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1. Imię i Nazwisko: Justyna Matysiewicz 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

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

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach) na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i 

Marketing w roku 1995, nr 9799 

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

uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach w dniu 11 stycznia 2001, na podstawie przedstawionej 

rozprawy doktorskiej pt.: „Konflikty marketingowe w okresie transformacji 

systemowej – geneza, mechanizm, facylitacja” przygotowany pod opieka naukową 

prof. dr hab. T. Szapiro 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.  

3.1. Zatrudnienie w Katedrze Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach na stanowisku asystent, 1.10.195-15.03.2002 

3.2. Zatrudnienie w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego 

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na stanowisku 

adiunkt, 15.02.2002-obecnie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)  

3.3. Zatrudnienie w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych, Wydział Zarządzania na 

stanowisku pracownik dydaktycznych, 01.10.2007-30.09.2012 

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

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

4.1. Monografia naukowa pt.: „Marketing organizacji sieciowych usług 

profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta”, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, stron 258 (ISBN 978-83-7875-

212-7) 

4.2. Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania  

Obecnie funkcjonujące wysoko rozwinięte gospodarki charakteryzują się wzajemnym 

oddziaływaniem dwóch ważnych kierunków rozwoju tj. serwicyzacją, skutkującą dualizmem 

gospodarki usługowej (podział na usługi bytowe i usługi profesjonalne) oraz rosnącą rolą 

wiedzy w tworzeniu innowacji technologicznych i społecznych (powstanie społeczeństwa 
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informacyjnego lub gospodarki opartej na wiedzy i innowacji). Współcześnie wiedza stała się 

centralnym składnikiem produkcji dóbr i świadczenia usług, a uczenie się jest ważnym 

procesem gospodarczym.
1
 Peter F. Drucker, charakteryzując ten nowy typ społeczeństwa, 

który z kolei określał mianem pokapitalistycznego, podkreślał, że wiodącą w nim grupą są 

wykwalifikowani pracownicy, czyli wykształceni praktycy, którzy potrafią wykorzystać 

wiedzę do celów produkcji. Autor wyróżniał usługi edukacyjne/oświatowe a także ochrony 

zdrowia, jako produkty XXI w.
2

 Natomiast M. Castells podkreślał, iż kluczowa dla 

gospodarki opartej na wiedzy jest jej sieciowa organizacja.
3
 Sieć, jako forma organizacji 

produkcji, dystrybucji i zarządzania, jest zdaniem M. Castells’a analogią współczesnego 

rozwoju gospodarczego. Zwiększony dostęp do zasobów, rozproszenie odpowiedzialności i 

redukcja ryzyka, elastyczność i adaptacja do zmiennych warunków otoczenia globalnego oraz 

płynność przepływów wiedzy i umiejętności to główne zalety struktur sieciowych. 

W kontekście powyższych kierunków rozwoju gospodarek na szczególne 

zainteresowanie badawcze zasługuje kategoria usług profesjonalnych. Charakteryzuje się ona 

wysoką wrażliwością na wiedzę, niskimi nakładami inwestycyjnymi i silną indywidualizacją 

procesu świadczenia. Znaczenie tej kategorii usług jest tym większe, gdyż stanowią one 

podstawę do tworzenia i rozwoju innych branż usługowych i produkcyjnych w gospodarce.  

Powyższe przesłanki, jak również wcześniejsze moje badania empiryczne w obszarze 

marketingu, skłoniły mnie do głębszej eksploracji zagadnień koncentrujących się wokół 

działalności marketingowej jednostek usług profesjonalnych w kontekście procesu tworzenia 

wartości dla klienta w ramach tworzonych przez nie powiązań sieciowych. W procesie 

analizy polskiej i zagranicznej literatury z zakresu teorii usług, zarządzania strategicznego, 

zarządzania marketingowego, a także prac dotyczących marketingowych procesów tworzenia 

wartości dla klienta w sieciowych jednostkach usługowych, dostrzegłam, iż pewne obszary 

wiedzy są słabiej rozpoznane. Tym samym zidentyfikowałam: 

- lukę teoretyczną, wynikającą z braku spójnej koncepcji, co do sposobu definiowania i 

charakteryzowania usług profesjonalnych jak i jednostek usług profesjonalnych, która 

pozwoliłaby na wyodrębnienie takiego podmiotu w zbiorze jednostek usługowych i 

wskazałaby kierunki głębszych analiz działań marketingowych podejmowanych przez 

tego typu jednostki, w szczególności, gdy jednostki te funkcjonują w ramach 

powiązań sieciowych. Istnienia tej luki dowodzi również fakt, że jak dotąd w 

                                                 
1
 G. Węgrzyn 2013 Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – studium komparatystyczne, Oeconomia 

Copernicana, nr 1, str. 55 
2
 P. F. Drucker 1999 Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa, s. 14 

3
 M. Castells 2011 Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa, s. 8-10 
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literaturze przedmiotu nie postawiono pytań dotyczących charakteru i znaczenia 

koncepcji marketingu realizowanych w organizacjach sieciowych w procesie 

tworzenia wartości dla klienta usług profesjonalnych, nie dokonano też identyfikacji i 

opisu zbiorów wartości oczekiwanej i oferowanej na omawianym rynku w Polsce. 

Istnieje wreszcie wyraźna luka w zakresie budowy teoretycznych modeli opisujących 

marketing organizacji sieciowych na rynku usług profesjonalnych. 

- lukę empiryczną, wynikającą z fragmentaryczności i niezwykle ograniczonego 

zakresu zrealizowanych do tej pory badań na temat wykorzystania marketingu w 

procesie tworzenia wartości dla klienta usług profesjonalnych. Zasadniczo 

prowadzone do tej pory studia empiryczne odnoszą się do sieciowych jednostek usług 

profesjonalnych czy też do roli podmiotów sieci i ich zasobów marketingowych w 

procesie tworzenia wartości dla klienta jedynie w niewielkim stopniu. 

- lukę metodologiczną wynikająca z braku zintegrowanych narzędzi identyfikacji i 

analizy poszczególnych zasobów marketingowych i relacyjnych wykorzystywanych w 

procesie tworzenia wartości dla klienta w sieciowych jednostkach usług 

profesjonalnych. 

 Identyfikacja wymienionych luk sprawiła, iż podjęłam próbę ich uzupełnienia w pracy 

pt.: „Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości 

dla klienta”. Moim zamiarem było z jednej strony przedstawienie współczesnego dorobku 

marketingu na tle szerszych rozważań dotyczących procesów tworzenia wartości i 

usieciowienia na gruncie nauk o zarządzaniu, a z drugiej strony identyfikacja tych procesów 

w praktyce w ramach odpowiednio zaprojektowanych i zrealizowanych badań empirycznych.  

Głównym celem pracy było rozpoznanie roli, zakresu i znaczenia marketingu 

organizacji sieciowych w procesie tworzenia i dostarczania wartości dla klienta usług 

profesjonalnych oraz wyznaczenie na tej podstawie, z jaką koncepcją marketingu mamy do 

czynienia. Wstępne analizy doprowadziły mnie do postawienia tezy głównej pracy, 

stwierdzającej, że polskie organizacje sieciowe wykorzystują koncepcję marketingu 

relacyjnego w procesie tworzenia wartości dla klienta o charakterze systemowym na rynku 

usług profesjonalnych. Oprócz tezy głównej w pracy postawiłam kilka pytań szczegółowych: 

1. Jaką strukturę sieciową przyjmują/posiadają jednostki usług profesjonalnych 

działające w sektorze usług profesjonalnych? 

2. Jaki jest zakres i znaczenie marketingu w badanych sieciowych jednostkach usług 

profesjonalnych w procesie kształtowania, komunikowania i dostarczania wartości dla 

klienta docelowego? 
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3. Czy wartość dla klienta w badanych sieciowych usługach profesjonalnych ma 

charakter systemowy i jest tworzona w oparciu o założenia marketingu relacji? 

4. Jakie wartości uzyskują konsumenci na rynku usług profesjonalnych? 

Przeprowadzone badania literaturowe oraz empiryczne pozwoliły mi na realizację 

celów badawczych, którymi były: 

1. W zakresie teoriopoznawczym:  

a. uporządkowania i uzupełnienia istniejącego dorobku naukowego w zakresie 

definiowania, charakterystyki i klasyfikacji usług profesjonalnych, a także 

jednostek usług profesjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli 

organizacji sieciowych oferujących te usługi oraz koncepcji marketingu 

wykorzystywanych w procesie tworzenia wartości dla klienta w usługach 

profesjonalnych;  

b. opracowanie modeli teoretyczno-opisowych marketingu sieciowych 

organizacji usług profesjonalnych oraz zbiorów wartości dla klienta 

uzyskiwanych w badanych sektorach na rynku usług profesjonalnych. 

2. W zakresie empirycznym:  

a. empiryczna weryfikacja teorii tworzenia wartości dla klienta w sektorze usług 

profesjonalnych; 

b. identyfikacja stopnia i zakresu wykorzystania marketingu w procesie 

tworzenia wartości dla klienta usług profesjonalnych;  

c. rozpoznanie charakteru wartości dla klienta na rynku usług profesjonalnych; 

d. określenie roli podmiotów sieci i ich zasobów w procesie tworzenia 

systemowej wartości dla klienta,  

e. identyfikacja czynników określających wartość oczekiwaną dla klientów na 

rynku usług profesjonalnych. 

3. W zakresie metodycznym: 

a. Identyfikacja metod najbardziej przydatnych do identyfikacji i analizy 

poszczególnych zasobów marketingowych i relacyjnych wykorzystywanych w 

procesie tworzenia wartości dla klienta w sieciowych jednostkach usług 

profesjonalnych. 

Realizacja wymienionych celów poznawczych i teoretycznych pracy wymagała z 

jednej strony szczegółowych studiów dorobku naukowego, a zatem dokonania krytycznej 

analizy literatury krajowej i zagranicznej, a z drugiej strony przeprowadzenia badań 

empirycznych.  
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Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów, wstępu 

i zakończenia. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty 

natomiast jest rozdziałem metodyczno-empiryczny. Kolejność i treść rozdziałów odpowiada 

logice zrealizowanego procesu badawczego, jaki miał doprowadzić do udowodnienia 

postawionej tezy i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania badawcze. Część teoretyczna 

pracy stanowi wynik szerokich badań literaturowych polskich i zagranicznych, których celem 

było dogłębne rozpoznanie stanu wiedzy w opisywanych dziedzinach, przede wszystkim w 

teorii usług, teorii sieci w zarządzaniu, teorii marketingu i tworzenia wartości dla klienta. W 

pracy wykorzystałam ponad czterysta opracowań w formie zwartej, jak i w postaci artykułów, 

dokumentację i materiały wewnętrzne jednostek usług profesjonalnych, dane statystyczne z 

roczników i innych publikacji GUS, dane z Internetu, a także inne, publikowane i 

niepublikowane materiały instytucji badawczych. Część empiryczna pracy stanowi wynik 

badań pierwotnych na rynku usług profesjonalnych. Procedura gromadzenia danych została 

podporządkowana wymogom triangulacji źródeł i respondentów, w badaniach pierwotnych 

wykorzystałam zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Umożliwiło to osiągnięcie 

wiarygodnego i wiernego opisu rzeczywistości, a tym samym otworzyło mi drogę do 

sformułowania propozycji uogólnień i stworzenia modeli. 

W rozdziale pierwszym poddałam analizie różne koncepcje usług w teorii ekonomii, 

określiłam miejsce usług profesjonalnych w teorii usług, a także zdefiniowałam, poddałam 

klasyfikacji i charakterystyce kategorię usług profesjonalnych. Przyjęłam, iż usługa 

profesjonalna to czynność lub korzyść zasadniczo niematerialna, oferowana przez jednostkę 

usługową, posiadającą potwierdzone kompetencje, które są gwarantem realizacji określonych 

oczekiwań klienta w procesie interakcji i wymiany zasobów, celem stworzenia założonej, 

zindywidualizowanej wartości. Definiując jednostkę usług profesjonalnych, założyłam, iż 

organizację usługową można nazwać przedsiębiorstwem usług profesjonalnych pod 

warunkiem spełnienia przez nią określonych kryteriów, czyli posiadania zestawu określonych 

cech. W związku z tym w dalszych rozważaniach przedstawiłam w sposób szczegółowy owe 

krytyczne cechy jednostki usług profesjonalnych. Zaliczyłam do nich przede wszystkim: dużą 

wrażliwość na wiedzę, konieczność zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w 

procesie świadczenia usług oraz relatywnie małe nakłady kapitałowe potrzebne w procesie ich 

oferowania. Przeprowadziłam także pogłębioną charakterystykę jednostek usług 

profesjonalnych w odniesieniu do: rodzaju dostarczanych usług oraz typu przyjętej struktury 

organizacyjnej, a także roli zatrudnionych przez te jednostki pracowników w procesie 

tworzenia wartości dla klienta. W końcowej części rozdziału wskazałam uwarunkowania 
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rozwoju sektora usług profesjonalnych w Polsce i na świecie, do których zaliczyłam między 

innymi: wzrastający popyt na doradztwo dotyczące poszczególnych grup klientów, ciągłą 

konieczność podnoszenia jakości produktów i redukcję kosztów, co wymusza na 

przedsiębiorstwach specjalizację i podział zadań, wzrost popytu na specjalistyczne ekspertyzy, 

wynikające z ogólnej redukcji zatrudnienia, wzrostu kompleksowości norm prawnych, czy 

wreszcie starzenie się społeczeństw. Na podstawie tej części studiów literaturowych udało mi 

się osiągnąć cel teoretyczny, jakim było dokonanie analizy, uporządkowanie, a także 

uzupełnienie istniejącego dorobku naukowego w zakresie definiowania, charakterystyki i 

klasyfikacji usług profesjonalnych i jednostek usług profesjonalnych. 

W rozdziale drugim omówiłam koncepcję sieci w naukach o zarządzaniu, 

zdefiniowałam i podałam klasyfikacji sieci międzyorganizacyjne, a także opisałam zjawisko 

postępującego procesu usieciowienia w sektorze usług. Przyjęłam, iż najogólniej można 

organizację sieciową określić, jako skupisko wzajemnie powiązanych firm lub 

wyspecjalizowanych jednostek, koordynowanych przez mechanizmy rynkowe lub wzajemne 

normy, nie zaś przez hierarchiczny łańcuch poleceń czy rozkazów. Wykazałam, iż zjawisko 

tworzenia sieci w coraz większym zakresie dotyczy sfery usług. Powstające w tym sektorze 

sieci międzyorganizacyjne dotyczą usługowo zorientowanej współpracy, pomiędzy co 

najmniej dwoma niezależnymi podmiotami, które pozostają względem siebie w zależności 

ekonomiczno-biznesowej. Podmioty te decydują się na współpracę celem zwiększenia skali 

świadczenia usług na obszarze regionalnym, krajowym, międzynarodowym, a nawet 

globalnym. Innymi słowy, sieć międzyorganizacyjna w sferze usług to podjęcie wspólnego 

wysiłku przedsiębiorstw już funkcjonujących na rynku (jednakże w mniejszej skali) celem 

poszukiwania nowych szans rynkowych poprzez odkrywanie nowych rynków, identyfikację 

nowych konsumentów, tworzenie nowych, często bardziej zintegrowanych i atrakcyjniejszych 

cenowo ofert rynkowych, które w lepszy sposób odpowiadają oczekiwaniom rynkowym 

konsumentów. W dalszej części rozdziału przedstawiłam wybrane struktury sieciowe w 

kontekście procesów tworzenia wartości dla klienta. Szczegółowo opisałam elementy i zasoby 

sieci ze szczególnym uwzględnieniem ich związku z procesem tworzenia wartości. W 

końcowej części rozdziału opisałam kategorie kapitału intelektualnego i wiedzy 

marketingowej jako podstawowych zasobów jednostek usług profesjonalnych. Ta część analiz 

pozwoliła mi osiągnąć kolejny cel teoretyczny, związany z identyfikacją modeli organizacji 

sieciowych na tle procesów tworzenia wartości dla klienta.  

W rozdziale trzecim zaprezentowałam paradygmaty koncepcji marketingu na tle 

teorii ekonomii i teorii zarządzania, a następnie podstawy i determinanty rozwoju 
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współczesnego marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu usług. Na tle 

powyższych rozważań wskazałam na szczególne znaczenie paradygmatu 

relacyjnego/sieciowego w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Przedstawiłam także 

różne podejścia do definiowania marketingu usług, w tym marketingu usług profesjonalnych 

w ujęciu relacyjnym. Przedstawione w pracy rozważania pozwoliły mi stwierdzić, iż 

marketing może być definiowany, jako szeroko pojęte zarządzanie procesem tworzenia 

wartości dla klienta w celu osiągnięcia określonej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na 

rynku. Na bazie przedstawionych rozważań dokonałam charakterystyki koncepcji zarządzania 

wartością dla klienta wskazując korzyści jej stosowania dla jednostek usług profesjonalnych. 

W kolejnej części rozdziału skonfrontowałam dwa podejścia do omawianej koncepcji w 

sferze usług przedstawiając wartości dla klienta w ujęciu tradycyjnym i systemowym. 

Wartość w ujęciu systemowym została zdefiniowana, jako produkt/usługa, która zaspakaja 

kompleks potrzeb i oczekiwań nabywców, a nie jedną potrzebę czy związane z nią 

oczekiwanie. Rozdział kończą rozważania dotyczące podejścia procesowego do relacji, 

głównych czynników relacji i założeń koncepcji marketingu relacyjnego wraz z 

zagadnieniami dotyczącymi organizacji marketingu w sieciach usług profesjonalnych. 

Wnioski z tego etapu studiów literaturowych pozwoliły mi na osiągniecie celów 

teoretycznych pracy w zakresie ustalenia roli marketingu w procesie tworzenia wartości dla 

klienta usług profesjonalnych i identyfikacji koncepcji marketingu relacji jako głównie 

wykorzystywanej w tym procesie.  

W rozdziale czwartym, o charakterze metodyczno-empirycznym, przedstawiłam 

założenia i sposób organizacji badań pierwotnych zrealizowanych na rynku usług 

profesjonalnych. Realizacja tych badań przebiegała zgodnie ze ściśle zaprojektowaną 

procedurą badawczą, szczegółowo opisaną w omawianym rozdziale. Badania terenowe były 

prowadzone w okresie od 1 czerwca do 5 listopada 2013 roku. Podmiotami badań 

pierwotnych byli konsumenci indywidualni usług profesjonalnych, także jednostki sieciowe 

oferujące usługi profesjonalne na rynku. Do badań empirycznych wybrałam trzy subsektory 

usług profesjonalnych: usługi medyczne, usługi doradztwa finansowego i prawne. W procesie 

doboru subsektorów wykorzystałam następujące kryteria: usługi musiały być oferowane na 

rynku klientów indywidualnych, musiały się różnić ze względu na okoliczności i sposoby 

oferowania na rynku. Wyodrębnione subsektory musiały odznaczać się także różną dynamiką 

rozwoju rynku: prywatne usługi medyczne reprezentowały usługi profesjonalne o wysokiej 

dynamice wzrostu, usługi doradztwa finansowego są rynkiem średnim poziomie, natomiast 

indywidualnych usług prawnych jest rynkiem o dość niskiej obecnie dynamice wzrostu.  
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Celem badań, których podmiotem byli konsumenci indywidualni usług 

profesjonalnych
4

 była identyfikacja wartości oczekiwanej, a także określenie 

charakterystycznych czynników wartości i ich pomiar. Przeprowadzone badanie ilościowe 

miało charakter eksploracyjny, a uzyskane wyniki dały podstawę do pełniejszej realizacji 

kolejnych badań tym razem o charakterze jakościowym.  

Tak określony cel i zakresy badań bezpośrednich determinował wybór metod 

badawczych, dobór próby badawczej a także sposób analizy zebranych informacji. W badaniu 

wykorzystałam metodę wywiadu kwestionariuszowego. Kwestionariusz składał się z trzech 

części
5
, których każda odnosiła się do innego rynku usług profesjonalnych, tj.: do usług 

medycznych, doradztwa finansowego i usług prawnych, każda z nich zawierała 15 pytań oraz 

pytania metryczkowe. Na podstawie literatury przedmiotu wyodrębniłam grupę 15 zmiennych, 

opisujących wartości dla klienta zidentyfikowane w oparciu o model Shetha - Newmana - 

Grossa. Zmienne te mają zarówno charakter endogeniczny, jak i egzogeniczny. 
6
 Następnie 

zaprezentowałam je respondentom na pięciostopniowej skali Likerta, w celu określenia ich 

stopnia osiągnięcia (realizacji) przez jednostki usług profesjonalnych. W celu identyfikacji 

czynników określonych wartości dla klienta i tym samym budowy modelów wartości 

zastosowałam eksploracyjną analizę czynnikową. Do analizy danych ilościowych 

wykorzystałam program komputerowy IBM SPSS Statistics. 

Dla rynku usług medycznych otrzymałam następujące czynniki określające 

wartość dla pacjentów: 

                                                 
4

 Badaniu poddani zostali konsumenci indywidualni powyżej 18 roku życia zamieszkujący na terenie 

województwa śląskiego. W doborze próby zastosowano procedurę doboru celowego –kwotowego. Metoda ta 

opiera się na założeniu, że próba jest reprezentatywna pod względem wszystkich interesujących badacza cech. 

Przyjętymi w badaniu cechami (kwotami) były: wiek i płeć.
 
Badanie przeprowadzone zostało na próbie 600 

respondentów, przy czym każdy z nich proszony był o wypełnienie trzech części kwestionariusza odnoszącej się 

do trzech badanych usług profesjonalnych (usług medycznych, prawnych i doradztwa finansowego). Po zebraniu 

wszystkich kwestionariuszy zostały one poddane kontroli. Kontrola zebranego materiału dotyczyła przede 

wszystkim kompletności informacji oraz ich poprawności i rzetelności. Przeprowadzona kontrola zapewniła i 

podniosła wiarygodność danych i tym samym ich przydatność w dalszej analizie. Do dalszych analiz 

dopuszczono 578 kwestionariuszy. Ten sam dobór próby został wcześniej zastosowany w następujących 

badaniach: J.Fowler, Ph. Jarvis, M. Chevannes 2002 Practical Statistics For Nursing And Health Care, John 

Wiley&Sons Ltd. England; B. Fünfgeld, M. Wang 2009 Attitudes And Behaviour In Everyday Finance: 

Evidence From Switzerland, International Journal of Bank Marketing Vol. 27 No. 2, s. 108-128; R. Sullivan,  

2011Legal Services Consumer Panel, Tracker Survey . 
5
 G. Antonides., W.F.van Raaij 2003 Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa; 

M.Evans, L. Moutinho, W.F. van Raaij 1996 Applied consumer behaviour, Harlow: Addison-Wesley Publisher; 

R. Phipps, C. Simmons 1997 Understanding Customers, Butterworth Heinemann, Oxfornd; T. Poiesz, H. 

Robben 1997 Individual Reactions to Advertising: Theoretical and Methodological Developments, Internationa 

Journal of Advertising, Vol. 2; M.R. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, M.K.Hogg 2010 Consumer 

behaviour. New York: Financial Times Press; S. Smyczek 2007 Modele zachowań konsumentów na rynku 

usług finansowych, Wyd. AE w Katowicach, Katowice; L.G. Schiffman, L.L. Kanuk 2010 Consumer behavior: 

global edition. London: Pearson Higher Education. 
6
 S. Smyczek 2009 Value for customers on financial services market – European perspective, Journal of 

Economics and Management, Vol. 5, s. 13 
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a. pierwszy czynnik jest opisany przez zmienne, które mówią, iż tym co sprzyja (a 

raczej warunkuje) korzystanie z usług medycznych: powszechność w korzystaniu z 

tego typu usług, umiejętność radzenia sobie z ryzykiem terapii, określona sytuacja 

zdrowotna pacjenta, atrakcyjna oferta usługowa, a także odpowiedni poziom 

dochodów pacjenta; czynnik ten nazwałam wartością warunkową dla pacjenta, 

b. drugi czynnik jest scharakteryzowany przez zmienne, które mówią, że pacjenci 

oczekują od jednostek dostarczających im określone usługi medyczne, 

profesjonalizmu ze strony personelu, a także szerszej oferty usług medycznych 

oraz nowoczesności; czynnik ten nazwałam wartością funkcjonalną dla pacjenta, 

c. trzeci czynnik opisują zmienne, które wynikają z chęci zaspokojenia ciekawości 

czy też pożądania wiedzy, są to: korzystanie z określonych usług medycznych po 

wpływem rekomendacji, oraz oczekiwanie od jednostek medycznych szerokiej i 

wyczerpującej informacji medycznej; czynnik ten nazwałam wartością poznawczą 

dla pacjenta.  

d. Czwarty czynnik opisujący zmienne odnoszące się do zdolności do stymulowania 

emocji lub odczuć konsumenta to: przekonanie, iż korzystanie z usług wiąże się z 

zapewnieniem bezpieczeństwa, pracownicy jednostki medycznej charakteryzują 

się uprzejmością i empatią,; czynnik ten nazwałam wartością emocjonalną dla 

pacjenta.  

Jak wykazały badania, wartość emocjonalna odgrywa bardzo istotną rolę w wyborach 

rynkowych pacjentów natomiast wartość społeczna, ma na tym rynku mniejsze znaczenie. 

Pacjenci, co prawda chętnie zasięgają informacji ze źródeł nieformalnych, a rekomendacje 

odgrywają tu bardzo istotną rolę, jednakże decyzje pacjenci podejmują indywidualnie 

Dla rynku usług doradztwa finansowego otrzymałam następujące czynniki 

określające wartość dla klientów indywidualnych: 

a. pierwszy czynnik jest opisany przez zmienne, które mówią, iż tym co sprzyja (a raczej 

warunkuje) korzystanie z usług finansowych na rynku to: obecny rozwój 

ekonomiczno-społeczny kraju, umiejętność radzenia sobie z ryzykiem, określona 

sytuacja finansowa konsumenta, atrakcyjna oferta różnych dóbr i usług dostępnych na 

rynku, a także odpowiedni poziom dochodów konsumenta; czynnik ten nazwałam 

wartością warunkową dla konsumenta, 

b. drugi czynnik jest scharakteryzowany przez zmienne, które mówią, że konsumenci 

oczekują od instytucji dostarczających im określone usługi finansowe: bezpieczeństwa, 

atrakcyjnego oprocentowania, prowizji czy też opłat, profesjonalizmu ze strony 
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personelu danej instytucji finansowej, a także szerokiej i różnorodnej oferty rynkowej 

oraz nowoczesności; czynnik ten nazwałam wartością funkcjonalną dla klienta, 

c. trzeci czynnik opisują zmienne, które wynikają z chęci zaspokojenia ciekawości czy 

też pożądania wiedzy, są to: korzystanie z określonych usług finansowych pod 

wpływem działań promocyjnych oraz oczekiwanie od instytucji finansowych rzetelnej 

i wyczerpującej informacji; czynnik ten nazwałam wartością poznawczą dla klienta.   

Mając na uwadze powyższe stwierdziłam, iż wartość dla klientów indywidualnych na 

rynku doradztwa finansowego kształtowana jest przez trzy czynniki, wartość warunkową, 

funkcjonalną i poznawczą. Ze względu na specyfikę rynku usług doradztwa finansowego i 

głównego „surowca”, będącego przedmiotem wymiany na tym rynku, jakim jest pieniądz, 

wartość emocjonalna nie ma większego znaczenia w wyborach rynkowych konsumentów. 

Także wartość społeczna, jak pokazują badania, ma na tym rynku mniejszą wagę. 

Konsumenci usług doradczych, podobnie jak pacjenci, chętnie poszukują informacji w 

źródłach nieformalnych, lecz ostateczne decyzje o skorzystaniu z określonych usług 

finansowych i tak podejmują samodzielnie. 

Z kolei dla rynku usług prawnych otrzymałam następujące czynniki określające 

wartość dla klientów indywidualnych: 

a. pierwszy czynnik jest opisany przez zmienne, które mówią, iż tym co sprzyja (a 

raczej warunkuje) korzystanie z usług prawnych, podobnie jak na rynku usług 

doradczych to: powszechność w korzystaniu z tego typu usług, obecny rozwój 

ekonomiczno-społeczny kraju, umiejętność radzenia sobie z ryzykiem, określona 

sytuacja prawną konsumenta, atrakcyjna oferta różnych usług dostępnych na rynku, 

a także odpowiedni poziom dochodów konsumenta; czynnik ten nazwałam 

wartością warunkową dla konsumenta, 

b. drugi czynnik jest scharakteryzowany przez zmienne, które mówią, że konsumenci 

oczekują od kancelarii: bezpieczeństwa, profesjonalizmu ze strony personelu danej 

kancelarii i uprzejmości, a także szerokiej i różnorodnej oferty rynkowej oraz 

nowoczesności; czynnik ten nazwałam wartością funkcjonalną dla klienta, 

c. trzeci czynnik opisują zmienne, które wynikają z chęci zaspokojenia ciekawości 

czy też pożądania wiedzy, są to: korzystanie z określonych usług prawnych z 

wykorzystaniem rekomendacji, oczekiwanie od kancelarii rzetelnej i 

wyczerpującej informacji; czynnik ten nazwałam podobnie jak wcześniej 

wartością poznawczą dla klienta.  
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Wartość dla klientów indywidualnych na rynku usług prawnych kształtowana jest 

przez trzy czynniki, tj.: wartość warunkową, funkcjonalną i poznawczą. Ze względu na 

specyfikę rynku usług prawnych wartość emocjonalna podobnie jak społeczna odgrywa 

mniejszą rolę.  

W wyniku przeprowadzenia konfirmacyjnej analizy czynnikowej obliczyłam, miarę 

jakości dopasowania zidentyfikowanych modeli - χ
2 

/ df. Uzyskana wartość tego wskaźnika 

wyniosła: usługi medyczne 4,29, usługi doradztwa finansowego 3,89 i usługi prawne 4,38, a 

więc jest znacznie niższa niż górna granica dla dobrze dopasowanych modeli, ustalanych na 

poziomie 5.
7
 Wartość tego wskaźnika jest jednak wyższa, jeśli za kryterium przyjmie się 

„konserwatywną” wartość 2. Określiłam także współczynnik RMSEA Steigera-Linda. Jest to 

miara tego, jak źle dopasowany jest model, z uwzględnieniem liczby jego parametrów 

wymagających oszacowania. Dlatego im bliższa 0 jest jego wartość tym lepiej. W przypadku 

analizowanych modeli jego wartość wyniosła dla usług medycznych 0,039, usług doradztwa 

finansowego 0,003 i usług prawnych 0,029 i leży poniżej preferowanej górnej granicy dla 

dobrze dopasowanych modeli wynoszącej 0,05 oraz wyraźnie poniżej granicy dla dobrze 

dopasowanych modeli wynoszącej 0,1. Kolejnymi miarami użytymi w celu określenia stopnia 

dopasowania zbudowanego modelu były: indeks dobroci dopasowania GFI i zmodyfikowany 

indeks dobroci dopasowania AGFI K.G. Joreskoga i D. Sorboma. Wartości tych miar leżą w 

obszarze akceptacji (>0,9), choć bardziej satysfakcjonujący byłby wynik >0,95.
8
   

Kolejną użytą miarą dopasowania modelu był unormowany indeks dopasowania (NFI), 

mierzący względny spadek wartości funkcji dopasowania spowodowanego przejściem od 

modelu zerowego do modelu bardziej złożonego. Indeks ten przyjmuje wartości z przedziału 

od 0 do 1. Wartość tego indeksu dla badanych modeli wyniosła dla usług medycznych 0,85 , 

usług doradztwa finansowego 0,84 i usług prawnych 0,87 co jest satysfakcjonujące, gdyż przy 

bardzo dobrym dopasowaniu indeks ten zbliża się do jedności. Należy jednak zaznaczyć, iż 

jest to indeks zależny od wielkości próby. W związku z tym P.M. Bentler zaproponował inny 

wskaźnik dopasowania, tzw. unormowany porównawczy indeks dopasowania - CFI.
9
 

Wskaźnik ten dla badanych modeli wynosi odpowiednio 0,81/0,84/0,85, a więc jest także 

                                                 
7

 S. Smyczek 2007 Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
8

 W literaturze można spotkać porównanie powyższych indeksów do współczynnika determinacji i 

zmodyfikowanego czynnika determinacji, co pozwala na bardziej opisową interpretację wielkości wyjaśnianej 

wariancji przez złożony, hipotetyczny model. 
9
 P.M. Bentler 1990 Comparative fit indexes in structural models, Psychological Bulletin, Vol. 107/2, s. 238 
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zadawalający.
10

 Na końcu wykorzystano test Hoeltera, który wskazuje, iż badany model nie 

zostałby odrzucony konwencjonalnym poziomie 0,05, gdyby próba miała liczebność 235 lub 

mniejszą. Jako dolna granicę akceptacji w przypadku tej miary wskazuje się zwykle 200.
11

 

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, iż przeprowadzona konfirmacyjna 

analiza czynnikowa potwierdziła, że badane modele wartości dla klientów na rynku usług 

profesjonalnych są poprawne. W świetle powyższej przedstawionych miar, z wyjątkiem testu 

χ
2
, modele te mogą zostać zaakceptowane, choć nie można ich uznać za bardzo dobrze 

dopasowane. Wszystkie (wytypowane na podstawie eksploracyjnej analizy czynnikowej) 

wskaźniki okazały się istotnie związane z mierzonymi przez nie konstruktami. Można, zatem 

stwierdzić, iż na rynku usług doradztwa finansowego i prawnych najistotniejszymi 

wartościami oczekiwanymi dla klientów są wartości: warunkowa, funkcjonalna i poznawcza, 

natomiast w przypadku rynku usług medycznych, oprócz wyżej wymienionych, także wartość 

emocjonalna odgrywa istotną rolę. Otrzymane wyniki badań pozwoliły mi na osiągnięcie celu 

badawczego związanego z identyfikacją czynników określających wartość oczekiwaną dla 

klientów na badanych rynkach, a w konsekwencji na budowę modeli zbiorów wartości dla 

klienta uzyskiwanych w badanych sektorach na rynku usług profesjonalnych 

Celem kolejnych badań, których podmiotami były sieciowe jednostki usług 

profesjonalnych było rozpoznanie podejmowanych przez nich działań marketingowych w 

procesie kształtowania, komunikowania i dostarczania wartości dla klienta docelowego. 

Badaniami zostały objęte jednostki funkcjonujące w obszarze usług medycznych, doradztwa 

finansowego i prawnych.
12

 W badaniu wykorzystałam metodę studium przypadku. Jak 

zaleca K. Eisenhardt
13

 wielokrotne przeprowadzone studia przypadku objęły 6 

przedsiębiorstw, porównywanych parami 
14

 W doborze przypadków w ramach określonych 

                                                 
10

 Wskaźnik CFI przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1, przy czym przy dobrym dopasowaniu zbliża się do 

jedności.  
11

 Szerzej w: Structural Equation Modeling. Concept, Issues and Applications, pod red. R. Hoyle, Thousand 

Oaks 1995,  
12

 W procesie badawczym zastosowano celowy dobór jednostek usługowych, przyjęłam następujące kryteria: 

funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa usług profesjonalnych na rynku klientów indywidualnych; 

wykorzystanie koncepcji usieciowienia w procesach zarządczych; dostępności danych; funkcjonowanie na 

obszarze Polski. 
13

 K. Eisenhardt 1989 Building Theories From Case Study Research, Academy of Management. The Academy 

of Management Review; Oct. s. 532 
14

 W literaturze przedmiotu badacze podnoszą, że zbyt duża liczba przypadków powoduje wzrost kosztów 

badania z uwagi na konieczność przeprowadzenia dużej liczby wywiadów, że trudno jest zebrać i przyswoić 

takie rozmiary danych jakościowych oraz że więcej niż 15 przypadków utrudnia kierowanie badaniem. Ch. Perry 

postuluje, aby badania obejmowały jako minimalną ilość 2-4 przypadki, zaś ich maksymalna liczba wynosiła 

10,12 lub 15 przypadków. Więcej informacji: M.B. Miles, A.M. Huberman 1994 Qualitive Data Analysis – An 

Expanded Sourcebook. Newbury Park, Sage, s. 30 w: L. Żabiński: Węzłowe aspekty metodyczne badań 

jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research w: Zarządzanie 

marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, pod red. T. 
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par reprezentujących sektory usług medycznych, doradztwa finansowego i prawnych 

wykorzystałam replikację dosłowną polegającą na doborze podobnych przypadków, które 

według założeń badacza (a priori) dostarczą odpowiednio odmiennych wniosków. 

Porównanie parami daje możliwość obserwacji zjawisk o różnym przebiegu, w różnych 

sektorach.
15

 Jak podkreśla L. Żabiński sposób ten jest wykorzystywany w badaniach 

przypadków w marketingu i polega na porównywaniu przypadków odmiennych czy nawet 

skrajnych. 
16

 Podobnie A. Pettigrew w swoich badaniach wykazał, iż porównywanie parami 

przypadków spolaryzowanych, ekstremalnych gdzie badane procesy mogą być obserwowane, 

daje dobre możliwość budowania teorii.
17

 W badaniu porównywane były przypadki Liderów i 

Specjalistów w procesie tworzenia wartości na badanym rynku.
18

 Celem pozyskania 

informacji potrzebnych do zastosowania metody studium przypadku wykorzystałam metodę 

wywiadu pogłębionego z wykorzystaniem ustrukturalizowanego kwestionariusza wywiadu. 

Wywiady zostały przeprowadzone z menadżerami badanych jednostek usług profesjonalnych 

w roku 2013. Standardowo wywiad trwał ponad godzinę i kończył się czasami dodatkowymi 

pytaniami i dyskusją. Kwestionariusz wywiadu składał się z następujących części 

tematycznych: organizacji sieci, w której funkcjonuje badana jednostka; działania 

marketingowe sieci w odniesieniu do procesu tworzenie wartości dla klienta; ocena poziomu 

funkcjonowania sieci. W badaniu wykorzystałam także wtórne źródła danych, które 

obejmowały publikacje raportów branżowych, rocznych, publikacje prasowe, dane 

udostępniane na stronach internetowych oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
19

 Sam 

proces badawczy został podzielony na dwie fazy: diagnozę i modelowanie. Celem 

                                                                                                                                                         
Żabińskiej, L. Żabińskiego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007; Ch. Perry 2001 Case 

Research in Marketing, The Marketing Review ,nr 1, s. 303-323. 
15

 Metodę porównań jednostek parami zastosowali w swoich badaniach między innymi J. Collins i J.I. Porrtas. 

Porównywali oni parami organizacje wizjonerskie, w ich opinii przełomowe z innymi tzw firmami 

porównywanymi. Ich celem była znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki zadecydowały o tak dobrej 

pozycji organizacji wizjonerskich? Więcej informacji: J. Collins i J.I. Porrtas 2008 Wizjonerskie organizacje. 

Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych. Wydawnictwo MT Biznes Ltd., Warszawa, s.35 
16

 L. Babiński 2007 Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego 

na przykładzie case study/research w: Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki 

zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, pod red. T. Żabińskiej, L. Żabińskiego, Akademia Ekonomiczna 

w Katowicach, Katowice, s. 84 
17

 A. Pettigrew Longitudinal field research on change: Theory and practice. Paper presented at the National 

Science Foundation Conference on Longitudinal Research methods in Organizations, Austin w: K. Eisenhardt 

1989 Building Theories From Case Study Research, Academy of Management. The Academy of Management 

Review; Oct, s. 537 
18

 Liderem nazwałam przedsiębiorstwo o dużej skali, długim czasie funkcjonowania i o znaczącej pozycji na 

rynku, Specjalista to przedsiębiorstwo mniejsze, jeżeli chodzi o skalę funkcjonowania, często o mniejszym 

doświadczeniu rynkowym, często stosujące strategie benchmarkingowe jednak o znacząco większej specjalizacji 

i indywidualizacji oferowanych produktów niż Lider. 
19

 Badania zrealizowałam w ramach grantu badawczego przyznanego przez NCN w Krakowie pt.: Rozwój 

sektora usług profesjonalnych-umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy, którego byłam 

kierownikiem, (2011/01/B/HS4/07572), czas trwania 01.10.2011 – 31.12.13, 
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przeprowadzenia analizy danych uzyskanych w ramach studiów przypadku zastosowałam 

kilka technik. W szczególności wykorzystałam: wstępną selekcję informacji w procesie 

prowadzenia wywiadów z menadżerami badanych jednostek usług profesjonalnych; metodę 

narracji, polegającą na opracowaniu szczegółowej, rozbudowanej historii na podstawie 

zgromadzonych danych w ramach przeprowadzonych wywiadów i informacji z źródeł 

wtórnych; jakościową analizę porównawczą w celu wielokryterialnego porównania cech 

badanych sieci usługowych, a także cech procesu budowania, komunikowania i dostarczania 

wartości dla klienta w badanych jednostkach.
20

 

Zrealizowane badania empiryczne pozwoliły mi na realizację postawionych celów w 

zakresie empirycznym. Dzięki zebranym informacjom wykazałam, iż działania marketingowe 

podejmowane przez badane przedsiębiorstwa w sposób istotny wspierały proces tworzenia 

wartości dla klienta w oparciu o powstałe relacje, które przedsiębiorstwa usług 

profesjonalnych nawiązywały z podmiotami w swoim otoczeniu. Wdrażały tym samym 

koncepcję marketingu relacyjnego. Uwzględniając interakcję między różnymi podmiotami 

uczestniczącymi w procesie tworzenia wartości dla klienta, badane przedsiębiorstwa znacząco 

uwypuklały znaczenie powiązań ze swoimi partnerami rynkowymi, w szczególności 

klientami, którzy współtworzyli kreowaną wartość. Aby móc lepiej zidentyfikować działania 

marketingowe wspomagające ten proces, posłużyłam się w pracy procesową koncepcją 

marketingu, w ramach, której wyodrębniono: definiowanie, kształtowanie, komunikowanie i 

oferowanie wartości wybranym klientom usług profesjonalnych w Polsce. Procesy 

definiowania wartości dla klienta na rynku usług profesjonalnych następują w oparciu o 

identyfikację, mierzenie, a następnie analizowanie potrzeb klientów. Prowadzenie badań 

marketingowych z wykorzystaniem źródeł pierwotnych i wtórnych stanowi ważny element 

działań marketingowych w badanych polskich przedsiębiorstwach. Pozyskiwane informacje 

wykorzystują one w procesie kształtowania usługi profesjonalnej. Należy jednak zaznaczyć, 

iż skala badań marketingowych prowadzonych przez analizowane przedsiębiorstwa była 

różna i zależała często od wielkości (skali funkcjonowania) danej jednostki. Kompletowanie 

oferty usługowej zawierało w sobie działania marketingowe związane z wyznaczeniem ceny 

usługi, a także z budowaniem odpowiedniej wiązki korzyści zawartych w usłudze. Na tym 

etapie kształtowany był produkt systemowy, odpowiadający oczekiwaniom klientów. Jak 

                                                 
20

 Zastosowane techniki analizy danych mają pomóc w syntetycznej analizie posiadanych, często 

rozbudowanych danych empirycznych i wyłonieniu pewnego wzorca logicznego, co ma doprowadzić do 

uogólnień rezultatów badawczych. Więcej informacji: W. Czakon 2011 Zastosowanie studiów przypadków w 

badaniach nauk o zarządzaniu w: Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu pod red. W. Czakona, 

Oficyna Wolters Kluwe business, Warszawa,s. 59 
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wspomniano wcześniej, klient był często angażowany w ten proces, był jego aktywnym 

uczestnikiem (prosumentem). Badane przedsiębiorstwa wykorzystywały koncepcję 

wspólnego rozwiązywania problemów jako metody kształtowania usług profesjonalnych jak 

najlepiej dopasowanych do swoich oczekiwań. Na etap dostarczania usługi profesjonalnej 

składały się głównie procesy dystrybucyjne i lokalizacja. Badane jednostki usług 

profesjonalnych obok tradycyjnych lokalizacji wykorzystywały nowe technologie (Internet), 

telefon i mobilne jednostki jako działania mające wpływ na poprawę intensywności 

dystrybucji i dostępność swoich usług. Etap komunikowania oferty odbywał się z 

wykorzystaniem różnych form reklamy, promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej czy public 

relations. Badane jednostki dążyły do budowania zintegrowanych systemów 

komunikacyjnych, obejmujących wykorzystywane narzędzia komunikacji marketingowej, jak 

również wszystkie elementy tworzące daną sieć. Realizowały także spójne systemy 

identyfikacji wizualnej. Ważnym ograniczeniem dla stosowanych działań promocyjnych były 

jednak aspekty prawne (w przypadku usług medycznych i prawnych). Według badanych 

jednostek konsekwentna realizacja powyższych działań marketingowych prowadzi do 

wzrostu poziomu zadowolenia klientów i stopnia ich lojalności oraz stworzenia pozytywnego 

wizerunku opartego na przekonaniu konsumentów, iż mają do czynienia ze świadczeniem 

usług profesjonalnych o najwyższej jakości. Tym samym zebrane informacje pozwoliły mi na 

uzyskanie odpowiedzi pytanie badawcze dotyczące zakresu i znaczenie marketingu w 

badanych sieciowych jednostkach usług profesjonalnych w procesie kształtowania, 

komunikowania i dostarczania wartości dla klienta docelowego 

Jednostki o dużej skali i długim czasie funkcjonowania na rynku, w badaniu nazwane 

Liderami, przyjmowały strukturę sieci obecnych. Łączyły one koncepcję sieci poziomej (w 

obszarze dostarczania wartości klientom) i sieci pionowej (w obszarze kształtowania 

wartości), a głównym celem ich funkcjonowania był rozwój usług, wzrost efektywności, 

wzrost szans rynkowych i dostęp do szerszej grupy klientów. Były to sieci o stabilnych 

podstawach funkcjonowania i zdefiniowanym, świadomym procesie tworzenia wartości. Sieci 

jednostek usług profesjonalnych nazwane w badaniu Specjalistami to jednostki mniejsze, 

jeżeli chodzi o skalę funkcjonowania i udział w rynku oraz krócej istniejące, które jednak 

podobnie do Liderów wykorzystują strukturę sieci obecnych lub odnawialnych, łącząc 

struktury poziome i pionowe. Ich system tworzenia wartości był dobrze zdefiniowany, 

jednakże był on w sposób ciągły modyfikowany poprzez powstające innowacje, nastawiane 

na jego ulepszanie. Najczęściej stosowaną strukturą organizacyjną działu marketingu była 

struktura relacyjna, charakteryzująca się dużą elastycznością, doświadczeniem w budowaniu 
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relacji i ich ciągłością. Badane sieci były sieciami otwartymi o jasnej strukturze 

organizacyjnej i określonych zasadach przyjęcia nowych członków. Głównie koncentrowały 

się jednak na rozbudowie sieci odpowiedzialnej za dostarczanie wartości klientom. Były, więc 

sieciami dynamicznymi. Uzyskane w tym zakresie wyniki pozwoliły na osiągniecie celu 

badawczego dotyczącego identyfikacji sieci i roli jej podmiotów w procesie tworzenia 

wartości dla klienta.   

Wszystkie jednostki poddane rozpoznaniom oferowały produkty systemowe. 

Charakteryzowały się one kompleksowością, różnorodnością oraz unikatowością i oferowały 

określoną wiązkę wartości. Budowane były w oparciu o profesjonalizm (wiedzę) 

pracowników i wysoką jakość, były produktami relatywnie drogimi. Głównym problemem 

badanych sieci w procesie tworzenia usług systemowych było określenie i upowszechnienia 

standardów, które mogły być wspólne wykorzystywane przez uczestników całej sieci. Badane 

usługi systemowe tworzone były w odniesieniu do wartości oczekiwanej przez konsumenta. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na osiągnięcie celu badawczego dotyczącego rozpoznania 

charakteru wartości dla klienta na rynku usług profesjonalnych. 

Na podstawie analiz oferty usługowej badanych przedsiębiorstw stwierdziłam, iż 

wartość usług systemowych budowana była głównie na poziomie dodatkowym. Dawało to 

klientom możliwość redukcji kosztów w obszarze warunków płatności, ale także 

oszczędności czasu i niewygody nabywania usług pojedynczo. Jak pokazały badania, ze 

względu na zwiększającą się konkurencję jednostki usług profesjonalnych poszerzają wartość 

o obsługę klienta i relację wiążącą klienta z jednostką. Tworzone są dodatkowe usługi, jak np. 

dojazd do klienta, kontakt on-line czy telefoniczny (24h na dobę), doradztwo, a także 

pogłębia się kastomizacja oferowanych usług. Na poziomie wartości opartej na relacjach 

pojawiały się natomiast korzyści i koszty związane z relacjami, które wiązały klienta z 

organizacją sieciową, ale też np.: z innymi klientami. Uzyskane wyniki badań pozwoliły mi 

na osiągniecie celu badawczego dotyczące rodzaju wartości uzyskiwanej przez klientów na 

badanym rynku.  

Na podstawie analizy zebranych w procesie badawczym danych wtórnych i 

pierwotnych zaproponowałam model marketingu sieciowych organizacji usług 

profesjonalnych. W modelu wyodrębniłam trzech głównych, równorzędnych aktorów: 

klientów, pracowników i sieciowych jednostek usług profesjonalnych. Wskazałam różne 

interakcje i narzędzia ich realizacji jako podstawę do tworzenia wartości dla klienta. 

Przyjęłam, iż proces tworzenia wartości dla klienta odbywa poprzez organizację sieciową i 

sieć pozostałych aktorów. Założyłam również istnienie silnej współzależność organizacyjnej 
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jako podstawy dostępu do umiejętności i zasobów organizacyjnych, koniecznych do budowy 

przewagi konkurencyjnej sieci. Relacje między elementami sieci/aktorami budowane są w 

oparciu o zaufanie, zaangażowanie i określony rozkład siły relacji, co wiąże się z wpływem 

na kształt sieci, jej działania i zasoby. Interakcje składające się na proces budowy relacji są 

formą transferu i kreowania wiedzy w tym wiedzy marketingowej. Koncepcją przenikającą 

całą sieć jest koncepcja marketingu relacji odpowiedzialnego za proces zarządzania wartością 

dla klienta. Przedstawiony na rysunku model stanowi syntezę przedstawionych w pracy 

rozważań na temat marketingu sieciowych organizacji usług profesjonalnych. 

 

 

O wkładzie przedstawionej monografii do nauk o zarządzaniu świadczy w moim 

przekonaniu: 

- próba wypełnienia określonej wcześniej luki teoretycznej, poprzez prezentację spójnej 

koncepcji definiowania charakteryzowania jednostek usług profesjonalnych, które 

wyodrębnia taki podmiot spośród zbioru jednostek usługowych i wskazuje na kierunki 

głębszych analiz działań marketingowych tego typu jednostek, w szczególności gdy 

jednostki te funkcjonują w ramach powiązań sieciowych; 

Sieć: 

tworzona w oparciu o zaufanie, 

zaangażowanie i siłę relacji 

Marketing relacyjny: 

 

Kreowanie i budowanie 

relacji 

Konsument/prosument 

Pracownicy jednostek usług 

profesjonalnych (sieci) Organizacja/organizacje (sieć) 

Interakcje: 

- Współtworzenie 

wartości 

- Wymiana wiedzy, 

doświadczenia, 

opinii 

 
Narzędzia: 

- Wywiady 

- Spotkania 

dyskusyjne 

Interakcje: 

- Współtworzenie 

koncepcji wartości 

(ang. value 

proposition) 

- Wymiana wiedzy 

- Wymiana korzyści 
 

Narzędzia: 

- Media 

społecznościowe 

- Wspólne projekty 

- Wspólnoty 

praktyków 

- Badania 
marketingowe 

Wewnętrzne interakcje: 

- Wymiana doświadczenia, 

wiedzy, zasobów 

organizacyjnych 
Narzędzia: 

- Intranet, bazy danych, 

konsultacje eksperckie 

- Szkolenia, warsztaty 

Wartość dla klienta 
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- próba wypełnienia określonej wcześniej luki empirycznej, poprzez realizację nieobecnych 

wcześniej kompleksowych badań pierwotnych, dotyczących marketingu w procesie 

tworzenia wartości dla klienta usług profesjonalnych;  

- próba wypełnienia określonej wcześniej luki metodycznej poprzez prezentację metody 

wielorakiego studium przypadku jako narzędzia identyfikacji i analizy poszczególnych 

zasobów marketingowych i relacyjnych wykorzystywanych w procesie tworzenia 

wartości dla klienta w sieciowych jednostkach usług profesjonalnych. 

- identyfikacja i charakterystyka koncepcji systemowego tworzenia wartości dla klienta na 

rynku usług profesjonalnych; 

- nakreślenie podstaw teoretycznych problematyki marketingu sieciowych organizacji usług 

profesjonalnych, dotąd słabo opisanej w polskiej literaturze przedmiotu, co oznacza duży, 

w sensie poznawczym wkład do literatury przedmiotu; 

- identyfikacja czynników opisujących wartości oczekiwaną dla klientów na rynku usług 

medycznych, doradztwa finansowego i usług prawnych, pozwalająca na poszerzenie 

wiedzy o zachowaniach polskich klientów na rynku usług profesjonalnych; 

- skonstruowanie autorskiego modelu zbiorów wartości dla klienta uzyskiwanych w 

badanych sektorach na rynku usług profesjonalnych, który może być wykorzystany jako 

podstawa do dalszych, pogłębionych badań; 

- skonstruowanie autorskiego modelu marketingu sieciowych organizacji usług 

profesjonalnych, który w przyszłości może być punktem wyjścia do skonstruowania 

kompleksowego modelu badawczego, obejmującego wszystkie elementy i powiązania 

miedzy nimi, przewidzianego do wykorzystania w projektowanych badaniach 

empirycznych.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych).  

 

W czerwcu 1995 ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na 

kierunku Zarządzanie i Marketing, a następnie rozpoczęłam pracę jako asystent w 

Katedrze Marketingu pod kierownictwem prof. dr hab. T. Kamera. W roku 1996 zostałam 

stypendystką Fundacji TEMPUS (Komisja Europejska) i otrzymałam zagraniczny roczny 

grant doktorski (IMG-96-PL.-1015). Swoje badania realizowałam w dwóch ośrodkach 

naukowych w Wielkiej Brytanii: Nene College of Higher Education, Northampton, i 

Napier University, Edinburgh.  
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Od samego początku pracy w AE w Katowicach prowadziłam działalność 

badawczą związaną z marketingiem. W mojej pracy naukowej w tamtym okresie można 

wyróżnić dwa nurty badawcze w tym obszarze, pierwszy dotyczył działalności 

marketingowej przedsiębiorstw, a drugi instytucji niedochodowych.  

W latach 1999-2000 zrealizowałam badania własne dotyczące zmiany orientacji 

polskich przedsiębiorstw, pierwsze z nich przedstawiały konflikty pojawiające się 

przedsiębiorstwach wraz z procesem wprowadzania marketingu do struktur i działań 

przedsiębiorstw i zatytułowane były „Konflikty towarzyszące wprowadzaniu orientacji 

marketingowej do polskich przedsiębiorstw - analiza empiryczna”. Drugie badania 

koncentrowały się na roli systemów informacyjnych w procesach decyzyjnych 

przedsiębiorstw i barierach ich zastosowania, ich tytuł brzmiał: „Systemy informacyjne 

decyzji marketingowych i bariery ich zastosowań”. Wyniki tych badań wykorzystałam w 

mojej pracy doktorskiej. Efektem udziału w badaniach była także publikacja artykułu pt.: 

„Structural marketing innovation conflict analysis and suport”, w czasopiśmie notowanym 

na tzw. liście filadelfijskiej
21

 Referaty prezentujące częściowe wyniki badań, 

przygotowane we współpracy z prof. dr hab. T. Szapiro zostały zaakceptowane i 

zaprezentowane na szeregu prestiżowych konferencji międzynarodowych między innymi 

organizowanych przez międzynarodowe stowarzyszenie INFORMS.
22

,
23

 Referaty 

poruszały kwestie wpływu zmiany orientacji rynkowej przedsiębiorstw na strukturę 

organizacyjną, identyfikację i analizę sytuacji konfliktu strukturalnego wywołaną 

wprowadzeniem działu marketingu do struktur organizacyjnych, a także wskazywały 

metody łagodzenia sytuacji konfliktowych w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem 

nowych technologii. 

Postępujący rozwój sektora instytucji niedochodowych w Polsce i wzrost jego 

znaczenia w gospodarce stał się dla mnie impulsem do podjęcia badań również w tym 

obszarze. Rezultatem tych działań były dwa artykuły naukowe. Pierwszy z nich 

                                                 
21

 Szapiro T., Matysiewicz J., Structural marketing innovation conflict analysis and suport, Control and 

Cybernetics,. Systems Research Institute. Polish Academy of ciences, Quarterly Vol. 2/ 2001, s. 203-227 
22

 Matysiewicz J., 1997, On conflict structure in marketing decision compromising, 13
th

 International 

Conference on Multiple Criteria Decision Making, INFORMS,University of Cape Town, RPA; Matysiewicz J., 

Szapiro T., 1997, Marketing innovation in transition to market economy - bringing soft and hardapproaches 

to conflict analysis International Conference on Transition to Advanced Market Institutions and Economies, 

Warszawa, 1997; Matysiewicz J., Szapiro T., 1998, Net-Compromising of remote parties: Education 

Simulation of a Conflict Interactive Resolution III CEMS Academic Conference,  Lovouin, Belgia    
23

 The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) jest największym na świecie 

stowarzyszeniem dla profesjonalistów w dziedzinie badań operacyjnych (OR), nauki o zarządzaniu i analityki 

(https://www.informs.org/About-INFORMS) 
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koncentrował się instytucjach niedochodowych w kontekście przygotowań Polski do 

integracji europejskiej, zatytułowany „Miejsce i rola instytucji niedochodowych w 

procesach integracyjnych Polski z krajami Unii Europejskiej” drugi natomiast odwoływał 

się bezpośrednio do podejmowanych przez te instytucje działań marketingowych, pt.: 

„Zakres i forma działań marketingowych podejmowanych przez instytucje 

niedochodowe”
24

. Przed uzyskaniem stopnia doktora byłam autorką lub współautorką 17 

opracowań naukowych w tym sześciu rozdziałów w monografiach naukowych oraz 

zaprezentowałam 9 referatów na konferencjach międzynarodowych. 

W styczniu 2001 roku obroniłam pracę doktorska pt.: „Konflikty marketingowe w 

okresie transformacji systemowej – geneza, mechanizm, facylitacja” pod kierunkiem prof. 

dr hab. T. Szapiro. Celem głównym rozprawy była identyfikacja i opis konfliktów 

strukturalnych powstających na tle zmian orientacji rynkowej przedsiębiorstw. W 

rozprawie zostały wskazane również metody zarządzania sytuacją konfliktową w 

przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wsparcia komputerowego.  

Po uzyskaniu stopnia doktora, oprócz marketingu ze szczególnym uwzględnieniem 

zarządzania marketingowego, pojawiła się w obszarze moich zainteresowań również 

tematyka związana z zarządzaniem marketingowym w ochronie zdrowia. Wiązało się to z 

kontynuacją badań naukowych w obszarze instytucji typu non-profit. W tym czasie także 

rozpoczęłam pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania 

Marketingowego pod kierownictwem prof. dr hab. L. Żabińskiego. W latach 2001-2013 

zrealizowałam cykl trzynastu badań w ramach badań statutowych katedry związanych z 

tematyką zarządzania marketingowego w ochronie zdrowia pod kierownictwem prof. dr 

hab. L. Żabińskiego. Oprócz kontynuowania prac związanych z moimi zainteresowaniami 

naukowymi poprzedzającymi obronę rozprawy doktorskiej swoją działalności naukową 

koncentrowałam również na następujących obszarach: marketingu usług i zachowań 

konsumentów na rynku usług. 

                                                 
24

 Matysiewicz J., 1999 Miejsce i rola instytucji niedochodowych w procesach integracyjnych Polski z krajami 

Unii Europejskiej w: Integracja ekonomiczna Polski z krajami Unii Europejskiej pod red. T Sporka, Wyższa 

Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice, s. 307-311; Matysiewicz, J. 

Jakubowska, J., 2000 Zakres i forma działań marketingowych podejmowanych przez instytucje niedochodowe 

współautor w: Sektor finansowy w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych pod red. I. Pyki, 

Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice s. 27-183  
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Moje dalsze publikacje naukowe były ściśle związane z wymienionymi powyżej 

obszarami badawczymi. Ewolucję głównych nurtów badawczych i perspektyw w ty 

zakresie przedstawia schemat poniżej. 

 

 

 

Przed 

uzyskaniem 

stopnia 

naukowego 

doktora  

(1995-

2001) 

 

Marketing 

Marketing transakcyjny 

przedsiębiorstw 

Marketing transakcyjny instytucji 

niedochodowych 

a. orientacja marketingowa 

przedsiębiorstw 

b. systemy informacji marketingowej  

c. strukturalny konflikt marketingowy 

d. metody i techniki łagodzenia 

sytuacji konfliktowych  

a. miejsce i rola instytucji 

niedochodowych w gospodarce 

b. orientacja marketingowa 

c. instrumenty marketingowe 

 

 

 

 

 Marketing strategiczny 

przedsiębiorstw 

Marketing strategiczny w ochronie 

zdrowia 

 

Po 

uzyskaniu 

stopnia 

naukowego 

doktora  

(2002-

2006) 

 

a. internacjonalizacja przedsiębiorstw 

b. planowanie marketingowe 

c. strategie marketingowe 

a. orientacja marketingowa jednostek 

ochrony zdrowia 

b. instrumenty marketingowe 

c. strategie marketingowe 

d. rynek ochrony zdrowia w Polsce 

e. wirtualizacja usług medycznych 

 

 

 

 

 

Po 

uzyskaniu 

stopnia 

naukowego 

doktora  

(2007-

2014) 

Marketing relacyjny usług  

a. rynek usług profesjonalnych (medyczne, finansowe, edukacyjne, prawne) 

b. internacjonalizacja i kreowanie wiedzy 

c. struktury organizacyjne marketingu 

d. powiązania/struktury sieciowe a produkty systemowe 

e. teorie i modele relacji rynkowych 

 

f. modele i uwarunkowania zachowań rynkowych  

g. lojalności klientów 

 

5.1.Marketing  

W najważniejszym dla mnie obszarze badawczym, jakim jest marketing, swoje 

dociekania sytuuję w obszarach teorii marketingu usług a także w paradygmacie marketingu 

relacji. Warto w tym miejscu podkreślić, iż badania prowadzone przeze mnie do roku 2007 

osadzone były w ówcześnie rozwijanym paradygmacie marketingu transakcyjnego a 
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następnie strategicznym. Do omawianego nurtu badawczego mogę zaliczyć 31 publikacji w 

tym 11 w języku angielskim.  

Od roku 2001 do 2007 moje badania koncentrowały się na rozpoznaniu i analizie 

orientacji i działalności marketingowej jednostek ochrony zdrowia w Polsce, a także na 

wskazaniu kierunków ich ewolucji. Wyrazem tego etapu badań były następujące publikacje 

naukowe: „Znaczenie działań marketingowych w ochronie zdrowia”, publikacja poruszająca 

kwestie roli i możliwości wykorzystania działań marketingowych przez jednostki ochrony 

zdrowia w swojej działalności zarządczej, „Polski rynek usług zdrowotnych w perspektywie 

integracji europejskiej – wybrane zagadnienia marketingowe”, gdzie rozpoznawałam i 

opisywałam uwarunkowania rozwoju rynku ochrony zdrowia w Polsce na tle procesów 

integracji europejskiej, kolejny artykuł naukowy pt.:„Kierunki ewolucji orientacji 

marketingowej jednostek ochrony zdrowia– aspekt teoretyczny” poświęciłam próbie 

wskazania przyszłych kierunków zmian orientacji marketingowej jednostek ochrony zdrowia 

natomiast w ostatnim pt.: „Praktyki marketingowe wybranych komercyjnych podmiotów usług 

medycznych. Próba identyfikacji podstaw teoretycznych” identyfikowałam i opisywałam 

poszczególnych praktyk marketingowe wybranych komercyjnych podmiotów świadczących 

usługi medyczne w Polsce.
25

 W omawianym czasie uczestniczyłam w dziesięciu 

konferencjach krajowych i międzynarodowych gdzie miałam możliwość prezentacji wyników 

moich badań
26

. Do najważniejszych można zaliczyć udział w konferencji organizowanej 
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 Matysiewicz J.,2004 Znaczenie działań marketingowych w ochronie zdrowia w: Marketing ako rozvojovy 

nastroj uzemia, pod red. E. Hanulakovej, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja, s. 65-70, 

Matysiewicz J., 2005 Polski rynek usług zdrowotnych w perspektywie integracji europejskiej – wybrane 

zagadnienia marketingowe w: Euromarketing: Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim pod red. J.W. 

Wiktora, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 368-373, Matysiewicz J., 2005 Zwiększenie satysfakcji 

pacjenta jako element tworzenia długookresowych relacji z rynkiem docelowym w: Współpraca transgraniczna 

na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami UE. Usługi medyczne. Ekonomika i Zarządzanie, 

pod red. J. Hałub-Iwana, J. Perenca, I. Rudawskiej, Wyd. PTE w Szczecinie, Szczecin, s. 165-173, Tworzenie 

relacji z otoczeniem na potrzeby kierowania wizerunku organizacji ochrony zdrowia w: Marketing terytorialny. 

Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju pod red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu, Poznań, s. 393-399, Matysiewicz J., 2006 Kierunki ewolucji orientacji marketingowej jednostek 

ochrony zdrowia– aspekt teoretyczny w: Marketing usług profesjonalnych (tom6). Usługi bogate w wiedzę, pod 

red. K. Rogozińskiego, Informila, Poznań, s. 133-143, Matysiewicz J., 2007 Praktyki marketingowe wybranych 

komercyjnych podmiotów usług medycznych. Próba identyfikacji podstaw teoretycznych w: Koncepcje 

marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze pod red. T. Żabińskiej i L. Żabińskiego, 

Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 311-337, Matysiewicz J., 2004 Działalności 

marketingowa jednostek ochrony zdrowia jako podstawa tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku w: 

Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności pod red. A. 

Kalety, K. Moszkowicza i L. Wodniaka, Prace naukowe nr 1030, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego 

we Wrocławiu, Wrocław, s. 15-622 
26

 Do najważniejszych należały: Matysiewicz J., 2004 On barriers of Marketing of health Care Services in 

Transforming Economies,The 3rd International Conference: Marketing Research in Ukraine Jalta, Ukraina; 

Matysiewicz J., 2004 Zmiana orientacji rynkowej przedsiębiorstw jako źródło sytuacji konfliktowej w 

organizacji, Ogólnopolska konferencja naukowa: Człowiek a Rynek Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 

Polska; Matysiewicz J., 2004 Marketing Orientation in Health Care Sector in Poland. A Multidimensional 
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przez międzynarodowe stowarzyszenie INFORMS w Whistler w Kanadzie gdzie 

przedstawiłam referat pt.: „Marketing Orientation in Health Care Sector in Poland. A 

Multidimensional Approach to Conflict Analysis”, następnie udział w konferencji APIEM
27

 w 

Tajlandii gdzie przedstawiłam założenia realizacji koncepcji marketingu relacyjnego w 

ochronie zdrowia pt.: „Relationship Marketing in Health Care Sector – Empirical Approach” 

czy w konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Vaasa w Finlandii na temat 

„Relationship Marketing in Health Care Sector in Poland- The Influence of the Economic 

Transition and European Integration” gdzie omówiłam zagadnienia dotyczące marketingu 

relacyjnego na tle procesów transformacji gospodarki Polski i jej integracji z UE. Wystąpienie 

na konferencji INFORMS w Kanadzie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem w 

konsekwencji, czego zostałam zaproszona na cykl wykładów do Uniwersytetu Kainan na 

Tajwanie gdzie pracowałam w latach 2005-2006 na stanowisku visiting professor. Wyjazd dał 

mi możliwość do podjęcia współpracy naukowej z prof. Gwo-Hshiung Tzeng, czego 

wynikiem było zgłoszenie i wygłoszenie dwóch referatów na konferencjach 

międzynarodowych pt.: „The International Business Strategy Using AHP – Case of Taiwan 

Semiconductor Industry” gdzie zaprezentowałam możliwości wykorzystania metody 

hierarchicznej analizy problemu we wspomaganiu decyzji związanych z internacjonalizacją 

sektora półprzewodników na Tajwanie i drugi pt.: „Developing Marketing Strategy Based on 

Customer Buying Behaviors Analysis Accessing DEMATEL Method for Notebook 

Computers” gdzie przedstawiłam możliwości zastosowania metody DEMATEL w procesie 

budowy strategii marketingowej dla produktów komputerowych typu notebook 
28

 

W latach 2005-2007 zrealizowałam grant własny przyznany mi przez KBN (1 H02D 

101 29) pt.: „Koncepcja marketingowa jednostek medycznych w Polsce – uwarunkowania i 

barier” (kierownik projektu), a także dwa tematy badań własnych, pierwszy z nich był 

zatytułowane „Tworzenie relacji z otoczeniem bliższym na potrzeby kreowania wizerunku 

                                                                                                                                                         
Approach to Conflict Analysis, The 17

th
 International Conference: Multiple Criteria Decision Making Simon 

Fraser University, Whistler B.C. Kanada ; Matysiewicz J., 2005 Relationship Marketing in Health Care Sector 

in Poland- The Influence of the Economic Transition and European Integration Process, 8
th

 Vaasa 

Conference on International Business: University of Vaasa, Finlandia, Matysiewicz J., 2005 Developing 

Networks to Deal with Marketing Problems of Health Care Organizations: The Case of Poland, International 

Conferences on Economics and Management of Networks, Budapeszt Węgry; Matysiewicz J., 2006 

Relationship Marketing in Health Care Sector – Empirical Approach, The 6
th

 Asian Pacific Industrial 

Engineering & Management Conference, Tajlandia  
27

 Stowarzyszenie: Asia-Pacific Industrial Engineering and Management (http://apiems.net/) 
28

 Mei-Chen Lo, Chun-Yen Chang, Gwo-Hshiung Tzeng, Matysiewicz J., 2005 The International Business 

Strategy Using AHP – Case of Taiwan Semiconductor Industry, 6
th

 Asian Pacific Industrial Engineering & 

Management Conference: PIIE, Filipiny; Ho, Yen-Jen, Chen, Ke-Ting, Tzeng, Gwo –Hshiung, Matysiewicz J. 

2006 Developing Marketing Strategy Based on Customer Buying Behaviors Analysis Accessing DEMATEL 

Method for Notebook Computers: 6
th

 Hawaii International Conference on Business Hawaje, USA  
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jednostki ochrony zdrowi” i dotyczyły procesów budowy relacji jako elementu działalności 

marketingowej jednostek ochrony zdrowia. Drugie badania własne kontynuowały podjętą 

wcześniej tematykę i dotyczyły roli i znaczenia koncepcji marketingu relacyjnego dla 

jednostek ochrony zdrowia, a zatytułowane były „Koncepcje marketingu usług ochrony 

zdrowia”. W wyniku zrealizowanych badań literaturowych i empirycznych zaczęłam 

rozwijać głębiej temat badawczy dotyczący teorii marketingu relacyjnego w usługach. 

Efektem przeprowadzonych badań były kolejne publikacje: rozdział w monografii Marketing 

and Business Strategies for Central and Eastern Europe pod red. R. Springera i P. Chadraby 

pt.: “Developing health care networks to deal with marketing problems”
29

 gdzie 

przedstawiałam rolę sieci międzyorganizacyjnej w procesie rozwiązywania problemów w 

obszarze działalności marketingowej jednostek ochrony zdrowia, rozdział w monografii 

Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze pod red. T. 

Żabińskiej i L. Żabińskiego pt.: „Praktyki marketingowe wybranych komercyjnych podmiotów 

usług medycznych. Próba identyfikacji podstaw teoretycznych” 
30

 gdzie zarówno w 

płaszczyźnie teoretyczno-metodycznej, jak i badań sektorowych dokonana została próba 

określenia problematyki naukowej i badawczej marketingu, kolejną publikacją był rozdział w 

monografii Badania marketingowe zachowań podmiotów rynkowych pod red. A. 

Limańskiego, R. Milic-Czernik pt.: „Działania marketingowe realizowane przez jednostki 

medyczne celem poprawy zadowolenia pacjentów”
31

 gdzie wskazałam działania 

marketingowe, które bezpośrednio wpływają na poziom zadowolenia pacjentów czy rozdział 

w monografii Współczesny marketing. Strategie pod red. G. Sobczyk pt.: “Tworzenie relacji 

sieciowych jako forma rozwiązywania problemów marketingowych w ochronie 

zdrowia”
32

gdzie omówiłam rolę i znaczenie powiązań sieciowych w działaniach 

marketingowych jednostek ochrony zdrowia. Wzięłam także udział w konferencji 
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 Matysiewicz J.,2007 Developing health care networks to deal with marketing problems w: Marketing and 

Business Strategies for Central and Eastern Europe pod red. R. Springera i P. Chadraby, Wyd. Institute of 

International Business Vienna University of Economics and Business Administration, Austria s. 206-224 
30

 Matysiewicz J., 2007 Praktyki marketingowe wybranych komercyjnych podmiotów usług medycznych. 
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teoretyczne i badawcze pod red. T. Żabińskiej i L. Żabińskiego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, Katowice, s. 311-337 
31

 Matysiewicz J., 2008 Działania marketingowe realizowane przez jednostki medyczne celem poprawy 

zadowolenia pacjentów w: Badania marketingowe zachowań podmiotów rynkowych pod red. A. Limańskiego, 

R. Milic-Czernik, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 

Katowice, s. 141-151 
32

 Matysiewicz J., 2008 Tworzenie relacji sieciowych jako forma rozwiązywania problemów marketingowych 

w ochronie zdrowia w: Współczesny marketing. Strategie pod red. G. Sobczyk, PWE Warszawa,  s. 533-540 
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międzynarodowej gdzie wygłosiłam referat naukowy pt.: „The Impact of Relationship 

Marketing on Relationship Quality in Health Care Industry”
33

.  

W latach 2006-2009 brałam udział w realizacji grantu pt.: „Modele relacji podmiotów 

sfery gospodarczej na wybranych rynkach w Polsce” (główny wykonawca) pod 

kierownictwem dr K. Bilińskiej-Reformat (nr 1 H02D 016 29), czego efektem było 

współautorstwo czterech rozdziałów monografii pt.: „Relacje podmiotów rynkowych w 

warunkach zmian” pod red. K. Bilińskiej Reformat.
34

 Monografia otrzymała główną nagrodę 

na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną 

roku akademickiego 2008/2009 w kategorii Zarządzanie i Marketing. Kluczowe pytanie, 

które kierowało wtedy moimi dociekaniami dotyczyło rzeczywistych, a nie tylko formalnych 

przyczyn partnerstwa budowanego przez podmioty rynku usług medycznych, w szczególności 

pacjentów i jednostek medycznych. 

W kolejnych latach kontynuowałam badania w obszarze ochrony zdrowia, zawężając 

jednak obszar badawczy do podmiotów, jakimi są jednostki oferujących usługi medyczne. 

Przez ekspertów są one wymieniane - obok edukacji – jako tzw.: produkty przyszłości.
35

 W 

swoich badaniach uwzględniłam także zagadnienia wirtualizacji sektora usług medycznych, 

będące jednym z priorytetów rozwoju badań naukowych propagowanym przez Komisję 

Europejską. Publikowane wyniki moich rozpoznań naukowych w tym obszarze dotyczyły 

przede wszystkim identyfikacji związków i zależności, nie „w ogóle”, lecz w określonej 

rzeczywistości, jaką tworzy nowa ekonomia, e-gospodarka i e-społeczeństwo. Szczególne 

miejsce w tych rozpoznaniach zajmuje problematyka określenia czynników kształtujących 

relacje na rynku usług medycznych, ich charakteru i jakości. Ten problem podjęłam w trzech 

opracowaniach: „Consumer Trust – Challenge for E-Healthcare”, „Building Consumer 

Loyalty – Challenge for Global E-healthcare Organizations” oraz „Modele strukturalne 

zmian w zachowaniach podmiotów na rynku usług zdrowotnych w otoczeniu wirtualnym”
36

.  
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W ramach przyznanego mi w roku 2009 specjalnego grantu badawczego przez 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach problematyka ta została przeze mnie w 

sposób znaczący rozwinięta i pogłębiona. Efekty tych rozpoznań popularyzowane były na 

konferencjach międzynarodowych w Szwajcarii – “Relationship models of healthcare market 

entities in virtual environment” oraz Nowej Zelandii – “Relationship quality factors in 

professional services - evidence from Poland”. Zwieńczeniem badań w tym zakresie jest 

monografia – „Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym”
37

. 

Jest to opracowanie poświęcone identyfikacji i empirycznej ocenie relacji pomiędzy 

jednostkami świadczącymi usługi zdrowotne a ich klientami (pacjentami w nomenklaturze 

przyjętej w systemie ochrony zdrowia). Monografia ta jest studium nad mechanizmem 

funkcjonowania rynku usług zdrowotnych w Polsce i jako takie ma istotne znaczenie 

aplikacyjne – może, bowiem stanowić ważne źródło upowszechniania „dobrych praktyk” – 

stanowić swoisty benchmarking dla tych podmiotów sfery podaży rynku usług zdrowotnych, 

które chcą w sposób nowoczesny, właściwy i profesjonalny kształtować „swój biznes”, 

którego naturę wyrażają długookresowe relacje z jednostkami reprezentującymi popyt – 

pacjentami w ich roli odbiorców, klientów danej usługi. Monografia ma charakter 

interdyscyplinarny. Podjęto się w niej próby integracji kwestii społecznych, ekonomicznych i 

rozstrzygnięć politycznych. Stanowi ona zarazem problem naukowy o charakterze otwartym, 

o dużej, autotelicznej wartości dla nauki i jej zasadniczych funkcji: poznania określonego 

fragmentu rzeczywistości, jej krytycznej diagnozy, interpretacji oraz wyjaśnienia i 

sformułowania kierunków rozwoju.  

Kolejne badań naukowe przeprowadzone w latach 2007-2008 
38

 i zrealizowane w 

ramach badań statutowych (pod kierownictwem prof. dr hab. L. Żabińskiego) i własnych 

pozwoliły mi na rozpoznanie nowego zjawiska w obszarze marketingu usług medycznych, 

jakim jest przyjęcie podejścia systemowego do budowy i dostarczania produktów 
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kier. L. Żabiński, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania. 

Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego; Matysiewicz J., 2008 Marketingowe profile 

strategiczne komercyjnych podmiotów usług medycznych: badania własne Akademia Ekonomiczna w 

Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego. Katowice 
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medycznych. Wyniki przeprowadzanych badań dały mi możliwość podjęcia próby 

zdefiniowanie koncepcji produktu systemowego w rynkowym sektorze usług medycznych a 

także na identyfikację i opis uwarunkowań rynkowych oferowania tego typu produktów i jego 

charakterystykę. Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane w postaci 

rozdziałów w monografiach: Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy 

teoretyczne, zarys metodyki badań, pod red. L. Żabińskiego pt.: „Kierunki i warunki rozwoju 

marketingu sieciowego w komercyjnych organizacjach usług medycznych”
39

, a także 

Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategia i działania marketingowe, pod. red. Sz. 

Figla pt.: „Koncepcja produktów systemowych w sektorze usług medycznych”
40

 gdzie w 

sposób szczególny podkreśliłam, iż systemowość współczesnych produktów i usług polega na 

tym, że o ich wartości postrzeganej przez klientów decyduje fakt, ze funkcjonują one w 

określonym, rozbudowanym systemie produktów i/lub usług oraz sieci ich użytkowników. 

Ten problem podjęłam także w wygłoszonym referacie naukowym na międzynarodowej 

konferencji w Wiedniu pt.: „The systemic products as a source of competitive advantage in 

private health care sector – Polish perspective” 
41

. 

Badania przeprowadzone w latach 2009-2011 były kontynuacją zagadnień 

dotyczących paradygmatu relacyjnego/sieciowego w marketingu usług medycznych gdzie 

skupiałam się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące roli, i znaczenia 

produktów systemowych dla działalności rynkowej jednostek usług medycznych, a także na 

identyfikacji i opisie modeli marketingu w komercyjnych jednostkach medycznych. W 

omawianym czasie zrealizowałam dwa tematy badań statutowych (pod kierownictwem prof. 

dr hab. L. Żabińskiego) i badania własne.
42

 Wyniki badań zostały upowszechnione w formie 
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 Matysiewicz J., 2009 Kierunki i warunki rozwoju marketingu sieciowego w komercyjnych organizacjach 

usług medycznych w: Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki 

badań, pod red. L. Żabińskiego, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, 

Katowice, s. 103-120 
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 Matysiewicz J., 2010 Koncepcja produktów systemowych w sektorze usług medycznych w: Marketing w 

realiach współczesnego rynku. Strategia i działania marketingowe, pod. red. Sz. Figla, PWE, Warszawa, s. 248-

255 
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rynku komercyjnych usług medycznych - identyfikacja i analiza: badania własne pod kier. J. Matysiewicz, 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania 

marketingowego. Etap 3. Katowice; Matysiewicz J., 2010, Marketing sieciowy w komercyjnych organizacjach 

medycznych w: Marketing produktów systemowych: opracowanie końcowe tematu badań statutowych Katedry 

Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego pod kier. L. Żabińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, 

Wydział Zarządzania, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Etap 3, Katowice; 

Matysiewicz J., 2011, Modele organizacji marketingu firm komercyjnych usług medycznych na wybranych 

przykładach w: Zarządzanie marketingowe w sferze systemowych produktów konsumpcyjnych. Aspekty 

podmiotowe i modelowe organizacji, Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego pod kier. L.. 
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artykułów naukowych pt.: „Network Development and Application in Healthcare Sector: a 

Study of Systematic Service”
43

i “Organisational culture and marketing concept in Healthcare 

organisations in the CEE markets”
44

, a także prezentacji referatu na konferencji 

międzynarodowej pt.: „Systemic products as source of competitive advantage in health 

care”
45

  

W latach 2008-2010 otrzymałam trzy Zespołowe Nagrody Rektora UE w Katowicach, 

za współautorstwo monografii naukowej, pt.: „Zarządzanie marketingowe. Koncepcje 

marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze”, monografii naukowej 

pt.: „Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian i książki pt. Promocja równych 

szans”, a także za współorganizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. 

„International marketing and Business in the CEE Markets”, która odbyła się na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

W roku 2011 został mi przyznany przez NCN w Krakowie kolejny grant własny 

(2011/01/B/HS4/07572) pt.: „Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienie, 

usieciowienie i dyfuzja wiedzy” (kierownik projektu). Dało mi to możliwość kontynuacji 

badań w obszarze sektora usług jednakże rozszerzając moje zainteresowania na całą kategorię 

usług profesjonalnych. Kategoria ta charakteryzuje się wysoką wrażliwością na wiedzę, 

niskimi nakładami inwestycyjnymi i silną indywidualizacja procesu świadczenia, jest ona 

często postrzegana jako nośniki gospodarki opartej na wiedzy. Zwieńczeniem badań w tym 

zakresie jest monografia poświęcona identyfikacji i empirycznej ocenie sektora usług 

profesjonalnych w Polsce w trzech wymiarach: usieciowienia, internacjonalizacji i transferu 

wiedzy.
46

 Wyniki badań wykorzystałam także w mojej pracy habilitacyjnej pt.: „Marketing 

organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta”,
47

,a 

także w 16 artykułach naukowych.  
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dla klienta, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 
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Do głównych publikacji naukowych w tym okresie i wpisujący się w obszar badawczy 

dotyczący marketingu usług profesjonalnych, mogę zaliczyć następujące artykuły naukowe: 

pt.: „Internationalisation of Professional service firms from CEE countries – research in 

process” 
48

 poruszający problematykę internacjonalizacji przedsiębiorstw oferujących usługi 

profesjonalne w rejonie Europy Środkowo-Wschodnie, artykuł pt.: „Budowanie sieci 

międzyorganizacyjnych jako podstawa kreowania wartości w marketingu usług 

profesjonalnych” 
49

gdzie skupiłam się na rozpoznaniu koncepcji kreowania wartości dla 

klienta wykorzystywanej w sektorze usług profesjonalnych, rozdział w monografii Marketing 

w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce pod red. A. Czubały, P. Hadriana i J.W. Wiktora 

pt.: „Marketing w sieciowych organizacjach usług profesjonalnych”
50

, w którym odniosłam 

się do założeń realizacji działań marketingowych w sieciowych organizacjach usług 

profesjonalnych. Opublikowałam także dwa rozdziały w publikacjach pt.: Modern marketing 

for profit and non-profit organizations – international perspective pod red. S. Smyczka i J. 

Matysiewicz pt.: „Professional service marketing – relationship perspective”
51

 gdzie w 

sposób teoretyczny i syntetyczny przedstawiłam podstawy marketingu usług profesjonalnych 

i w publikacji pt.: Technology-driven promotion for NGO. Experiences against social 

exclusion pod red. S. Smyczek pt.: „Marketing communication for nonprofit organization”
52

 

gdzie koncentrowałam na działaniach komunikacyjnych jednostek niedochodowych.  

Ostatni wątek w tym obszarze badawczym związany był z kapitałem intelektualnym i 

kategorią wiedzy jako ważnymi zasobami przedsiębiorstw usług profesjonalnych. W oparciu 

o wyniki badań zrealizowanych w latach 2013 i 2014 (pod kierownictwem prof. dr hab. L. 

Żabińskiego)
53

 przygotowałam następujące referaty i publikacje naukowe “Knowledge 
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Creation in International Scientific Networks on Example of NetAware Intensive 

Programme”
54

, “Knowledge Creation and Transfer process in International Scientific 

networks
55

 i International expansion and transferring knowledge – the case of Polish 

diagnostic companies”.
56

 Publikacją podsumowującą ten obszar badań jest publikacja w 

czasopiśmie Marketing i Rynek „Organizacja marketingu w sieciowych jednostkach usług 

profesjonalnych – koncepcje, uwarunkowania”.
57

 

 

5.2. Zachowania konsumentów na rynku usług 

 

 Pod wpływem rozwoju koncepcji marketingu relacji rozpoczęłam także badania 

naukowe nad problematyką zachowań konsumentów. Pozyskanie wiedzy na temat 

konsumentów i ich zachowań stanowi kluczowy element budowania i kształtowania relacji 

rynkowych z konsumentem indywidualnym. Kluczowe pytanie, które kieruje moimi 

dociekaniami od roku 2009 dotyczy mechanizmów i sposobów tworzenia relacji, które dają 

podstawę do zaspokajania określonych potrzeb w zakresie usług profesjonalnych ze 

szczególnym uwzględnieniem usług medycznych. Dotychczasowe moje badania i publikacje 

wpisują się w nurt badań nad zachowaniami konsumentów w obszarze usług w Polsce, a także 

zyskują zainteresowanie za granicą. Łącznie opublikowałam 9 prac w tym 8 w języku 

angielskim. 

W oparciu o przeprowadzone badania empiryczne w ramach opisanego wcześniej 

grantu pt.: „Modele relacji podmiotów sfery gospodarczej na wybranych rynkach w Polsce” 

(główny wykonawca) pod kierownictwem dr K. Bilińskiej-Reformat (nr 1 H02D 016 29) 

opublikowałam następujące artykuły naukowe: „Customer Trust in Virtual Environments in 

Service Sectors (Case Study of Poland)”
58

 gdzie skoncentrowałam się na wpływie otoczenia 

wirtualnego na zachowania konsumentów na rynku usług. W szczególności poruszyłam 
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kwestie dotyczący zaufania klientów i wpływu zaufania na ich decyzje rynkowe. Kolejny 

artykuł naukowy pt.: „Consumer Trust - Challenge for E-healthcar”
59

 pogłębiał wcześniej 

rozpoznane zagadnienia i odnosił się bezpośrednio do rynku usług medycznych i możliwości 

realizacji koncepcji e-zdrowia.  

 Kontynuacja badań w obszarze zachowań konsumentów pozwoliła mi na identyfikację 

i głębszy opis modeli relacji pomiędzy pacjentami i jednostkami medycznymi. Ich 

szczegółowy opis można odnaleźć w następujących publikacjach:. Building new business 

models for success through competitiveness and responsibilit pod red. Vrontisa, D., Webera, 

Y, Kaufmanna, R. & Tarba pt.: “Relationship models of healthcare market entities in virtual 

environmen”
60

, Marketing theory challenges in emerging societies pod red. B. Maricic’a i G. 

Ognjanov’a pt.: “Relationship model of medical units with patients on virtual healthcare 

market”
61

 i w Reshaping Organizations. To Develop Responsible Global Leadershipstr, pod 

red. D. R. Adhikari i D.  K. Gautama pt.: “Patient – Medical Unit Relations in Virtual 

Environment”
62

 

Od roku 2012 obszar moich zainteresowań badawczych został poszerzony o inne 

podmioty usługowe funkcjonujące na rynku usług profesjonalnych. W szczególności 

dotyczyło to usług finansowych. Moje publikacje z tego obszaru badawczego można zaliczyć 

do problematyki związanej z finansami osobistymi i kwestii dotyczących identyfikacji 

przyczyn i skutków oddziaływania zmiennych socjologicznych na zachowania finansowe 

konsumentów. Bardzo ważnym w tym zakresie jest problem wykluczenia finansowego, 

będący szczególnym rodzajem wykluczenia społecznego. Do najważniejszych publikacji w 

tym czasie mogę zaliczyć rozdział w monografii Building new business models for success 

through competitiveness and responsibility pod red. Vrontisa, D., Webera, Y, Kaufmanna, R. 

& Tarba, S. pt.: “Customer financial exclusion as result of economic volatility” 
63

, Reshaping 

Organizations. To Develop Responsible Global Leadershipstr, pod red. D. R. Adhikari i D.  K. 
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Gautama pt.: “Consumer Protection Models on Financial Services Market as Tool for 

Creating Corporate Social Responsibility”
64

 i publikacje w czasopismie naukowym pt.: 

“Model of Customer behaviour on gambling market – international perspective”
65

. 

Kontynuacja badań w tym nurcie będzie przeze mnie kontynuowana w kolejnych latach 

dzięki uczestnictwie w garncie otrzymanym ze środków NCN w Krakowie pt.: Patologie w 

zachowaniach konsumentów na rynku – typologia, modele", główny wykonawca projektu.  

W latach 2012-2014 otrzymałam trzy Nagrody Indywidualne przyznane mi przez 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za działalność naukową, trzy nagrody 

typu The Best Paper Prize przyznane na międzynarodowych konferencjach GBRS za 

najlepsze referaty naukowe w kategorii marketing, Nagrodę Don Pitti Outstanding Service 

Award przyznaną mi przez St. John’s University w Nowym Jorku, a także otrzymałam Medal 

Brązowy za długoletnią służbę przyznany mi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej B. 

Komorowski.  

 

Moje naukowe doświadczenia międzynarodowe od momentu uzyskania stopnia doktora 

wiążą się z: 

- Udziałem w 32 konferencjach międzynarodowych organizowanych między innymi 

przez takie światowe organizacje naukowe jak: INFORMS, AMA, MAG Scholars, 

EMAC czy EuroMed Academy of Business gdzie prezentowałam wyniki swoich 

badań naukowych, 

- Publikacją ponad 30 recenzowanych opracowań naukowych w języku angielskim, 

- Recenzowaniem 8 artykułów naukowych złożonych na konferencje 

międzynarodowe: 4h EMAC Regional Conference 2013, St. Petersburg, Rosja, 

Global Business Research Symposium w latach: 2011 (Nowy Jork, USA), 2012 

(Rzym, Włochy), 2013 (Walencja, Hiszpania), MAG Scholar Conference, Dubaj, 

UAE, 2013, 

- Otrzymaniem w 2014 roku prestiżowej nagrody: Don Pitti Outstanding Service 

Award przyznana mi przez St. John’s University w Nowym Jorku, USA, za 
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naukową i organizacyjną współprace międzynarodową na rzecz St. John’s 

University i UE w Katowicach, 

- Otrzymaniem trzech nagród The Best Paper Prize w kategorii marketing za 

najlepszy artykuły naukowe na międzynarodowych konferencjach GBRS w latach 

2012-2014 

- Pełnieniem od roku 2012 prestiżowej funkcji Ambasadora organizacji MAG 

Scholar Nowa Zelandia, na Polskę, 

- Pracą na rzecz współpracy naukowo-dydaktycznej w dwóch sieciach 

międzynarodowych: DUKENET Network i UNITOWN Network. 

Dokonując podsumowania mojego dorobku i osiągnięć naukowych od momentu 

uzyskania stopnia doktora do chwili obecnej, pragnę podkreślić, że: 

1. Jestem autorką bądź współautorką 73 publikacji, a w szczególności:  

a. autorką 1 monografii,  

b. współautorką 2 monografii, 

c. redaktorem naukowym 1 monografii i współredaktorem 1 podręcznika 

dydaktycznego (w tym 1 w języku angielskim),  

d. autorką 34 i współautorką 19 rozdziałów w monografiach bądź 

recenzowanych opracowaniach zbiorowych (w tym 19 w języku 

angielskim),  

e. autorką 5 i współautorką 10 publikacji naukowych w czasopismach, 

pracach i zeszytach naukowych (w tym 10 w języku angielskim),  

2. Brałam czynny udział w 31 projektach badawczych, w tym kierowałam 

jedenastoma z nich (jeden projekt został przyznany mi przez Komisję Europejską, 

5 przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie i dawny Komitet Badań 

Naukowych).  

3. Uczestniczyłem w prawie 60 konferencjach naukowych o zasięgu 

ogólnokrajowym i międzynarodowym zarówno w Polsce jak i za granicą, podczas 

których prezentowałam koncepcje i wyniki swoich badań. 

4. Otrzymałam 10 nagród za działalność naukową (w tym 3 Indywidualne Nagrody 

Rektora UE w Katowicach, 3 Nagrody Zespołowe Rektora UE w Katowicach i 4 

nagrody przyznane przez organizacje międzynarodowe). 

Z poważaniem 

Justyna Matysiewicz 


