aktywnością promocyjną realizowaną przez przedsiębiorstwa. Do tej grupy publikacji można 
zaliczyć m. in. artykuły: 

 M.Kieżel (1997) Rola symbolu w konstrukcji skutecznego komunikatu reklamowego, 
„Marketing i Rynek” nr 10 s. 26-30; 

 M.Kieżel (1998) Stereotypy i ich wpływ na przekaz reklamowy oraz postrzeganie wizerunku 
marki, „Marketing i Rynek” nr 7 s. 25-30; 

 M.Kieżel (1999) Wpływ reklamy na zachowania konsumpcyjne nabywców (na przykładzie 
badań własnych rynku środków piorących), Studia Ekonomiczne Nr 5, „Zarządzanie 
marketingowe: podstawy informacyjne projektowania strategii” praca zbiorowa pod red. 
nauk. Teresy i Leszka Żabińskich,  s. 185-205; 

 
Równolegle w obszarze zainteresowań naukowo-badawczych mieściły się też 

zagadnienia związane ze strategią produktu, jako ważnego komponentu w zestawie narzędzi 
marketingowych podmiotów rynkowych. W przypadku tego obszaru można wskazać 
następujące publikacje: 

 

 M.Kieżel (1999) Wizerunek marki i jego znaczenie, „Marketing i Rynek” nr 6, s. 14-16; 

 M.Kieżel, J.Wiechoczek (2000) Zmiany w strategiach marki jako odpowiedź na procesy 
globalizacji, [w] Marketing - przełom wieków. paradygmaty, zastosowania, red. nauk. 
K.Mazurek- Łopacińska, A.Styś, Wyd. Instytut Marketingu Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu, Wrocław, T.1 s.285-296; 

 M.Kieżel (2000) Procedura kreowania marki produktu, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, nr 5, s. 129-152; 

 M.Kieżel (2000) Marka i jej znaczenie w działalności podmiotów rynkowych, Zeszyty 
Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, nr 5, s. 103-127; 

 M.Kieżel, J.Wiechoczek (2002) Zmiany w strategii marki pod wpływem procesów 
globalizacji [w] Marketing globalny i jego strategie: uwarunkowania, podstawowe opcje, 
instrumenty, red. L. Żabiński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego, s. 161-189 

 
W okresie przed doktoratem, od 1998r. zaczęłam też rozwijać aktywność naukowo-

badawczą w obszarze identyfikacji i analizy zagadnień związanych ze strategiami 
marketingowymi i ich uwarunkowaniami w ujęciu sektorowym. W ramach tych badań 
skoncentrowałam się na działaniach realizowanych przez banki detaliczne. Przeprowadzone 
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badania zarówno statutowe, jak i własne pozwoliły mi na opublikowanie referatów 
naukowych, których tematyka koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych z 
kształtowaniem orientacji marketingowej banków oraz budowaniem przez nie strategii 
marketingowych na tle istniejących uwarunkowań, z uwzględnieniem kwestii pozycji 
konkurencyjnej banków oraz źródeł przewagi, zwłaszcza tych związanych z jakością oferty 
bankowej. Tematyka prowadzonych badań nadal związana była również z zagadnieniami 
dotyczącymi strategii promocyjnej i narzędziami jej realizacji. Do tej grupy publikacji 
można zaliczyć m. in. artykuły: 

 M.Kieżel (1998) Wymogi orientacji marketingowej a realia polskich banków, [w] Marketing 
2001. XI [Jedenasta] Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów 
ekonomicznych: Jurata, 18-19 wrzesień 1998, Uniwersytet Gdański. Katedra Turystyki i 
Usług. T. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 79-88; 

 M.Kieżel (1999) Zjawisko konsolidacji w polskim sektorze bankowym w obliczu integracji 
europejskiej (La consolidation dans le secteur bancaire polonais face a l`integration 
europeenne) [w] Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm 
czy globalizacja ? = Le consommateur et l`enterprise dans l`espace europeen - 
ethnocentrisme ou globalisation ? Piąta Międzynarodowa Konferencja Sieci Krajów Grupy 
Wyszehradzkiej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Centrum 
Badań i Ekspertyz, T. 2, s. 57 – 64; 

 M.Kieżel (2000) Pozycja konkurencyjna banków w sektorze usług finansowych dla ludności 
jako czynnik wyboru ich strategii marketingowych, Studia Ekonomiczne 
nr 13,  Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych w wybranych sektorach 
gospodarki, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 
s.87-109; 

 M.Kieżel (2000) Modele strategii promocji detalicznych produktów bankowych. (na tle ich 
uwarunkowań) [w] Modele strategii marketingowych. wybrane ujęcia paradygmatyczne i 
sektorowe, praca zbiorowa pod red. L. Żabińskiego, Wydawnictwo Uczelniane Akademii 
Ekonomicznej im. K.Adamieckiego w Katowicach, 2000, s.189-229 

 M.Kieżel (2001) Jakość usług bankowych jako element budowy przewagi konkurencyjnej w 
warunkach integracji europejskiej [w] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w 
warunkach integracji europejskiej. red. A.Limański, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania 
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Cz. 1: Konkurencyjność zasobów i 
umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych, s. 241-254; 

 
Obszar przedmiotowy moich zainteresowań badawczych rozszerzał się sukcesywnie 

o kwestie związane z wykorzystaniem marketingu relacyjnego przez banki detaliczne orz 
tworzeniem założeń programów lojalnościowych. W tym zakresie, jeszcze przed 
doktoratem, ukazały się artykuły: 

 M.Kieżel (2001) Zastosowanie i rola marketingu relacyjnego w usługach bankowych w 
obliczu integracji europejskiej [w] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces 
integracji europejskiej, red. U. Janeczek, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach. s. 416-428; 
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 M.Kieżel, J.Wiechoczek (2002) Podstawy budowy programów lojalnościowych w 
kontekście marketingu relacyjnego [w] Marketing. koncepcje, badania, zarządzanie, red. 
L.Żabiński i K.Śliwińska, PWE, Warszawa, s.466-472 

 
Przed doktoratem opublikowałam łącznie 20 artykułów i rozdziałów 

w monografiach. 3 prace zostały opublikowane w czasopiśmie Marketing i Rynek. Pozostałe 
prace ukazały się w formie rozdziałów w recenzowanych monografiach m.in. Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Przed doktoratem brałam także aktywny udział w pracach naukowo-badawczych 
Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego. Efektem tego było coroczne 
uczestnictwo w sześciu opracowaniach realizowanych pod kierunkiem naukowym prof. zw. 
dr hab. Leszka Żabińskiego w ramach działalności statutowej Katedry w latach 1997-2002: 

 1997: Pozycja konkurencyjna banków w sektorze usług finansowych dla ludności jako 
czynnik wyboru ich strategii marketingowych, [w] Uwarunkowania zewnętrzne strategii 
marketingowych w wybranych sektorach innowacyjnych i rozwojowych gospodarki. (próba 
identyfikacji czynników kluczowych), s. 1-48 

 1998: Czynniki środowiska rynkowego banków komercyjnych jako podstawa wyboru 
strategii marketingowych. (strona popytowa) [w] Uwarunkowania zewnętrzne strategii 
marketingowych w wybranych sektorach innowacyjnych i rozwojowych gospodarki; T. 2 - 
Środowisko rynkowe jako podstawa wyboru strategii marketingowych przedsiębiorstw w 
wybranych sektorach rozwojowych, innowacyjnych i infrastruktury ekonomicznej 
gospodarki. s. 1- 44. 

 1999: Orientacje strategiczne banków a ich strategie komunikacji z rynkiem [w] Orientacje 
strategiczne a strategie marketingowe. Cz. 2: Podstawy identyfikacji, próby weryfikacji 
s. 1-34. 

 2000: Modele strategii promocji detalicznych produktów bankowych. (na tle uwarunkowań 
marketingowych) [w] Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i 
sektorowe. s. 1-33. 

 2001: Zmiany w strategii marki pod wpływem procesów globalizacji [w] Marketing globalny 
i jego strategie: uwarunkowania, podstawowe opcje, instrumenty. s. 1-21 

 2002: Podstawy budowy programów lojalnościowych w kontekście marketingu relacyjnego 
[w] Marketing strategiczny i relacyjny: nowe kierunki i podejścia badawcze. Cz. 1: 
Opracowania kierunkowe, s. 1-11. 

 
W latach 1997-2002 zrealizowałam także w ramach tematów badań własnych 

dodatkowo pięć prac badawczych, które nawiązywały bezpośrednio do zainteresowań 
związanych ze strategiami promocyjnymi banków detalicznych oraz z marketingiem 
relacyjnym: 

 1997: Strategia promocji produktów bankowych dla konsumentów (na tle kształtowania się 
orientacji marketingowej banków) Etap 1, 
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 1998: Strategia promocji produktów bankowych dla konsumentów - na tle kształtowania się 
orientacji marketingowej banków oraz w optyce opinii nabywców. Etap 2, 

 1999: Strategia promocji produktów bankowych dla konsumentów - na tle kształtowania się 
orientacji marketingowej banków oraz w optyce opinii nabywców - próba wskazania 
rozwiązań modelowych. Etap 3, 

 2000: Strategie promocji produktów bankowych dla konsumentów - na tle kształtowania się 
orientacji marketingowej banków (krytyczna analiza literatury), 

 2002: Marketing relacyjny w sektorze detalicznych produktów bankowych (na przykładzie 
wybranych banków polskich) . 

 
Uwieńczeniem wysiłku naukowo-badawczego w ramach moich zainteresowań z 

okresu lat 1996-2003 była złożona w 2003r. praca doktorska pt. „Polityka promocji 
produktów bankowych na rynku nabywców indywidualnych”, której promotorem był prof. 
zw. dr hab. Leszek Żabiński. Praca została nagrodzona nagrodą Rektora w 2004r. Zgodnie z 
sugestią recenzenta, opracowałam na jej podstawie monografię naukową pt. Strategie 
promocji detalicznych produktów bankowych, która została opublikowana przez 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w 2004r.  

Po uzyskaniu stopnia doktora moje zainteresowania naukowe nadal koncentrowały 
się wokół tematyki banków detalicznych oraz ich aktywności promocyjnej. W kolejnych 
badaniach statutowych prowadzonych pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. L. 
Żabińskiego zrealizowałam tematy koncentrujące się na kwestiach analizy, planowania i 
wdrażania strategii komunikacji marketingowej przez banki detaliczne.  

 Kieżel M.: Metody analizy systemów komunikacji marketingowej – Temat w ramach badań 
statutowych Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 2003r. 

 Kieżel M.: Metody planowania strategii komunikacji marketingowej usług bankowych – 
Temat w ramach badań statutowych Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 2004r. 

 Kieżel M.: Marketing usług bankowych na rynkach detalicznych. Wybrane praktyki w 
zakresie komunikacji marketingowej i obsługi klienta indywidualnego – Temat w ramach 
badań statutowych Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 2005r. 

 
Łącznie w latach 2003 – 2016 zrealizowałam 19 tematów badawczych, które 

pozwoliły mi na opublikowanie licznych referatów prezentowanych na polskich  
i międzynarodowych konferencjach naukowych, które zostały opublikowane  
w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i w licznych monografiach naukowych oraz 
zeszytach naukowych renomowanych uniwersytetów ekonomicznych. 

Do grupy publikacji – rozdziałów w monografiach oraz artykułów w 
wyskopunktowanych czasopismach z listy B – z zakresu analizy systemów promocji i 
szeroko rozumianej komunikacji marketingowej banków detalicznych można zaliczyć m.in.: 

 M. Kieżel (2004), Wprowadzanie detalicznych produktów bankowych a działalność 
promocyjna banków w warunkach globalizacji [w] Zarządzanie produktem w warunkach 
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globalizacji i gospodarki, red. nauk. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu, s. 214-222 

 M. Kieżel (2007), Strategie komunikacji marketingowej banków detalicznych na 
zdywersyfikowanych rynkach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 473, s. 
255-262, Tytuł własny numeru: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: w 
kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, red. nauk. G. Rosa, A. Smalec. T. 1. 
Seria: Ekonomiczne Problemy Usług – 12 

 M. Kieżel (2010), Wielokanałowa komunikacja marketingowa banków detalicznych na rynku 
klientów zamożnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 136 
s. 266-274, Tytuł własny numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary 
zastosowania, red. nauk. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski 

 M. Kieżel (2012), Gwiazdy w reklamach banków detalicznych. Nowy sposób kształtowania 
zachowań konsumentów, „Handel Wewnętrzny” maj-czerwiec s. 90-97 

 M. Kieżel, J.Wiechoczek (2013), Kierunki rozwoju mobilnej komunikacji marketingowej w 
usługach na przykładach usług bankowych i turystycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” Nr 777 s. 339-356, Tytuł własny numeru: Marketing przyszłości: trendy, 
strategie, instrumenty: konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca 
komunikatów marketingowych, Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 

 M. Kieżel (2014), Komunikacja w marketingu wewnętrznym przedsiębiorstw oferujących 
usługi profesjonalne w tworzącej się gospodarce wiedzy [w] Usługi profesjonalne w 
globalnej gospodarce, red. nauk. J. Matysiewicz, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 281-
302 

 
Z czasem zaczęłam uwzględniać także pewne aspekty interakcji tych podmiotów z 

innymi podmiotami tworzącymi otoczenie, w tym również z klientami indywidualnymi, 
tworzącymi rynki docelowe. Rozwój moich zainteresowań spowodowany był obserwacją 
polskiego sektora bankowości detalicznej, w którym coraz wyraźniej można było dostrzec 
pojawiające się nowe zjawiska oparte o współpracę i rożne formy kooperacji w ramach 
marketingu relacji, np.: 

 Kieżel M.: Marketing związków w praktyce sektora banków detalicznych (na przykładach 
praktyk zarządzania wybranych banków) – Temat w ramach badań statutowych Prof. 
L.Żabińskiego w KPRiZM w 2006r. 

 Kieżel M.: Formy konkurencji i współdziałania banków detalicznych w kształtowaniu i 
komunikowaniu wartości dla klientów docelowych. Pola i metodyka badań – Temat w 
ramach badań statutowych Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 2007r. 

 Kieżel M.: Formy konkurencji i współdziałania banków detalicznych w kształtowaniu i 
komunikowaniu wartości dla klientów docelowych. Identyfikacja wiodących strategii 
marketingowych – Temat w ramach badań statutowych Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 
2008r. 

 Kieżel M.: Zachowania nabywców indywidualnych na rynku detalicznych usług bankowych 
jako produktów systemowych (w świetle badań bezpośrednich) – Temat w ramach badań 
statutowych Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 2009r. 
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W wyniku eksploracji tematyki marketingu relacji oraz dostrzeganej coraz wyraźniej 
współpracy między bankami a podmiotami otoczenia powstawały opracowania dotyczące 
zarówno wykorzystania narzędzi marketingu relacyjnego, jak i relacji podmiotów w 
sieciach. Przykładami publikacji, które przygotowałam w tym obszarze są m.in.: 

 M. Kieżel (2006), Personal i private banking jako narzędzia utrwalania relacji w wybranych 
segmentach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 438, s. 167-171, Tytuł 
własny numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty: interakcje w 
tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. nauk. G. Rosa, A. Smalec, Seria: 
Ekonomiczne Problemy Usług – 5 

 M. Kieżel (2007), Marketing związków w sektorze banków detalicznych (na przykładach 
praktyk zarządzania wybranych banków) [w] Zarządzanie marketingowe. koncepcje 
marketingu a praktyki zarządzania: aspekty teoretyczne i badawcze, red. nauk. T. Żabińska i 
L. Żabiński, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 237-278 

 M. Kieżel (2008), Powiązania sieciowe na rynku bankowości osobistej i prywatnej [w] 
Współczesny marketing Część 2, Strategie, red. nauk. G. Sobczyk, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, s. 526-532 

 M. Kieżel (2009), Partnerstwo banków i sieci handlowych w tworzeniu oferty usług 
finansowych dla klientów indywidualnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 
Nr 558, s. 354-363, Tytuł własny numeru: Marketing przyszłości: trendy, strategie, 
instrumenty : partnerstwo w marketingu, red. nauk. G. Rosy i A. Smalec, Seria: 
Ekonomiczne Problemy Usług - 1896-382X - Nr 41 

 M. Kieżel (2010), Otwarta architektura produktowa w bankowości prywatnej i osobistej, 
jako odpowiedź na potrzeby rynku zamożnych klientów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu” Nr 153 s. 84-91, Tytuł własny numeru: Zarządzanie 
produktem: kreowanie produktu, red. nauk. J.Kall, B.Sojkin 

 M. Kieżel, J.Wiechoczek (2016), Aktywność konsumentów w procesie kreowania produktów 
bankowych i dóbr zaawansowanych technicznie w kontekście koncepcji otwartych innowacji, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 459, „Badania 
marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych”, s. 130-141 

 M.Kieżel (2018), Zaangażowanie klientów banków detalicznych na tle modelu sześciu 
rynków i 30R'S w marketingu relacyjnym [w] Nowe koncepcje w nauce o marketingu i 
rynkach. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu, red. nauk. 
K.Żyminkowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, S. 
244-255, 

 M. Kieżel (2018), Oferta banków detalicznych w kontekście marketingu relacyjnego - rozwój 
czy regres?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, Nr 348 s. 79-92, Seria: Zarządzanie - 2449-5638 
 

Wątek ten był stopniowo wzbogacany i pogłębiany w badaniach poprzez 
uwzględnianie w nim kolejnych zagadnień związanych z koncepcją systemowych 
produktów usługowych oraz rozwijających się innowacji banków detalicznych. 

 Kieżel M.: Marketing produktów systemowych na rynku bankowości detalicznej – Temat w 
ramach badań statutowych Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 2010r. 
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 Kieżel M.: Modele organizacji marketingu produktów systemowych w wybranych bankach 
detalicznych – Temat w ramach badań statutowych Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 
2011r. 
 

Taki kierunek badań w naturalny sposób ewoluował w kierunku identyfikacji 
wpływu wiedzy, jej źródeł i zakresu wykorzystania przy tworzeniu oferty produktowej przez 
banki detaliczne oraz podejmowaniem przez nie działań o charakterze innowacyjnym. 

 Kieżel M.: Marketing banków detalicznych w tworzącej się gospodarce wiedzy, Temat w 
ramach badań dla potencjału badawczego Prof. L.Żabińskiego w KPRiZM w 2012r. 

 Kieżel M.: Wiedza w relacji bank detaliczny- klient, na tle uwarunkowań zewnętrznych i 
wewnętrznych, Temat w ramach badań dla potencjału badawczego Prof. L.Żabińskiego w 
KPRiZM w 2013r. 

 Kieżel M.: Innowacje marketingowe banków detalicznych. Mechanizmy kreowania, rozwoju, 
upowszechniania, Temat w ramach badań dla potencjału badawczego Prof. L.Żabińskiego w 
KPRiZM w 2014r. 

 
Równolegle także w aktywności publikacyjnej bardzo intensywnie rozwijałam nurt 

badań poświęcony systemowym produktom bankowym oraz innowacyjnym rozwiązaniom 
wprowadzanym przez banki detaliczne dla rożnych aspektów ich działalności, związanych 
m.in. z komunikowaniem i dostarczaniem wartości dla klientów z segmentów docelowych. 
Wśród przykładowych tytułów artykułów można wymienić m.in.: 

 M. Kieżel (2012), Multipartnerskie programy lojalnościowe banków jako forma tworzenia 
oferty systemowej, „Handel Wewnętrzny” wrzesień-październik, s. 258-265 

 M. Kieżel (2012), Systemowe produkty bankowe w supermarkecie - rozwiązanie na czas 
kryzysu? [w] Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, red. nauk. E. Kuczmera-
Ludwiczyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, s. 303-310 

 M. Kieżel (2012), Marketing produktów systemowych na rynku bankowości detalicznej [w] 
Marketing produktów systemowych, red. nauk. L. Żabiński, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, s. 63-86 

 M. Kieżel (2014), Social media as a modern form of marketing communication of retail 
banks with clients [w] Współczesne wyzwania rynku finansowego, red. nauk. P. Chodnicka, 
M. Olszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 23-35 

 M. Kieżel (2012), Korzystanie z bankowości internetowej jako nowoczesnego kanału 
dystrybucji przez klientów z różnych grup wiekowych, „Zeszyty Naukowe” Uniwersytetu 
Szczecińskiego Nr 608, s. 423-434, Tytuł własny numeru: Relacyjne aspekty zachowań 
konsumenckich, red. nauk. E. Rudawska, J. Perenc, Seria: Problemy Zarządzania, Finansów 
i Marketingu 

 M. Kieżel (2014), Innowacje w ofercie i obsłudze klientów banków detalicznych, 
„Marketing i Rynek” nr 8, CD-ROM, s. 486-491 

 M. Kieżel (2015), Produkty systemowe banków detalicznych, jako przykład 
innowacji sprzężonych sektora bankowego i telekomunikacyjnego, „Logistyka”, CD 
Nr 2,s. 929-936 
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 M. Kieżel (2015), Wirtualne oddziały banków detalicznych jako procesowe i 
dystrybucyjne innowacje technologiczne, „Marketing i Rynek” nr 8, CD s. 256-263 

 M. Kieżel (2015), Role of individual customers in development of banking products in the 
context of open innovation concept and demand approach to innovations, “Journal of 
Economics and Management” Vol. 22 s. 96-106 

 M. Kieżel (2016), Innovations of retail banks. expression of relationship marketing or 
product orientation?, “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” Nr 15 (3) s. 27-34 

 M. Kieżel (2018), Percepcja innowacyjności banków i determinanty korzystania z nich 
wśród klientów indywidualnych z różnych grup wiekowych, „Handel Wewnętrzny” nr 3 (374) 
s.231-243. 

 
Reasumując po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych pogłębiałam swoje 

zainteresowania naukowe stopniowo wzbogacając je o nowe wymiary i perspektywy 
badawcze. W ujęciu przedmiotowym prowadzone przez mnie badania koncentrują się na 
problematyce strategii marketingowych, komunikacji, marketingu relacyjnego, produktów 
systemowych oraz innowacjach. W ujęciu podmiotowym dotyczą banków detalicznych z 
uwzględnieniem w pewnych aspektach także ich klientów indywidualnych, jako odbiorców 
docelowych działalności podmiotów analizowanego sektora. Swój dorobek naukowy sytuuję 
w obszarze nauk o zarządzaniu i dostrzegam w nim następujące nurty badawcze: 

 innowacje w działalności marketingowej banków detalicznych oraz rozwój 
systemowych produktów bankowych  

 orientacje marketingowe, marketing relacyjny i współpraca sieciowa banków 
detalicznych  

 komunikacja marketingowa banków detalicznych, jej strategie i związki z 
instrumentami marketingowymi. 
 
Relatywnie najnowsze i najważniejsze w moim dorobku są badania, które mieszczą 

się w pierwszym wskazanym nurcie. Zalicza się do niego także opisana w punkcie IV 4.1. 
monografia. Nurt drugi obejmuje projekty badawcze częściowo nawiązujące do 
poprzedniego, które stały się przedmiotem zainteresowań niedługo po uzyskaniu stopnia 
doktora i stanowiły punkt wyjścia do poszerzania i pogłębiania badań i analiz w nurcie 
związanym z innowacjami, a zwłaszcza ze współpracą banków detalicznych z innymi 
podmiotami. W trzecim nurcie, który ma swe źródła jeszcze w okresie sprzed uzyskania 
stopnia doktora mieszczą się badania dotyczące komunikacji, która jednak z uwagi na 
wykorzystywanie coraz nowocześniejszych narzędzi nosi obecnie wyraźnie znamiona 
rozwiązań innowacyjnych. Z uwagi na przenikanie się wielu zagadnień ze wskazanych 
obszarów pewne publikacje będą mogły być przypisane do więcej niż jednego nurtu 
badawczego. 
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Pobocznym obszarem moich zainteresowań badawczych są zagadnienia związane z 
działalnością usługową w szeroko rozumianym sektorze turystycznym, z uwzględnieniem 
podmiotów kultury, co wynika z mojej pracy dydaktycznej. Jednocześnie należy zauważyć, 
że nadal pozostaję w sferze usług oraz realizowanej tam aktywności marketingowej ze 
szczególnym uwzględnieniem komunikacji oraz innowacyjnych działań. 

 

Dokonując podsumowania mojego dorobku i osiągnięć naukowo-badawczych po 
uzyskaniu stopnia doktora do chwili obecnej, pragnę podkreślić, że: 

1. Jestem autorką lub współautorką 76 publikacji, a w szczególności: 

- autorką 3 monografii, w tym 1, którą wskazuję jako osiągnięcie naukowe, zgodnie 
z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. 

- autorką 17 (w tym 1 po pozytywnej recenzji w druku) i współautorką 9 rozdziałów 
w monografiach bądź w publikacjach w recenzowanych opracowaniach zbiorowych 
(w tym 4 w języku angielskim), 

- autorką 27 i współautorką 19 (w tym 2 w druku po pozytywnej recenzji) publikacji 
naukowych w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych (w tym 11 w języku 
angielskim). 

- autorką rozdziału w 1 podręczniku wydanym pod red. naukową prof. dr hab. 
Leszka Żabińskiego, w Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na temat 
zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym 

Moje prace ukazały się w recenzowanych publikacjach o zasięgu krajowym oraz 
wydawnictwach renomowanych polskich ośrodków uniwersyteckich. 

2. Jestem współredaktorką 1 Zeszytu Naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach  

3. Wśród moich publikacji, 9 ukazało się w wydawnictwach oznaczonych Index 
Copernicus 

4. Po doktoracie brałam udział w 21 projektach naukowo-badawczych, w tym: 

- jestem wykonawcą w projekcie NCN (Projekt nr 2014/13/B/HS4/01614, nt.: 
„"Koncepcja Customer Engagement w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwa z 
klientem. Modele teoretyczny i pomiarowy"; od XI 2014 do nadal 

- byłam wykonawcą w 16 projektach badań statutowych Katedry Polityki 
Rynkowej i Zarządzania Marketingowego (pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. 
L. Żabińskiego (od XI 2016r. przekształconej w Katedrę Zarządzania 
Marketingowego i Turystyki, pod kierunkiem naukowym prof. UE dr hab. 
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K.Bilińskiej-Reformat) 

- byłam wykonawcą w 4 projektach badań własnych w Katedrze Polityki Rynkowej 
i Zarządzania Marketingowego 

5. Wskaźniki pozwalające ocenić mój dorobek publikacyjny kształtują się następująco 
(stan na 27.12.2018): 

wg BazEkon:   liczba cytowań 72 (z autocytowaniami), 62 (bez autocytowań),  

indeks Hirscha 5 

wg Google Scholar:  liczba cytowań 57, indeks Hirscha 4 

wg Publish or Perish: liczba cytowań 57, indeks Hirscha 4 

 
6. Wzięłam udział ogółem w 75 konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach 

o zasięgu krajowym i międzynarodowym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z tego w 
53 konferencjach był to aktywny udział (z referatem) (wygłoszenie 28 referatów), a w 
22 konferencjach bierny udział (bez artykułu). 

7. Za prace naukowo-badawcze otrzymałam 8 nagród Rektora w tym 1 indywidualną 
stopnia drugiego oraz 2 indywidualne stopnia trzeciego, 2 zespołowe stopnia 
pierwszego i 3 zespołowe stopnia drugiego. 

8. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w 2005 roku otrzymałam Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(legitymacja nr 95784). W 2017 roku otrzymałam również Brązowy Krzyż Zasługi, 
przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (legitymacja nr 464-2017-39), a 
w 2013r. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (legitymacja nr 395-2013-108). 

9. Wzięłam udział w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+ "International 
Mobility for Staff teaching and training activities" 2016/17, 15.05-19.05.2017 
wykłady Relationship Marketing and Loyalty Programs dla studentów w Uniwersytecie 
w Zagrzebiu, Faculty of Economics and Business 

10. W swojej pracy naukowo-dydaktycznej prowadziłam liczne zajęcia ze studentami 
studiów dziennych i zaocznych na poziomie licencjackim, magisterskim, jak również na 
studiach podyplomowych.  

11. Brałam udział w opracowaniu założeń w ramach międzynarodowego projektu 
dydaktycznego dla stworzenia unikalnej specjalności Master Europeen en 
Management des Relations aux Consommateurs (Consumer Reltions Management), 

12. Prowadziłam zajęcia w języku francuskim na specjalności Master Europeen en 
Management des Relations aux Consommateurs (Consumer Relations Management), 
która była efektem międzynarodowego projektu i współpracy trzech uczelni 
europejskich (w tym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). 




