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1.       Imię i Nazwisko: Beata Reformat 

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

          uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

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

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach) na Wydziale Handlu Transportu i Usług,                                                                                           

specjalność: Ekonomika Obrotu Towarowego i Usług w roku 1992, (nr dyplomu  3292)            

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

uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola    

Adamieckiego w Katowicach z dnia 21 czerwca 2001 roku, na podstawie 

przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Strategie dystrybucji przedsiębiorstw – 

producentów słodyczy na rynku polskim, przygotowanej pod opieką naukową prof. dr 

hab. L. Żabińskiego. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych 

 

3.1. Zatrudnienie w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na stanowisku asystent, 

1.10.1993- 30.09.2001, 

3.2.  Zatrudnienie w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach na stanowisku adiunkt, 01.10.2001 - do nadal (obecnie 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 

4. Wskazanie osiągnięcia * wynikaj ącego 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. Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

organizacji handlu detalicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Katowice 2015, ss.218 (ISBN 978-83-7875-274-5) recenzentem wydawniczym pracy była 

prof. dr hab. Maria Sławińska, Uniwersytet Ekonomiczny, w Poznaniu. 
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4.2. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągnięć wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 
Do napisania pracy na temat innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

organizacji handlu detalicznego skłoniły mnie z jednej strony osobiste zainteresowania                       

i wyniki wcześniejszych badań, a z drugiej strony przekonanie, że o ile zagadnienia te są pod 

względem teoretyczno - metodycznym opisywane i analizowane w literaturze marketingowej 

(głównie na podstawie doświadczeń wysoko rozwiniętych gospodarek rynkowych), to wiele                

z nich wymaga dopiero rozpoznania w ujęciu poszczególnych sektorów, w tym między 

innymi sektora handlu detalicznego w gospodarce polskiej.  

Kończąc szkołę średnią (Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe) podjęłam decyzję                   

o podjęciu studiów na Wydziale Handlu Transportu i Usług, oraz kierunku: Ekonomika 

Obrotu Towarowego i Usług. W czasie ich trwania zdobyłam oraz pogłębiałam swoją wiedzę 

na temat polskiej gospodarki. Z czasem wiodącą sferą moich obserwacji i badań naukowych, 

a przy okazji dziedziną wiedzy, przynoszącą mi zadowolenie i satysfakcję z pracy, stał się 

handel detaliczny. Analizując procesy i zjawiska zachodzące w jego obszarze w Polsce, moją 

uwagę zwrócił problem znaczenia innowacji w kontekście konkurencyjności gospodarki  

i podmiotów ją tworzących. 

Moje zainteresowanie innowacjami w aspekcie budowy przewagi konkurencyjnej 

organizacji handlu detalicznego wynika z dostrzeżenia występowania w literaturze 

przedmiotu luki polegającej na tym, że innowacje odnoszone są najczęściej do sektora 

przemysłu, a nie sektora handlu detalicznego1. Przyjęłam zatem, że sektor ten wymaga 

dopiero w nauce rozpoznania i badań dotyczących innowacyjności.2  

  Jednocześnie literatura przedmiotu wskazuje na niedostatecznie wyjaśnione, a tym 

samym zbadane w mojej ocenie obszary występowania innowacji w handlu detalicznym. 

Dotychczasowe badania przeprowadzone w tym zakresie przez różnych badaczy, w tym m.in. 

brytyjskich przedstawicieli nauki wskazują na możliwość analizy innowacji w handlu 
                                                           
1 Innowacje w sektorach ukierunkowanych na świadczenie usług mogą być jednak znacząco odmienne od 
innowacji w wielu sektorach zorientowanych na produkcję.  W gospodarce krajów wysoko rozwiniętych rozwój 
innowacji w sektorze usług jest zjawiskiem równoległym do rozwoju innowacji w sektorze przemysłu. 
2 Jedna z pierwszych polskich książek mająca w tytule: Innowacje w handlu ukazała się w roku 1992 – zob.. J. 
Chwałek. Innowacje w handlu. PWE, Warszawa 1992. Obecnie problematyką innowacji w handlu detalicznym 
zajmuje się m.in. B. Kucharska, która opublikowała książkę: Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu 
wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014; Inne pozycje 
literaturowe, choć nawiązują w sposób przedmiotowy do pojęcia innowacji i sfery handlu detalicznego, lecz nie 
zawierają tego ukierunkowania wprost w swym tytule, zob. np. G. Śmigielska: Kreowanie przewagi 
konkurencyjnej w handlu detalicznym. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2007, Modele biznesu w handlu 
detalicznym. Red. M. Sławińska, wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, M. Sullivan, D. Adcock: Marketing  
w handlu detalicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.  
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detalicznym przez pryzmat tzw. piramidy detalicznej L. Hristova. Można ją uznać za zbieżną 

z podejściem/ujęciem innowacji proponowanym przez G. Hamela, które również przyjmuje 

układ hierarchiczny. Wspomnianą piramidę tworzą: strategie innowacyjne/lub procesów 

innowacyjnych, innowacyjna oferta, wsparcie innowacji i ich właściwa organizacja1.  

 Uwzględniając osiągnięcia poszczególnych teoretyków i badaczy procesów innowacji, 

w tym zwłaszcza dorobku reprezentantów nauk o zarządzaniu, gdzie występują różne ujęcia 

innowacji (podażowe, popytowe, relacyjne, zintegrowane) - pojawiło się pytanie, które                   

z wymienionych ujęć, ma największe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju handlu 

detalicznego w realiach gospodarki polskiej oraz w jakich obszarach zarządzania dochodzi do 

wzrostu jego atrakcyjności i konkurencyjności?  Jednocześnie dostrzegłam, iż dotychczas                

w niewielkim zakresie badano zagadnienie innowacji w handlu detalicznym w kontekście 

budowania przewagi konkurencyjnej. Uznałam zatem, że jest to nowy problem naukowy, 

który warto przedstawić i rozwiązać. 

Znane w literaturze przedmiotu pojęcie przewagi konkurencyjnej nie można moim 

zdaniem apriorycznie narzucać, gdyż można mówić o różnych modelach przewagi 

konkurencyjnej, np. 5P Portera w różnej branży, modelu zasobowej teorii konkurencyjnej (np. 

kluczowych kompetencji C.K. Prahalada i G. Hamela), oraz modelu relacyjnej (sieciowej) 

przewagi konkurencyjnej (np. J. Dyera, H. Singha). Moje obserwacje pokazują, że                             

w modelach tych eksponuje się różne źródła innowacji i działania prowadzące do osiągania 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ten stan rzeczy skłonił mnie do ustalenia 

odpowiedzi na pytanie, który z tych modeli cechuje organizacje handlu detalicznego, oraz 

jakie typy innowacji wpływają na ich poziom konkurencyjności rynkowej?    

Za istotną z punktu widzenia luk badawczych uznałam również kwestię wiedzy na 

temat uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (zasobowych) generujących innowacje               

w handlu detalicznym. Co więcej w literaturze przedmiotu można znaleźć szereg opracowań 

dotyczących innowacji, jednak dostrzega się brak pozycji, które by kompleksowo opisywały         

i systematyzowały wiedzę łączącą współczesne z klasycznym definiowaniem innowacji 

(wykazywaniem też elementów ciągłości między pojęciem/kategorią innowacji u P. Druckera 

(reprezentanta ujęć klasycznych), a C.K. Prahalda i M. Krishnana (reprezentantów ujęć 

współczesnych). Powyższy problem potwierdza występująca w literaturze przedmiotu 

odmienność ujęć innowacji. 

                                                           
1  L. Hristov: Innovation in Service Industries: Executive Perspectives in Retailing, Unpublished  DPhil thesis. 
Oxford Institute of Retail Management (OXIRM), Saïd Business School, University of Oxford, Oxford 2007, 
s.27. 
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Pragnienie wypełnienia wymienionych luk stało się dla mnie przesłanką do napisania 

pracy pt.: Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu 

detalicznego. 

Elementy nowości - w moim przekonaniu - zawiera połączenie podejścia 

sektorowego i sytuacyjnego do badania innowacji w handlu detalicznym w aspekcie 

budowania przewagi konkurencyjnej przez podmioty handlowe, zwłaszcza w sytuacjach 

dynamicznych zmian w otoczeniu/ środowisku handlu detalicznego. W literaturze przedmiotu 

funkcjonują niezależnie obok siebie dwa aspekty badawcze związane z osiąganiem przewagi 

konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlowe dzięki innowacjom.  Jedni autorzy pojęcia 

te odnoszą do zmian w sferze produkcji, prowadzących do nowych rozwiązań procesowych  

i powstania nowych produktów, podczas gdy inni, pojęcia te interpretują znacznie szerzej, 

uważając, że innowacje przenikają przez wszelkie procesy badań i rozwoju, zmierzając do 

zastosowania ulepszonych rozwiązań do techniki, technologii oraz organizacji i użytkowania 

w tych sferach. Na tej podstawie, w moim przekonaniu rozprawa wypełnia lukę w zakresie 

analizy problematyki innowacji odnoszonej do sektora handlu detalicznego, wynikającą  

z faktu, odnoszenia pojęcia innowacji najczęściej do sektora przemysłu. 

Za osiągnięcie opisywanej monografii można uznać jak sądzę, uporządkowanie                     

i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii innowacji w handlu detalicznym w połączeniu z teorią 

przewag konkurencyjnych zwłaszcza w zakresie wyjaśnionych, a tym samym zbadanych 

przez mnie obszarów występowania innowacji w handlu detalicznym (jak np. sprzedaż 

detaliczna i obsługa klienta finalnego, zaopatrzenie (logika) dostaw, zarządzanie jednostkami 

detalicznymi, itd.), ale również wypełnienie luki badawczej w zakresie wiedzy na temat 

uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (zasobowych) generujących innowacje  

w handlu detalicznym. Dzięki temu monografia może stanowić przydatne źródło informacji 

dla przedsiębiorstw handlu detalicznego (zwłaszcza na rynku produktów FMCG), ale  

i klientów, którzy w coraz większym stopniu wykazują swój aktywizm konsumencki 

 i zainteresowanie tym, co dzieje się w dziedzinie handlu detalicznego. 

W pracy przyjęto więc do realizacji następujące cele: poznawczy, teoretyczny, 

metodyczny i aplikacyjny. 

Celem poznawczym monografii była identyfikacja typów i znaczenia innowacji                               

w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego w realiach 

polskiej gospodarki i rynku, a także identyfikacja uwarunkowań (czynników) procesów 

innowacyjnych w badanych (wyróżnionych) grupach przedsiębiorstw handlu detalicznego. 
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Celem teoretycznym było opracowanie modeli teoretyczno-opisowych procesów budowy                  

i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego w oparciu                      

o innowacje. Do jego realizacji przeprowadziłam gruntowne wieloletnie studia literaturowe                 

i studia wyników badań bezpośrednich polegające na: 

• usystematyzowaniu wiedzy o innowacjach oraz handlu detalicznym, w zakresie    

definiowania kategorii „innowacja”, z próbą określenia jej atrybutów, rodzajów                        

i związku z konkurencyjnością sfery handlu detalicznego; 

• dokonaniu przeglądu klasycznych i współczesnych modeli przewag konkurencyjnych  

tworzonych w oparciu o innowacje na gruncie nauk o zarządzaniu, ekonomii                      

i  marketingu; 

• przedstawieniu nowych zjawisk i trendów, które występują w handlu detalicznym                     

i w zachowaniach konsumentów, od których zależy charakter i rodzaj wprowadzanych  

innowacji, a tym samym model przewagi konkurencyjnej organizacji handlu 

detalicznego. 

Za cele metodyczne przyjęłam: 

• weryfikację metod i technik badawczych wykorzystywanych w badaniach 

procesów innowacji w kontekście ich zastosowania do badań w sektorze 

handlu detalicznego, 

•  opracowanie, a także zastosowanie poprawnych metodycznie narzędzi 

pozyskiwania informacji, a także wybór metod ilościowo- jakościowej analizy 

zebranych danych. 

Cel aplikacyjny monografii sprowadził się do stworzenia zbioru informacji przydatnych 

przedsiębiorstwom handlu detalicznego funkcjonującym na rynku FMCG. Uznałam, że 

wiedza ta umożliwia budowanie efektywnych modeli zarządzania w oparciu o innowacje, 

przekładając się jednocześnie na poprawę konkurencyjności tych podmiotów na rynku.  

W związku ze sformułowanymi powyżej celami pracy przyjęłam następujące hipotezy 

badawcze; 

Hipoteza główna H 1: zakłada się, że iż innowacje stanowią kluczowe źródło tworzenia 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych1. Zwłaszcza dla organizacji 

                                                           
1 Pod pojęciem „kluczowe” rozumiem tu najważniejsze, przyczyniające się w największym stopniu czynniki do 

osiągania przewagi konkurencyjnej, podobnie jak w literaturze, gdzie można spotkać się z określeniem 
„kluczowych czynników sukcesu” por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna 
przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. 2002, s. 169-171; H. Evanschitzky, M. Eisend,R. J. Calantone and Y. 
Jiang, Success Factors of Product Innovation: An Updated Meta-Analysis, „Journal of Product Innovation 
Management” December 2012, Vol. 29,  pp. 21–37. 
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sieciowych, funkcjonujących w gospodarkach opartych na wiedzy, na wymagających rynkach 

konsumentów (odbiorców).  

Do przyjęcia hipotezy głównej skłoniły mnie poczynione obserwacje modeli przewag 

konkrecyjnych wybranych organizacji handlu detalicznego, oraz analiza konkretnych 

przypadków przedsiębiorstw detalicznych, które uznałam za reprezentatywne ze względu na 

pozycję rynkową i duży wkład w rozwój badanego rynku (tzw. najlepsze praktyki 

biznesowe), ponadto analiza danych opublikowanych w raportach i prasie specjalistycznej. 

Przyjęta hipoteza główna została zweryfikowana za pomocą następujących hipotez 

szczegółowych: 

HS 1. Innowacje stanowią bazę przewagi konkurencyjnej jednak nie w jednakowym stopniu 

dla wszystkich przedsiębiorstw /organizacji detalicznych, 

HS 2. Liderami wprowadzanych innowacji w handlu detalicznym są zagraniczne organizacje 

sieciowe. Innowacje te mają najczęściej charakter systemowy (nowe modele 

biznesu/zarządzania),  

HS 3.  Firmy polskie tworzące sieci sklepów detalicznych wprowadzają innowacje, które  

mają na ogół charakter ograniczony (innowacje produktowo-ofertowe, strategie  

nowych rynków), głównie naśladowczy i ewolucyjny. 

HS 4.  Małe, niezależne przedsiębiorstwa handlowe cechuje najczęściej pasywna postawa  

wobec wprowadzania innowacji, które nie są w ich przypadku postrzegane jako istotne 

narzędzie konkurowania.   

HS 5.  Atrybuty innowacyjnej detalicznej firmy handlowej bazują na trzech głównych  

filarach: myśleniu systemowym, poczuciu wspólnej wizji firmy oraz na zespołowym  

uczeniu się. Wspomniane atrybuty występują w organizacjach/przedsiębiorstwach  

detalicznych, które są najbardziej aktywne na rynku i osiągają dzięki temu znaczną  

przewagę konkurencyjną. 

W pracy przyjęłam następujące zakresy badawcze: 

Zakres przedmiotowy: tworzą go innowacje stanowiące źródło przewagi konkurencyjnej 

organizacji handlu detalicznego.  Ze względu na bardzo dużą różnorodność podmiotów 

tworzących sferę handlu detalicznego, oraz fakt, że działalność innowacyjna zachodzi 

zarówno w dużych, średnich, jak i małych organizacjach ograniczyłam zakres przedmiotowy 

badań do analizy funkcjonowania handlu detalicznego na rynku FMCG (dóbr 

szybkozbywalnych). 

Zakres podmiotowy: stanowią trzy wyróżniające się na rynku FMCG grupy przedsiębiorstw 

detalicznych, którymi są:  
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1) zagraniczne organizacje handlu detalicznego - w tym trzy podgrupy strategiczne: 

przedsiębiorstwa tworzące sieci hipermarketów, przedsiębiorstwa posiadające sieci 

supermarketów, przedsiębiorstwa handlu dyskontowego (sieci sklepów dyskontowych); 

2) firmy polskie tworzące sieci sklepów detalicznych 

3) małe, niezależne przedsiębiorstwa handlowe.   

Przyjęty dobór podmiotów pozwolił mi ustalić jakiego typu innowacje są wdrażane 

przez daną grupę przedsiębiorstw detalicznych, oraz od jakich uwarunkowań zależą. Uznałam 

to za szczególnie istotne z uwagi na wzrost złożoności i nieprzewidywalności współczesnego 

otoczenia (globalnego i lokalnego), w którym te podmioty działają.  

Zakres przestrzenny: przeprowadzone badania miały charakter ogólnopolski, zarówno                     

w odniesieniu do badań klientów indywidualnych, jak i organizacji handlu detalicznego. 

Zastosowana w pracy metodologia badawcza nawiązuje do kanonu metodycznego 

nauk o zarządzaniu L.J. Krzyżanowskiego, obejmującego metodologię badań konceptualno-

teoretycznych, metodologię badań empirycznych oraz metodologię badań formalnych1.    

W ramach badań konceptualno-teoretycznych dokonałam krytycznej analizy literatury 

przedmiotu zagranicznej i polskiej z zakresu nauk o zarządzaniu, teorii rozwoju                              

i funkcjonowania handlu detalicznego, marketingu i częściowo ekonomii. Analiza ta, 

posłużyła mi do zidentyfikowania podstawowych, wspólnych tych naukom pojęć, którymi 

posługują się one przy opisie zjawisk, będących przedmiotem rozważań mojej pracy,                         

a następnie do określenia podstawowych twierdzeń sformułowanych na gruncie 

wymienionych nauk, opisujących procesy budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 

handlu detalicznego w oparciu o innowacje.  

W ramach pozostałych dwóch obszarów metodyki zastosowałam metodykę badań 

jakościowych, z uwzględnieniem naukowych badań przypadków (case research), co  

pozwoliło mi na wszechstronny opis badanych podmiotów, jak i zjawisk. Jej zalety 

umożliwiły mi wykorzystanie wielu różnych zmiennych, zakładając przy tym, że istotne 

znaczenie mają nie tylko ich wartości, ale także związki między nimi. Dodatkowo założyłam, 

że wartościowe jest badanie każdego pojedynczego przypadku2.  

Źródło informacji stanowiły dla mnie ponadto dane uzyskane na podstawie dwuetapowych 

badań empirycznych. W ich pierwszym etapie o charakterze ilościowym, zastosowałam 

                                                           
1 L. J. Krzyżanowski: O podstawach kierowania organizacjami inaczej: Paradygmaty, filozofia, dylematy.   
    PWN, Warszawa 1999, s.284. 
2 Por. W. Czakon: Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu w: Podstawy metodologii 
w naukach o zarządzaniu pod red. W. Czakona, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s.59                       
i dalsze  
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metodę badań ankietowych on-line oraz tradycyjnych badań ankietowych skierowanych do 

klientów indywidualnych przedsiębiorstw detalicznych, których narzędziami analitycznymi 

były: analiza współzależności zjawisk oraz analiza czynnikowa. W przypadku badań klientów 

indywidualnych przebadałam 1591 konsumentów indywidualnych w odniesieniu do badań 

innowacji w handlu detalicznym, stanowiących źródło wiedzy dla przedsiębiorstw 

handlowych.  

W drugim etapie badań, o charakterze uzupełniającym, przeprowadziłam łącznie 80 

wywiadów fokusowych z reprezentantami trzech badanych grup przedsiębiorstw handlu 

detalicznego działającymi na rynku FMCG, w tym:    

1) 30 wywiadów w grupie zagranicznych organizacji handlu detalicznego                             

(6 reprezentowały przedsiębiorstwa tworzące sieci hipermarketów, 10 

przedsiębiorstwa posiadające sieci supermarketów, a 14 przedsiębiorstwa handlu 

dyskontowego),  

2) 20 wywiadów w grupie firm polskich tworzących sieci sklepów detalicznych. 

3) 30 wywiadów w grupie małych, niezależnych przedsiębiorstw handlowych. 

W celu kompleksowego rozwiązania problemu głównego pracy zastosowałam 

podejście systemowe (jako punkt odniesienia), w którym zjawiska i procesy traktuję  

kompleksowo w swoich uwarunkowaniach i zależnościach, zarówno wewnętrznych, jak                      

i zewnętrznych. Jako jego uzupełnienie przyjęłam założenia analizy sytuacyjnej, 

dopuszczającej wykorzystanie w badaniach różnych baz danych empirycznych, m.in. studiów 

przypadków1.  

Zaproponowany układ i zawartość poszczególnych części pracy odpowiada logice 

zrealizowanego procesu badawczego, którego celem było uzupełnienie zidentyfikowanych 

luk badawczych, weryfikacja postawionych hipotez, a ostatecznie – znalezienie odpowiedzi 

na kluczowe pytania badawcze. Stąd też praca obok części teoretycznej poświeconej 

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

empiryczną - rozdział II, część empiryczną - rozdział III oraz część metodyczną - rozdział IV.   

Rozdział pierwszy rozstrzyga kluczowe problemy terminologiczne związane                       

z kategorią i modelami innowacji w handlu detalicznym. W jego pierwszej części odniosłam 

się zarówno do klasycznych, jak i współczesnych prób definiowania innowacji, podkreślając 

wagę i znaczenie modeli procesów innowacyjnych dla poszczególnych stadiów rozwoju 

                                                           
1 Badania przypadków są rodzajem badań eksploracyjnych (studiów poznawczych) do których zalicza się:      
poszukiwanie literatury, przegląd doświadczeń oraz zogniskowane wywiady grupowe. Zob. G.A. Churchill: 
Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa 2002, s.157. 
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gospodarki polskiej (por. rys.4, tab.5 w pracy). Kompleksowe podejście do analizy istoty 

innowacji i ich zakresu pojęciowego, pozwoliło mi zrozumieć ich złożoność oraz rolę, jaką 

odgrywają w procesach rozwoju współczesnych firm handlowych. Następnie przedstawiłam                

i usystematyzowałam rodzaje innowacji odnosząc się najpierw do podziału ogólnego 

obowiązującego w Podręczniku Oslo Manual i Komisji Europejskiej, po czym dokonałam 

systematyzacji innowacji wstępujących w handlu detalicznym. W dalszej kolejności za istotne 

uznałam omówienie najistotniejszych uwarunkowań rozwoju innowacji w handlu 

detalicznym, czyniąc spektrum rozważań gospodarkę opartą na wiedzy, rozwój nowych 

technologii oraz wyłaniający się w Polsce „nowy” typ konsumenta. W zakończeniu rozdziału 

starałam się rozstrzygnąć ważną z uwagi na temat pracy kwestię atrybutów innowacyjnej 

firmy detalicznej (por. tab.11, rys.14). Poczynione rozważania teoretyczne stały się dla mnie 

bazą odniesienia i ukierunkowania badań zmierzających do identyfikacji podstawowych 

modeli strategii konkurencji i głównych źródeł przewag konkurencyjnych. 

W rozdziale drugim skoncentrowałam rozważania wokół modeli przewag i strategii 

konkurencji przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce. Jako punkt wyjścia analizy 

przyjęłam zbadanie kierunku i efektów rozwoju handlu detalicznego w Polsce, oraz zmian 

strukturalnych i ekonomicznych zachodzących w jego otoczeniu. Dzięki temu uzyskałam 

dość szerokie objaśnienie możliwości realizacji budowy przewagi konkurencyjnej                            

w warunkach rynku rozproszonego przez przedsiębiorstwa detaliczne w wyniku 

wprowadzania innowacji, co w moim przekonaniu jest ważnym walorem tego rozdziału. 

Korzystając z dorobku teorii nurtu pozycyjnego, zasobowego i relacyjnego, podjęłam próbę 

analizy ewolucji rozwoju przedsiębiorstw detalicznych w oparciu o różne podstawy przewag 

konkurencyjnych i towarzyszące temu procesowi modele (por. rys.17, rys.19, rys.20, rys.21, 

tab.16), co uważam za istotny atut tego rozdziału. 

Rozdział trzeci ma ważne znaczenie dla pracy, z uwagi na jego empiryczny charakter.  

W jego początkowej części w celu analizy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw 

detalicznych dokonałam charakterystyki organizacji handlu detalicznego z podziałem na trzy 

wyraźnie wyróżniające się na rynku FMCG grupy przedsiębiorstw handlowych: zagraniczne 

organizacje handlu detalicznego (por. tab.21), firmy polskie tworzące sieci sklepów 

detalicznych oraz małe, (por. tab.22), niezależne przedsiębiorstwa handlowe. Podejście takie 

pozwoliło mi na przeprowadzenie analizy porównawczej, odzwierciedlającej istotne różnice 

w potencjałach konkurencyjnych przedsiębiorstw badanych grup, co uznałam za niezbędne 

przy opracowywaniu modeli teoretyczno-opisowych budowy przewag konkurencyjnych                 

w oparciu o innowacje.  
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W odniesieniu do wyróżnionych grup przedsiębiorstw handlu detalicznego poza 

analizą opisową, zrealizowałam badania fokusowe za pomocą metody zogniskowanego 

wywiadu grupowego (FGI - Focus Group Interview). Pozyskałam dzięki temu opinie 

menedżerów wybranych sieci detalicznych, oraz właścicieli małych sklepów na temat  

pozycji rynkowej oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw/organizacji handlu 

detalicznego. Opinie zebrane podczas dyskusji, w której brało udział od 5 do 10 osób, 

zebrałam za pomocą specjalnie opracowanego scenariusza. Badania miały charakter 

progresywny, przeprowadziłam je w okresie dwóch lat (od stycznia 2012 do grudnia 2014 

roku). Łącznie wzięło w nich udział 80 osób, do których dotarłam stosując metodę „kuli 

śnieżnej” (ang. snowball sampling), która polegała na nielosowym doborze respondentów do 

badanej próby (por. tab.17)1. 

W drugiej części rozdziału przeprowadziłam identyfikację rynku nabywcy finalnego - 

odbiorcy innowacyjnych działań przedsiębiorstw detalicznych w Polsce. Empiryczne 

zbadanie kluczowych oczekiwań konsumentów indywidualnych dokonujących zakupy na 

rynku FMCG w placówkach handlu detalicznego odnośnie do innowacji oferowanych przez 

organizacje handlu detalicznego, uważam za ważne osiągnięcie rozdziału. Badania te 

zrealizowałam za pomocą techniki ankiety internetowej, w której narzędziem był 

kwestionariusz on-line umieszczony na stronie WWW (badania on-site).2 W badaniach wzięło 

udział 1730 respondentów, jednak w pełni wypełniło kwestionariusz 1591 osób, z czego 

ponad połowę stanowiły kobiety (por.tab.23). Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdziłam istotną rolę potrzeb i preferencji konsumenta indywidualnego w procesie 

budowy przez detalistów przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje.  

  Rozpoznanie potencjału konkurencyjnego podmiotów należących do badanych grup 

przedsiębiorstw pozwoliło mi na przeprowadzenie próby opracowania modeli przewag 

konkurencyjnych w handlu detalicznym opartych na innowacjach, oraz dyfuzji wiedzy, 

uwzględniającej rzeczywiste (a więc faktyczne) potrzeby polskich konsumentów                        

                                                           
1 Po zakończeniu każdego kolejnego wywiadu jako moderator zwracałam się z prośbą do respondenta                           
o wskazanie jakiejś znajomej osoby, z którą można by również przeprowadzić wywiad dotyczący tego samego 
tematu. Metoda ta okazała się niezwykle przydatna, ze względu na ogólną nieufność oraz niechęć menedżerów 
do udziału w tego typu wywiadach, uzasadnianą z reguły tajemnicą służbową firmy 
2 Kwestionariusz on-line polegał na eksponowaniu na stronie internetowej, w formie ekranów zawierających 
pytania pojawiające się w kolejności zgodnej ze scenariuszem badania, dało to duże możliwości badawcze. 
Poszczególne ekrany pojawiały się wówczas, gdy respondent poprawnie udzielił odpowiedzi na wcześniejsze 
pytania. Dzięki temu możliwe było zastosowanie wielu skomplikowanych przejść między pytaniami, pojawianie 
się pytań kontrolnych czy stosowanie rotacji kolejności pytań oraz wariantów odpowiedzi. Przechodzenie 
między ekranami rejestrowane było przez przeglądarkę internetową respondenta, co z kolei pozwoliło na analizę 
zachowań respondenta podczas wypełniania kwestionariusza, (np. zidentyfikowanie momentu wahania się 
respondenta przy wyborze właściwej odpowiedzi, powrotu do wcześniejszego ekranu i modyfikacji udzielonej 
już wcześniej odpowiedzi czy w końcu czasu trwania całego badania). 



13 
 

i dostosowanych do wymogów rynku FMCG w Polsce. Zadanie to zrealizowałam w kolejnym 

rozdziale pracy.  

Rozdział czwarty pracy o charakterze poznawczo - teoretycznym, ale i metodycznym 

- odgrywa w moim przekonaniu zasadnicze znaczenie z punktu widzenia realizacji jej celów 

metodycznych i aplikacyjnych, jak i weryfikacji przyjętych hipotez badawczych. Wykazane 

w rozdziale trzecim zróżnicowanie potencjałów konkurencyjnych, a tym samym 

różnorodność podmiotów tworzących sferę handlu detalicznego na rynku produktów FMCG 

oraz fakt, że działalność innowacyjna zachodzi zarówno w dużych, średnich, jak i małych 

firmach handlowych, zadecydowały, że opracowanie teoretyczno-opisowych modeli przewag 

konkurencyjnych na bazie innowacji przeprowadziłam w oparciu o kryterium usytuowania 

organizacji handlu detalicznego w sektorze, czyli zajmowanej pozycji rynkowej. Przyjęłam, 

że określa ją miejsce, jakie zajmuje przedsiębiorstwo na rynku (w obsłudze nabywców 

docelowych) ze względu na oferowane tym nabywcom, pożądane przez nich wartości 

marketingowe.  

W oparciu o przyjęte założenie opracowałam cztery autorskie modele przewag 

konkurencyjnych w zależności od różnego usytuowania uczestników w danej grupie 

przedsiębiorstw handlu detalicznego (por. rys.25, rys.28, rys.30, rys.31). Założyłam przy tym, 

że istnieje zależność między pozycją (usytuowaniem) przedsiębiorstwa/organizacji handlu 

detalicznego w sektorze, a rodzajami innowacji, jakie te podmioty wprowadzają na badanym 

rynku (por. tab.26-28). Na bazie zaproponowanych trzech teoretyczno-opisowych modeli 

(każdego dla jednej grupy przedsiębiorstw detalicznych) opracowałam model czwarty, który 

pokazuje kluczowe różnice w zakresie kreowania innowacji, w zależności od charakterystyki 

badanych grup przedsiębiorstw/organizacji handlu detalicznego.  

Po przeprowadzonych badaniach bezpośrednich potwierdziłam hipotezę główną, że 

innowacje stanowią bazę przewagi konkurencyjnej, jednak nie w jednakowym stopniu dla 

wszystkich przedsiębiorstw /organizacji detalicznych - weryfikacja hipotezy HS1. Ustaliłam 

przy tym, że w handlu detalicznym w Polsce wyraźnie zarysowuje się grupa liderów, którzy 

aktywnie i w sposób systemowy podejmuje starania, aby we wszystkich dziedzinach swej 

działalności wprowadzać innowacje zgodnie z najlepszymi praktykami biznesu. Wyniki 

przeprowadzonych badań uprawniły mnie do sformułowania stwierdzenia, że liderami we 

wprowadzaniu innowacji w handlu detalicznym są czołowe zagraniczne organizacje sieciowe 

tego handlu, obecne na polskim rynku produktów FMCG (hipermarkety, supermarkety, jak                

i dyskonty) - co stanowi potwierdzenie hipotezy HS.2. W dalszej konsekwencji 

zrealizowanych badań doszłam do wniosku, iż głównymi atrybutami (innowacyjnej firmy 
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detalicznej) są: wyróżniający potencjał innowacyjny obejmujący (spersonalizowane, 

współtworzone z klientami doświadczenie N=1; dostępność do globalnych zasobów i 

talentów R=G, elastyczność działań, odpowiednia społeczna i techniczna architektura firmy, 

dominująca pozycja w swoim układzie sieciowym oraz korzystna pozycja 

rynkowa/konkurencyjna. Wniosek ten stanowi potwierdzenie słuszności hipotezy HS 5. 

Ustaliłam ponadto, że budowane przez liderów (sieci zagraniczne) modele przewag 

konkurencyjnych w oparciu o innowacje służą jako wzór dobrych praktyk biznesowych dla 

pozostałych uczestników sektora handlu detalicznego.   

Przyjęłam, że sposób kreowania i wdrażania innowacji przez grupę zagranicznych 

sieci detalicznych, cechuje zdecydowane i aktywne podejście do rynku, jego potrzeb i 

oczekiwań, co potwierdzają m.in. zaprezentowane w pracy wyniki badań konsumentów. 

Wprowadzane przez te podmioty innowacje są widoczne w różnych obszarach działalności 

rynkowej, zarówno tej podstawowej, jak i wspomagającej, co potwierdzają z kolei wyniki 

badań fokusowych przeprowadzonych w formie wywiadów z menedżerami tych sieci1. 

Wynika z nich, że najważniejszymi w ich ocenie czynnikami budowy przewag 

konkurencyjnych są kolejno:  

a) bliski kontakt z klientem i szybka reakcja na jego potrzeby 

b) wiedza firmy i jej kompetencje technologiczne  

c) pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii 

d) reputacja i marka sieci 

e) kultura organizacyjna sieci i dostęp do jej zasobów. 

Przeprowadzone badania utwierdziły mnie w przekonaniu, że wymienione czynniki 

mają wpływ na rzeczywiste obszary implementacji i rozwoju innowacji. Opracowany przeze 

mnie teoretyczno-opisowy model budowy przewagi konkurencyjnej tworzonej w oparciu                   

o innowacje dla grupy zagranicznych organizacji handlu detalicznego prezentuje rys.1. Jego 

cechą charakterystyczną jest systemowy, a przez to i synergiczny charakter kreowania 

innowacji oraz wysoki stopień współdziałania podmiotów (np. agencji badawczych,  

                                                           
1  Wywiady przeprowadzone w grupie międzynarodowych sieciowych organizacji detalicznych, reprezentowali 
menedżerowie 6 międzynarodowych sieci  handlowych:  Auchan,  Carrefour,  E. Leclerc, Kaufland, Real                        
i Tesco. (wzór kwestionariusza wywiadu zamieszczono w Aneksie na końcu pracy (zob. część B, zał.2). 
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producentów, dostawców, klientów, itp.). Fakt ten można uznać w mojej opinii za zbieżny                

ze współczesnymi teoriami działalności innowacyjnej, które stwierdzają, że istotą 

systemowego modelu innowacji jest konieczność współpracy. Podjęta współpraca pomiędzy 

różnymi podmiotami otoczenia (rynkami zasileń), oraz wzajemna wymiana doświadczeń, w 

czym pomagają globalne zasoby sieci (głównie wiedzy i technologii) i szybkiego ich 

pozyskiwania warunkuje duża elastyczność działań. Ustaliłam, iż dzięki wzajemnej wymianie 

wiedzy (informacji), zasobów i umiejętności dochodzi do tworzenia i dostarczania na rynek 

nowych produktów i usług, które cechuje wysoki poziom innowacyjności. Podmioty te, 

poszukują źródeł innowacji zarówno w swej strukturze wewnętrznej, jak i otoczeniu 

zewnętrznym. Dlatego też przyjęłam, iż obie sfery (zewnętrzna i wewnętrzna) są ważne dla 

ich procesu tworzenia wartości według nowych zasad. Pierwsza z nich uwzględnia 

zrozumienie potrzeb konsumentów i współtworzenie z nimi wyjątkowych wartości dla 

każdego z nich. Oznacza to, że w centrum zainteresowania tych sieci handlowych znajduje się 

pojedynczy klient, przez co starają się one wykazać większą elastycznością przy zachowaniu 

dotychczasowych kosztów i  poziomu wysokiej jakości usług. Zidentyfikowane podejście 

bliskie jest w mojej ocenie koncepcji tzw. otwartych innowacji (open-innovation), opierającej 

się na wspólnym tworzeniu wyjątkowych spersonalizowanych doświadczeń jako podstawy 

wartości i na systemowym poszerzaniu źródeł zasobów. 

W przypadku drugiej z badanych grup przedsiębiorstw, czyli firm polskich 

tworzących sieci sklepów detalicznych opracowałam model tworzenia przewagi 

konkurencyjnej, który pokazuje, że utrwalanie przewagi konkurencyjnej, której źródłem są 

innowacje polega z jednej strony na umiejętnie zastosowanej kombinacji wiedzy, zasobów, 

wzorców tzw. dobrych praktyk biznesowych, oraz talentów, a z drugiej od możliwości rynku     

i szans rozwoju (zob. rys.2). Uzyskane z badań bezpośrednich wyniki upoważniły mnie, aby 

przyjąć, iż wprowadzane przez analizowane sieci detaliczne innowacje mają na ogół charakter 

ograniczony (partykularny), głównie produktowo-ofertowy, ale towarzyszą im również 

innowacje technologiczne oraz organizacyjne w zakresie tworzenia strategii nowych 

formatów sklepów oraz rynków. Ich przejawem są nowoczesne modele biznesu tworzone na 

bazie posiadanego potencjału konkurencyjnego, który uzyskuje się przede wszystkim dzięki 

dostosowaniu posiadanych zasobów do potrzeb rynków docelowych, krajowemu 

doświadczeniu w branży, oraz wiedzy o potrzebach lokalnych konsumentów preferujących 

zdrowe produkty polskie. Połączenie wymienionych czynników daje - jak sadzę badanym 

podmiotom podstawy do tworzenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej na bazie 

specjalizacji oraz zróżnicowania produktowo - ofertowego. 



 

Rys. 2. Teoretyczno - opisowy model tworzenia przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje firm polskich 
tworzących sieci sklepów detalicznych

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3. Model budowy i utrzymania pozycji rynkowej małych niezależnych sklepów detalicznych 

Źródło: opracowanie własne 
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2). Wprowadzane przez firmy polskie tworzące sieci sklepów detalicznych innowacje mają  

na ogół charakter ograniczony, głównie produktowo-ofertowy, ale towarzyszą im również 

innowacje technologiczne, organizacyjne w zakresie tworzenia strategii nowych rynków 

oraz formatów sklepów. Podmioty te stawiają na organiczny rozwój w oparciu o innowacje 

oraz specjalizację i zróżnicowanie produktowo-ofertowe. Grupę tę można uznać za 

naśladowców innowacji w handlu detalicznym, która ucząc się od liderów, korzysta z ich 

sprawdzonych i dobrych praktyk biznesowych: 

a) uczenie się od liderów można uznać za istotny czynnik poprawy i rozwoju 

innowacji w handlu detalicznym, w przypadku tej grupy zauważa się stopniowe 

implementacje pożądanych dla rozwoju handlu detalicznego praktyk, które są 

stosowane w wybranych lub we wszystkich obszarach wprowadzania innowacji. 

Pozwala to na pozytywną prognozę, co do dalszej ich przyszłości; 

b) potencjał konkurencyjny tej grupy przedsiębiorstw/organizacji handlu detalicznego 

(zdecydowanie mniejszy, niż sieci zagranicznych) obejmuje: 

- współtworzone z klientami indywidualnymi oraz dostawcami/producentami, 

ośrodkami nauki i techniki doświadczenie N=1 (wiedza o potrzebach lokalnych 

klientów); 

- dostępność do zasobów sieci i jej infrastruktury (dostosowane do potrzeb rynków 

docelowych); 

- elastyczność działań. 

Sformułowane wnioski potwierdziły hipotezę HS3;  

1) Najmniej aktywnymi (niemal biernymi) podmiotami w zakresie wprowadzania innowacji 

w handlu detalicznych są małe niezależne sklepy detaliczne, co świadczy o ich pasywnej 

postawie wobec innowacji. Jednak dzięki odpowiednim programom i przedsięwzięciom 

biznesowym, sytuacja ta powinna w przyszłości ulec pożądanej zmianie: 

a) innowacje są postrzegane przez powyższe podmioty, jako mało istotne narzędzie 

konkurowania; 

b) grupa ta nie dostrzega bezpośredniego związku między wprowadzaniem innowacji,   

a poprawą swej trudnej pozycji konkurencyjnej, wskutek czego większe znaczenie ma 

dla nich ugruntowany, wypracowany na bazie doświadczenia i ograniczonych 

możliwości finansowych dotychczasowy model działania - potwierdziło to tym 

samym założoną hipotezę HS4. 

2)  Opracowane w pracy autorskie modele przewag konkurencyjnych budowanych                         

w oparciu o innowacje dla trzech grup organizacji handlu detalicznego odzwierciedlają 
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różne możliwości i sposoby kreowania innowacji. Zróżnicowany jest zasięg i poziom ich 

wdrażania, o czym decyduje różne usytuowanie uczestników w sektorze handlu 

detalicznego (hipoteza HS1):  

a) zagraniczne organizacje handlu detalicznego posiadają dostęp do globalnych zasobów 

swych sieci, co kreuje ich większą innowacyjność, sprawia to, że innowacje                            

w przypadku tej grupy podmiotów stanowią kluczowe źródło tworzenia przewagi 

konkurencyjnej, co potwierdza główną hipotezę badawczą pracy. 

b) wysoki stopień kreowania innowacji u powyższej grupy podmiotów, a średni                     

w przypadku firm polskich tworzących sieci sklepów detalicznych wskazuje na 

posiadanie atrybutów innowacyjnej detalicznej firmy handlowej, które bazują na 

trzech głównych filarach: myśleniu systemowym, poczuciu wspólnej wizji firmy oraz 

na zespołowym uczeniu się. Wspomniane atrybuty występują zatem w organizacjach  

detalicznych, które są najbardziej aktywne na rynku i osiągają dzięki temu znaczną 

przewagę konkurencyjną (potwierdza to hipotezę HS5). 

3) Kluczowymi czynnikami, które decydują o tym, że sieciowa organizacja handlu 

detalicznego buduje stabilną przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacje są obok 

czynników popytowych: zdolność inwencji, kreowania i wprowadzania innowacji, 

zdolności strukturalne wzmocnienia pozycji konkurencyjnej (potencjalne możliwości 

powiększenia udziału w rynku), tkwiące w posiadanych zasobach (materialnych  

i niematerialnych), kompetencje i zdolności rozwoju różnych typów innowacji na bazie 

posiadanego potencjału techniczno-technologicznego, a także zdolność finansowania 

innowacji i działań wspierających konkurencyjność organizacji handlu detalicznego. 

Wymienione czynniki wiążą się ściśle z posiadanymi zasobami, kompetencjami oraz 

umiejętnościami analizowanych podmiotów handlowych. Tym samym mają największe 

znaczenie dla budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje w sektorze 

handlu detalicznego. 

Zmiany zachodzące w sferze handlu detalicznego w Polsce, oraz rosnąca złożoność                       

i nieprzewidywalność otoczenia skłaniają organizacje/przedsiębiorstwa handlu detalicznego 

do poszukiwania nowych źródeł przewag konkurencyjnych. Jednym z nich są z pewnością 

innowacje, których wprowadzanie staje się domeną nie tylko dużych podmiotów 

zagranicznych, ale również sieciowych firm polskich. Firmy te coraz częściej dostrzegają 

konieczność kreowania i wdrażania innowacji, wynikającą między innymi z coraz bardziej 

wygórowanych potrzeb konsumentów, oraz potrzeb rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.  
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Podsumowując, o wkładzie przedstawionej monografii do nauk o zarządzaniu świadczy 

w moim przekonaniu podjęcie wymienionych działań w trzech wymiarach (poznawczym, 

metodycznym i aplikacyjnym): 

1. Próba wypełnienia luki poznawczej poprzez opracowanie spójnych podstaw teoretycznych 

dotyczących innowacji w handlu detalicznym, co zostało osiągnięte dzięki 

usystematyzowaniu dotychczasowego dorobku, oraz pogłębionej refleksji opartej na 

wynikach wieloletnich studiów badawczych, w tym: 

a. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu teorii innowacji w handlu detalicznym                  

w połączeniu z teorią przewag konkurencyjnych zwłaszcza w zakresie 

wyjaśnionych, a tym samym zbadanych obszarów występowania innowacji                

w handlu detalicznym, 

b. Zweryfikowanie istniejącego stanu wiedzy na temat innowacji w handlu 

detalicznym jako źródła przewagi konkurencyjnej,  

c. Pokazanie ewolucji rozwoju przedsiębiorstw detalicznych w oparciu o różne 

podstawy przewag konkurencyjnych, 

d. Wyjaśnienie związków przyczynowo – skutkowych, które determinują 

kształtowanie przewag konkurencyjnych organizacji handlu detalicznego                  

w oparciu o innowacje, 

e. Pokazanie możliwości stosowania modeli przewag konkurencyjnych 

budowanych w oparciu innowacje, a także opisu działań z nimi związanych 

podejmowanych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego, 

f. Rozpoznanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (zasobowych) 

generujących innowacje w handlu detalicznym, 

g. Wskazanie kluczowych czynników decydujących o tym, że sieciowa organizacja 

handlu detalicznego buduje stabilną przewagę konkurencyjną w oparciu                         

o innowacje, 

h. Wskazanie na zmianę orientacji działań organizacji/przedsiębiorstw detalicznych 

z marketingu masowego na pojedynczego klienta, co pozwala na lepsze 

kreowanie innowacji ukierunkowanych na faktyczne potrzeby i preferencje, co                      

w dalszej perspektywie może stanowić trwałe źródło przewagi konkurencyjnej, 

i. Opracowanie autorskich modeli procesów budowy i utrzymania przewagi 

konkurencyjnej organizacji/przedsiębiorstw handlu detalicznego w oparciu                   

o innowacje, syntetycznie ujmujących badane zjawiska i zależności,  

2. Stworzenie metodyki w zakresie badania innowacji w sektorze handlu detalicznego: 
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a. Zweryfikowanie metod i technik badawczych wykorzystywanych w badaniach 

procesów innowacji w kontekście ich zastosowania do badań w sektorze handlu 

detalicznego,  

b. Opracowanie, a także zastosowanie poprawnych metodycznie narzędzi 

pozyskiwania informacji,  

c. Dokonanie wyboru metod ilościowo- jakościowej analizy zebranych danych..  

3. Istotnym walorem aplikacyjnym pracy jest stworzenie zbioru informacji przydatnych 

przedsiębiorstwom handlu detalicznego (zwłaszcza na rynku FMCG), ale i klientom, 

którzy w coraz większym stopniu wykazują swą aktywność konsumencką                               

i zainteresowanie tym, co dzieje się w dziedzinie handlu detalicznego. Wiedza ta 

umożliwia budowanie efektywnych modeli zarządzania w oparciu o innowacje, 

przekładając się jednocześnie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw  

detalicznych na rynku.  

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych i współpracy 
międzynarodowej 

 

W marcu 1992 r. ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Handlu, 

Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku: Ekonomika Obrotu 

Towarowego i Usług. Następnie w 1993 r. w wyniku postępowania konkursowego zostałam 

zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania 

Marketingowego pod kierownictwem prof. dr hab. L. Żabińskiego Akademii Ekonomicznej 

im. K. Adamieckiego w Katowicach, gdzie nadal pracuję. 

  Od samego początku pracy naukowej prowadziłam działalność badawczą związaną     

z marketingiem, a w szczególności ze sferą dystrybucyjną i handlową przedsiębiorstw,                        

o czym świadczy udział w projektach badawczych Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania 

Marketingowego realizowanych pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. L. Żabińskiego                   

w latach 1994 - 2015 (21 projektów) oraz w badaniach własnych, w których brałam udział                 

w latach 1996-2000, 2002, 2004, 2007 (8 projektów) a także uczestnictwo w jednym grancie 

naukowym, finansowanym przez KBN/MNiSW w roku 2009. 

W mojej pracy naukowej w okresie 1993-2001 można wyodrębnić wyraźny nurt 

badawczy związany z obszarem marketingu transakcyjnego, w tym szczególnie sferą 

dystrybucji. W tym okresie zrealizowałam 7 tematów badawczych w ramach działalności 
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statutowej Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego.12 W ramach badań 

własnych zrealizowałam 5 tematów związanych również ze sferą dystrybucji - koncentrując 

się na sektorze przedsiębiorstw - producentów słodyczy. 

Wyniki zrealizowanych w tym okresie studiów literaturowych oraz badań pierwotnych 

wykorzystałam do przygotowania pracy doktorskiej oraz kilku publikacji13, w tym m.in.  

dwóch rozdziałów w monografiach14, których tematyka dotyczyła zagadnień związanych                   

z kształtowaniem strategii marketingowych przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza strategii 

dystrybucji i jej narzędzi (kanałów dystrybucji).  Ogółem przed doktoratem byłam autorką, 

bądź współautorką 12 artykułów i rozdziałów w monografiach oraz 1 publikacji o charakterze 

komunikatów i relacji. Jedna praca została opublikowana w czasopiśmie Ekonomika                          

i Organizacja Przedsiębiorstwa15, pozostałe 10 prac ukazało się w formie rozdziałów                       

w recenzowanych monografiach Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zaprezentowałam 

też 4 referaty na konferencjach krajowych oraz brałam udział w dwóch seminariach 

naukowych zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach.                    

W roku 1994 Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach przyznał mi nagrodę zespołową 

stopnia pierwszego za wyróżniającą pracę, a w 1997 roku nagrodę zespołową stopnia II za 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz prace organizacyjne na rzecz uczelni, natomiast                  

w 2001 r. otrzymałam nagrodę zespołową Rektora Akademii Ekonomicznej stopnia II za 

rozwój naukowy.  

W roku 2001 obroniłam pracę doktorską pt. Strategie dystrybucji przedsiębiorstw - 

producentów słodyczy na rynku polskim, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab.                           

L. Żabińskiego. W pracy przedstawiłam sposób kształtowania strategii dystrybucji 

przedsiębiorstw, opartych na realiach gospodarki, w szczególności przemysłu cukierniczego. 

Analizowałam w niej dystrybucję jako podsystem działalności operacyjnej producenta, jako 

zbiór instrumentów kształtujących wiązki korzyści związanych z procesem wymiany oraz 

jako podstawę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zgodnie z sugestią recenzenta 

została ona opublikowana w formie monografii naukowej pt. Strategie dystrybucji 

                                                           
12  Szczegółowy wykaz tematów zrealizowanych badań statutowych i własnych znajduje się w załączniku nr 3,   
    punkt F, s. 16 
13  Pełna lista publikacji znajduje się w Załączniku nr 5. W obecnej części przywołuję tylko wybrane prace. 
14 Reformat B., Monitoring środowiska konkurencyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii 
marketingowej (na przykładzie producentów słodyczy i piwa), (współautor K. Bilińska-Reformat), Studia 
Ekonomiczne AE, Katowice 1998; Reformat B., Otoczenie konkurencyjne jako przesłanka wyboru strategii 
marketingowej przedsiębiorstwa (na przykładzie producentów piwa i słodyczy), (współautor K. Bilińska-
Reformat), w: Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń, CBiE AE, Katowice 1998. 
15 Reformat B., Tendencje rozwojowe rynku wyrobów cukierniczych, Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa nr 4, kwiecień, 2001 
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przedsiębiorstw na rynku dóbr konsumpcyjnych, wyd. Akademii Ekonomicznej                              

w Katowicach, Katowice 2003. Praca została zrecenzowana przez prof. dr hab. K. Śliwi ńską  

z Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Z. Knechta z Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu. 

Mój kluczowy dorobek po uzyskaniu stopnia doktora nauk o zarządzaniu sytuuje się 

zasadniczo w dwóch obszarach badawczych: marketingu przedsiębiorstw w tworzącej się 

gospodarce wiedzy oraz handlu detalicznym, w tym ze szczególnym ukierunkowaniem na 

organizacje/przedsiębiorstwa handlu detalicznego działające na rynku produktów FMCG. 

Zgromadzona wiedza pozwoliła mi na rozwinięcie nurtu aplikacyjnego związanego                       

z innowacjami w handlu detalicznym w kontekście źródeł przewag konkurencyjnych.                      

W ostatnich trzech latach swoje zainteresowania zaczęłam dodatkowo poszerzać                                 

o zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami turystycznymi i jednostkami 

kultury, co jest efektem wprowadzenia na naszej Uczelni nowego kierunku: Gospodarka 

Turystyczna. Stąd też nurt ten pojawia się również w moich ostatnich publikacjach. Dalsze 

publikacje naukowe były ściśle związane z wymienionymi powyżej obszarami i nurtami 

badawczymi. Ewolucję głównych nurtów badawczych i podejmowanych w tym zakresie 

wątków naukowo-badawczych przedstawia tab. 1. 

Tab. 1. Syntetyczne zestawie głównych nurtów badawczych podejmowanych                                
             w działalności naukowo- badawczej 
  
 
Przed  
uzyskaniem  
stopnia  
naukowego  
doktora 
(1994-2001) 

MARKETING 
Marketing transakcyjny Dystrybucja na rynku dóbr 

konsumpcyjnych 
a) orientacja marketingowa 
przedsiębiorstw  
b) systemy informacji marketingowej  
c) strategie marketingowe 
d) otoczenie marketingowe 

  

a) Rynki producentów dóbr konsumpcyjnych,              
w tym badanie trendów i kierunków ich 
rozwoju 

b) Strategie i kanały sprzedaży 
c) Metodyka badań nad budową modeli 

dystrybucji 
d) Modele strategii i systemów dystrybucji 

L. publikacji 4 8 
 
 

 
 

Po  
uzyskaniu 
stopnia 

MARKETING W 
TWORZĄCEJ SIĘ 

GOSPODARCE WIEDZY 

HANDEL DETALICZNY 

Nurt I: Marketing 
przedsiębiorstw handlowych 

Nurt I: Sieci handlu detalicznego  
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naukowego 
doktora 

(2002-2015) 

a) Praktyki marketingowe wybranych 
krajowych firm handlowych 

b) Marketing krajowych przedsiębiorstw 
handlowych 

c) Marketing sieciowy organizacji 
handlowych 

d) Wykorzystanie wiedzy o konsumencie 
w strategiach firm handlowych 

a) Sektor FMCG - wymiar podmiotowy i 
przedmiotowy 

b) Powiązania (relacje) polskich firm handlu 
detalicznego z konsumentami i 
dostawcami 

c) Monitoring środowiska podmiotów 
tworzących sieć handlu detalicznego 

d) Zachowania i nowe potrzeby 
konsumentów 
   

L. publikacji                    18 39 
 

 Nurt II: Marketing przedsi ębiorstw 
usługowych 

Nurt II: Innowacje w handlu 
detalicznym 

a) Usługi i produkty turystyczne 
b) Zarządzanie przedsiębiorstwem 

usługowym 
c) Zarządzanie w jednostkach 

kultury 

a) Uwarunkowania rozwoju                       
i tworzenia innowacji  

b) Innowacje marketingowe organizacji 
sieciowych 

c) Wpływ innowacji na zachowania 
konsumentów 

L. publikacji 8 16 

 

5.1. Nurt związany z  handlem detalicznym  

Od 2002 roku zaczęłam rozwijać nurt związany z handlem detalicznym. Moje badania 

koncentrowały się na rozpoznaniu i analizie specyfiki sektora FMCG w Polsce, w tym także 

sieci handlowych oraz trendów w zachowaniach konsumentów. W okresie 2002-2008 

zrealizowałam cykl 10 projektów badawczych, które pozwoliły mi na opracowanie licznych 

referatów prezentowanych na 20 polskich16 i dwóch międzynarodowych konferencjach 

naukowych, gdzie miałam możliwość prezentacji wyników swoich badań. Były to 

następujące konferencje:  

- Ernestas Galkauskas International Scientific Conference, Economics and Management. 

Current Issues and Pespectives, wygłoszenie referatu “Research methods of marketing 

distribution system”, który został skeirowany do publikacji w: Ekonomika  Ir Vadryba: 

                                                           
16 Do najważniejszych należały: Reformat B., Aktywa dystrybucyjne jako podstawa efektywnej strategii 
marketingowej przedsiębiorstwa, Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Konsumpcja - 
Rynek - Marketing. Ustroń 2002; Reformat B., Modele rozwoju strategii dystrybucji firm ponadnarodowych w 
sektorze słodyczy w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Strategia rozwoju społecznej gospodarki 
rynkowej w Polsce, Nałęczów 2002; Reformat B., Kierunki rozwoju dystrybucji dóbr konsumpcyjnych w 
globalizującym się świecie, Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji: Marketing, Handel, 
Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Łódź 2004; Reformat B., Ocena i wybór pośredników 
handlowych za pomocą procesu planowania i projektowania działań w obszarze eurorynku, V Sympozjum 
Marketingu Międzynarodowego, Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Zakopane 
2005; Reformat B., Działania marketingowe krajowej sieci handlowej SPOŁEM w kierunku kształtowania 
korzystnych relacji z rynkiem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Marketing przyszłości, Międzyzdroje 2007; 
Reformat B., Rozwój sieci franchisingowych w handlu polskim, Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, 
Handlu i Konsumpcji, Kazimierz Dolny 2008; Reformat B., E-panel jako metoda pozyskiwania informacji o 
opiniach i postawach konsumentów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Badania marketingowe – metody – 
nowe technologie – obszary aplikacji, Wrocław 2008. 
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Aktualijos Ir Perspetyvos, Wyd. Siauliu Universitetas, Socialniu Mosklu Fakultetas, 2006, 

Litwa 2006;  

- International Conference, International Marketing and Business in the CEE Markets, 

organizator Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, opracowanie referatu 

pt. Foreign Direct Investments Influence on Trade Entities Market Behaviour in Poland, 

referat został skierowany do publikacji w: Journal of Economics and Management. 

Artykuły w języku polskim zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu 

ogólnopolskim, tj. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa17 oraz Marketing i Rynek”,18 

monografiach Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

Uniwersytetu Łódzkiego naukowych oraz Zeszytach Naukowych renomowanych 

uniwersytetów ekonomicznych. Łącznie w latach tych opublikowałam 33 prac związanych                  

z tematyką dystrybucyjną, marketingową i handlową.  

W 2006 r. biorąc udział w II Forum Naukowym Akademii Ekonomicznej                              

w Katowicach, wygłosiłam referat „Krajowe organizacje handlowe w dobie zmian 

gospodarki rynkowej, uczestniczyłam jednocześnie w konkursie na najlepszy poster związany 

z tematyką konferencji, gdzie otrzymałam nagrodę za  zajęcie II miejsca19.  

Jednocześnie wyrazem moich zainteresowań sferą handlu detalicznego w tym okresie 

były następujące publikacje naukowe: „Ogólna strategia marketingowa przedsiębiorstwa              

a jego strategia dystrybucji”, w którym identyfikowałam miejsce strategii dystrybucji              

w strategii przedsiębiorstwa i wynikające z tego implikacje dla działań marketingowych; 

rozdział w monografii: Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka 

badań, pod red. T. Żabińskiej, pt.: „Metody analizy systemów dystrybucji marketingowej” 

poświęciłam próbie rozpoznania systemów dystrybucji przedsiębiorstwa w aspekcie 

koncepcji marketingu-mix; rozdział w monografii Zarządzanie marketingowe. Podstawy 

teoretyczne. Węzłowe specjalizacje badawcze, pod red. L. Żabińskiego, pt.: „Handel                         

i dystrybucja sektora FMCG. Zarys tematyki specjalizacji badawczej”, opisywałam                        

w nim handel i dystrybucję jako specjalność badawczą marketingu konsumpcyjnego; rozdział 

w monografii: Współczesny marketing. Strategie pod red. G. Sobczyk, pt. „Rozwój sieci 

                                                           
17 Reformat B., Rynek konsumentów wyrobów cukierniczych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 
4/2002, s.37-45; Reformat B., Zmiany zachowań przedsiębiorstw handlowych, Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstw, nr 6 (701), czerwiec 2008, s. 49-54.  
18 Reformat B., Modele kanałów dystrybucji producentów słodyczy, Marketing i Rynek, nr 8/2002, s. 25-31. 
19  Reformat B., Krajowe organizacje handlowe w dobie zmian gospodarki rynkowej, w: Zarządzanie. Kierunki 
badań, red. D. Kisperska -Moroń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i Centrum Badań i Ekspertyz AE                  
w Katowicach, Katowice 2006, s. 275-288. 
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franchisingowych w handlu polskim”, w którym zwróciłam uwagę na nowe zjawisko 

usieciowienia w sektorze handlu detalicznego.20 

 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 hab. K. Bilińskiej-Reformat (nr 1 H02D 016 29). Celem projektu była 

m.in. identyfikacja determinant relacji między podmiotami handlowymi a ich klientami. 

Badania przeprowadzone wśród konsumentów pozwoliły na ustalenie, jakie czynniki 

decydują o ich przywiązaniu do placówek handlu detalicznego, umożliwiły klasyfikację tych 

czynników oraz ocenę siły związku konsumentów z dostawcami produktów FMCG. 

Rezultatem mojego udziału w grancie było autorstwo i współautorstwo dwóch rozdziałów                  

w monografii pt. „Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian”21. Monografia ta 

otrzymała główną nagrodę na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w konkursie na 

najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w kategorii Zarządzanie                

i Marketing. W latach 2009-2010 otrzymałam dwie Zespołowe Nagrody Rektora UE                         

za współautorstwo w/wym. monografii naukowej oraz za współorganizację Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej nt. „International Marketing and Business in the CEE Markets”, która 

odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Badania przeprowadzone w latach 2009-2011 wiązały się z paradygmatem 

sieciowym w handlu detalicznym. W omawianym czasie zrealizowałam trzy tematy badań 

statutowych (pod kierownictwem prof. dr hab. L. Żabińskiego), które umożliwiły mi 

rozpoznanie postępującego w handlu detalicznym zjawiska usieciowienia podmiotów. 

Zwieńczeniem badań był współautorki rozdział w monografii: Marketing produktów 

systemowych/ sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, pod red.                            

L. Żabińskiego, pt. „Kształtowanie oferty sprzedażowej dla konsumentów w sieciowych 

międzynarodowych i polskich firmach handlowych. Pola badawcze, wyniki badań 

                                                           
20 Reformat B., Ogólna strategia marketingowa przedsiębiorstwa a jego strategia dystrybucji,                                         
w: Uwarunkowania i modele strategii funkcjonalnych marketingu (wybrane problemy), red. L. Żabiński, Zeszyty 
Naukowe 27 z serii Studia Ekonomiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003, s. 233-
253; Reformat B., Metody analizy systemów dystrybucji marketingowej, (współautor K. Bilińska-Reformat),                
w: Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badań, red. T. Żabińska, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004, s. 319-354; Reformat B., Handel i dystrybucja sektora FMCG. 
Zarys tematyki specjalizacji badawczej, (współautor K. Bilińska-Reformat), w: Zarządzanie marketingowe. 
Podstawy teoretyczne. Węzłowe specjalizacje badawcze, red. L. Żabiński, Akademia Ekonomiczna                                 
w Katowicach, Katowice 2004; Reformat B, Rozwój sieci franchisingowych w handlu polskim,                                   
w: Współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2008, ss. 520-525. 
21

 Reformat B., Zewnętrzne uwarunkowania relacji, (rozdział 3-2); Wyniki badań uzyskane wśród klientów 
placówek handlowych FMCG, (współautor K. Bilińska-Reformat), (rozdział 8-1), w: Relacje podmiotów 
rynkowych w warunkach zmian, red. K. Bilińska-Reformat, Wyd. Placet, Warszawa 2009.  
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eksploracyjnych22. W realizowanych w tym okresie projektach badawczych starałam się 

promować zalety marketingu sieciowego i prezentowałam praktyczne rozwiązania w tym 

zakresie. Jednocześnie poszerzyłam dzięki nim zakres dotychczasowej wiedzy                           

o funkcjonowaniu sieciowych organizacji handlu detalicznego w Polsce. Wyniki badań na ten 

temat zaprezentowałam na dwóch konferencjach międzynarodowych, czego efektem była   

współautorska publikacja w Journal of Economics and Management pt. „Foreign Direct 

Investments Influence on Trade Entities Market Behaviour in Poland” oraz rozdział w 

monografii:  Marketing and Business Strategies for CEE, pod red. R. Springera i P. Chadraby 

pt. „Group Buying as a Source of Competitive Advantage of Polish Small and Medium-Sized 

Enterprises”23 (współautor K. Bilińska-Reformat).   Zaproszona do udziału w Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej organizowanej prze Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

zaprezentowałam referat pt. “Główne formy sieciowego handlu detalicznego na krajowym 

rynku produktów FMCG”.24 Efektem moich badań była ponadto publikacja w czasopiśmie 

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.25 Wyniki tych trzyletnich badań wykorzystałam 

także w mojej pracy habilitacyjnej pt.: „Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

organizacji handlu detalicznego”.26 

W kolejnych trzech latach pogłębiałam wiedzę dotyczącą innowacji w handlu 

detalicznym, rozpoczynając jednocześnie kolejny nurt swoich zainteresowań związanych                    

z marketingiem przedsiębiorstw w tworzącej się gospodarce wiedzy. 

 

 

 

 

                                                           
22 Reformat B., Kształtowanie oferty sprzedażowej dla konsumentów w sieciowych międzynarodowych                       
i polskich firmach handlowych. Pola badawcze, wyniki badań eksploracyjnych, (współautor K. Bilińska-
Reformat), w: Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, 
red. L. Żabiński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 139-171. 
23 Reformat B., Foreign Direct Investments Influence on Trade Entities Market Behaviour in Poland, 
(współautor K. Bilińska-Reformat), Journal of Economics and Management (International  Marketing and 
Business in the CEE Markets), Katowice 2009, s. 21-47; Reformat B., Group Buying as a Source of 
Competitive Advantage of Polish Small and Medium-Sized Enterprises, (współautor K.Bilińska-Reformat),  
Marketing and Business Strategies for CEE, Edited by: Petr Chadraba, DePaul University  Chicago, Reiner 
Springer Vienna University of Economics and Business Administration, DePaul University, Chicago Illinois, 
USA, Wiedeń 2011, s.3-19. 
24 Reformat B., Główne formy sieciowego handlu detalicznego na krajowym rynku produktów FMCG,                          
w: Handel we współczesnej gospodarce rynkowej. Źródła i przejawy innowacyjności, red. M. Sławińska, 
Zeszyty Naukowe 174, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s.52-59. 
25 Reformat B., Środowisko marketingowe polskich sieci handlowych na rynku FMCG, Ekonomika                          
i Organizacja Przedsiębiorstw,  nr 6 (737), czerwiec 2011, s 25-33. 
26 Reformat B., Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice2015. 
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5.2. Nurt związany z marketingiem przedsiębiorstw w tworzącej się gospodarce wiedzy  

Od 2012 roku w związku z podjętą tematyką habilitacyjną poszukiwałam odpowiedzi 

na pytania, jak budują swoją przewagę konkurencyjną w sektorze handlu detalicznego 

funkcjonujące w jego granicach przedsiębiorstwa, oraz co decyduje o ich pozycji 

konkurencyjnej w sektorze. Poszukiwanie to sprawiło, że przedmiotem moich zainteresowań 

stały się innowacje w handlu detalicznym oraz zmiany w potrzebach i wartościach 

uznawanych przez konsumentów, a równocześnie wspierane przez rozwój nowoczesnych 

technologii komunikacyjno-informacyjnych. Problemy te poddałam rozpoznaniom w trakcie 

realizacji kolejnych badań statutowych. Polegały one na identyfikacji i opisie rzeczywistych 

uwarunkowań rozwoju i tworzenia innowacji w handlu detalicznym, co było szczególnie dla 

mnie ważne ze względu na rozwijany w pracy habilitacyjnej nurt aplikacyjny. Ich temat 

brzmiał: „Uwarunkowania rozwoju i tworzenia strategii innowacji krajowych przedsiębiorstw 

handlu detalicznego w Polsce”27. Wyniki badań przedstawiałam w wystąpieniach na kilku 

ważnych ogólnopolskich konferencjach, m.in. na Zjeździe Katedr Marketingu Handlu                      

i  Konsumpcji organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski oraz Konferencji Naukowej: 

Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia, handel detaliczny,                   

e-commerce - organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu. Zaprezentowane referaty zostały opublikowane w czasopiśmie 

Handel Wewnętrzny28 oraz Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.29 

Efektem badań zrealizowanych w 2012 roku była ponadto publikacja w czasopiśmie 

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw30, a także współautorski rozdział w monografii . 

„Marketingp produktów systemowych” pod red. L. Żabińskiego, pt.” Marketing sieciowy 

organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta”.31 

                                                           
27

 Reformat B., Uwarunkowania rozwoju i tworzenia strategii innowacji krajowych przedsiębiorstw handlu 
detalicznego w Polsce, w: Marketing przedsiębiorstw w tworzącej się gospodarce wiedzy, cz. II, temat badań 
statutowych Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, pod kierunkiem naukowym Prof. dr 
hab. Leszka Żabińskiego Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 31 
28 Reformat B., Delikatesy internetowe jako nowa forma sprzedaży na rynku FMCG, Handel Wewnętrzny, 
wrzesień- październik 2012, s.427-433. 
29 Reformat B., Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o asortyment bazujący na produktach lokalnych 
oferowanych przez krajowe sieci handlu detalicznego, w: Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych 
– gastronomia, handel detaliczny, e-commerce, red. Z. Waśkowski, M. Sznajder, Zeszyty Naukowe nr 237, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s.265-273.               
30 Reformat B., Zakupy grupowe jako nowy obszar badań marketingowych, Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstw, nr10 (753), październik 2012, s. 3-11.  
31 Reformat B., Marketing sieciowy organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych 
dla konsumenta, (współautor K. Bilińska-Reformat), w: Marketing Produktów Systemowych, red. L. Żabiński, 
PWE, Warszawa 2012, roz.6, s.132-156. 
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W 2013 roku w ramach badań statutowych katedry (pod kierownictwem prof. dr hab.             

L. Żabińskiego) zrealizowałam kolejne badania naukowe pt. „Atrybuty innowacyjnej firmy 

detalicznej w tworzącej się gospodarce opartej na wiedzy”. Zidentyfikowałam w nich                     

i opisałam charakterystyczne dla współczesnych przedsiębiorstw detalicznych zachowania                   

i cechy  świadczące o ich innowacyjnym charakterze działań.  Do głównych publikacji 

naukowych wpisujących się w tym czasie w obszar badawczy dotyczący innowacji w handlu 

detalicznym, mogę zaliczyć trzy artykuły naukowe opublikowane w języku angielskim  i 

zaprezentowane na konferencjach międzynarodowych takich jak: 12th International 

Conference Marketing Trends 2013, Paryż 2013, International Conferences of Economics and 

Management of Networks – EMNet, Agadir 2013, (wspólnie z dr hab. K. Bilińską-Reformat) 

oraz XIX Międzynarodowa Konferencja PGV Społeczeństwo informacyjne. Perspektywa 

europejska i globalna“32. Opracowane referaty poruszały problematykę zachowań 

konsumentów  w obliczu istotnych przemian ekonomicznych, technologicznych i społecznych 

zachodzących w polskim handlu detalicznym wskutek rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

Wyniki badań tego okresu zaprezentowałam ponadto na kilku krajowych konferencjach 

naukowych, m.in. Konferencji Naukowej pt. „Czas jako wyznacznik zachowań 

konsumenckich”, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie, 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów 

żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju” - zorganizowanej przez Uniwersytet 

Ekonomiczny i Przyrodniczy w Poznaniu. Efektem tych wystąpień były publikacje naukowe 

w czasopiśmie Handel Wewnętrzny oraz Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu33.                        

W 2013 roku wzięłam ponadto aktywny udział w Seminarium Naukowym pt.  „Rozwój 

sektora usług profesjonalnych w globalnej gospodarce” zorganizowanym przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, gdzie wystąpiłam z referatem „.E-usługi jako element 

zintegrowanych procesów innowacyjnych” - zaprezentowałam i omówiłam w nim istotne 
                                                           
32

 Reformat B., Relationship Determinants on Group-Buying Markets – Polish Case, 12th International 
Conference Marketing Trends Paris, (współautor K. Bilińska-Reformat), Paryż, January 17th-19th 2013; 
Reformat B., New Models of E-commerce on Group Buying Example, International Conferences of Economics 
and Management of Networks – EMNet, (współautor K. Bilińska-Reformat), University Ibn Zohr Agadir, 
University of Vienna, Agadir, Maroko, 2013; Reformat B., The Idea of Smart Shopping that is, the Generation 
of " Smart” Consumers, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego                  
w Katowicach nr 149, pt.” La Societe de L’Information. Perspective Europeenne et Globale. Les Usages et les 
Risiques d’Internet pour les Citoyens et les Consommateurs”, red. Claude Martin, G. Maciejewski, s. 166-174, 
Katowice 2013. 
33 Reformat B., Wpływ innowacji zachodzących w handlu detalicznym na zachowania polskich konsumentów, 
np. rynku zakupów grupowych, Handel Wewnętrzny, styczeń-luty 2013, s. 222-229; Reformat B., Konsumenci 
jako źródło wiedzy dla tworzenia strategii innowacji krajowych przedsiębiorstw handlowych - wyniki badań 
empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 776, Szczecin 2013, s.351-363;  
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zmiany zachodzące w procesach innowacyjnych współczesnych podmiotów rynkowych. 

Udział w seminarium umożliwił mi publikację w monografii pt. „Usługi  profesjonalne”34.             

W 2013 r. uzyskałam Nagrodę Rektora zespołową stopnia pierwszego za osiągnięcia 

naukowe, w tym za współautorstwo wspomnianej już monografii pt.: „ Marketing produktów 

systemowych”.  

W 2014 roku zrealizowałam badania statutowe (pod kierownictwem prof. dr hab.                   

L. Żabińskiego) pt. „Innowacje marketingowe krajowych detalicznych organizacji 

sieciowych”35. Dało mi to możliwość kontynuacji i pogłębiania badań w obszarze 

problematyki podejmowanej w pracy habilitacyjnej, ale i opracowanie ważnych w mojej 

pracy naukowej referatów i artykułów. Jako wpisujący się w nurt marketingu przedsiębiorstw 

w tworzącej się gospodarce wiedzy mogę zaliczyć rozdział w monografii Marketing w 25-

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

„Marketing krajowych przedsiębiorstw handlowych w warunkach globalnej konkurencji”36,                

w którym opisywałam na płaszczyźnie teoretyczno - empirycznej, jak i sektorowej, praktyki 

marketingowe wybranych polskich firm handlowych działających na rynku dóbr 

konsumpcyjnych w dobie kryzysu gospodarczego.  

Ważny na tym etapie badawczym stał się dla mnie obszar dotyczący pozyskiwania 

wiedzy o zachowaniach konsumentów pod wpływem wspomnianego kryzysu, uznając to za 

istotny czynnik tworzenia i kreowania innowacji w handlu detalicznym. Rozważania te 

poddałam analizie i ocenie w kilku polskich publikacjach, w tym m.in. w czasopiśmie 

Marketing i Rynek, na łamach którego zaprezentowałam trzy artykuły dotyczące nowych 

trendów obserwowanych w zachowaniach konsumentów i ich znaczenia dla sieci handlu 

detalicznego: „Nowe pokolenie „sprytnych” konsumentów, jako efekt zjawiska „smart-

shoppingu”, oraz „Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych 

sieci handlowych, „Zmiany w procesach internacjonalizacji handlu detalicznego w Polsce – 

                                                           
34 Reformat B., E-usługi jako element zintegrowanych procesów innowacyjnych, w: Usługi profesjonalne, red. 
J. Matysiewicz, Wyd. Placet, Warszawa 2014, s. 253-268.  
35

 Reformat B., Innowacje marketingowe krajowych detalicznych organizacji sieciowych, w: Marketing 
produktów systemowych w gospodarce i społeczeństwie wiedzy, temat badań statutowych Katedry Polityki 
Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Leszka Żabińskiego 
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s.25. 
36

 Reformat B., Marketing krajowych przedsiębiorstw handlowych w warunkach globalnej konkurencji,                    
w: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE, 
Warszawa 2014, s.451-469. 



32 
 

uwarunkowania lokalne i konkurencyjne”37 oraz  współautorskiej publikacji anglojęzycznej  

w czasopiśmie:  Global Journal of Commerce and Management Perspective.38 

W 2014 roku brałam udział z referatami w pięciu ogólnopolskich konferencjach 

naukowych zorganizowanych przez renomowane szkoły wyższe, w tym m.in. XXV Zjeździe 

Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji w Toruniu, Konferencji Naukowej: Komunikacja 

rynkowa. Innowacje - Media - Design - zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny                 

w Poznaniu, oraz Konferencji Naukowej: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej                         

w Polsce, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie39.  

Ważnym dla mnie doświadczeniem w tym czasie było uczestnictwo w Radzie 

Programowej i Komitecie Organizacyjnym Ogólnopolskiej Konferencji: Biznes w kulturze – 

kultura w biznesie, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, gdzie 

pełniłam odpowiedzialną funkcję przewodniczącego oraz głównego moderatora dyskusji. 

Zwieńczeniem najciekawszych wystąpień na konferencji jest publikacja w postaci Studiów 

Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego jestem jednym                       

z redaktorów (wspólnie z prof. dr hab. S. Smyczkiem i dr A. Kwiecień), opublikowałam                   

w niej również referat pt. Funkcje i znaczenie menedżerów w zarządzaniu jednostkami kultury 

w dobie kryzysu gospodarczego.40 Jednocześnie udział w konferencji stał się przyczynkiem do  

poszerzenia moich zainteresowań w zakresie obszaru usług.  

                                                           
37 Reformat B., Nowe pokolenie „sprytnych” konsumentów, jako efekt zjawiska „smart-shoppingu”,  
Marketing i Rynek, nr 6/2014 - płyta CD, ss. 611-624; Reformat B., Wykorzystanie mediów społecznościowych 
w działaniach promocyjnych sieci handlowych (współautor K. Bilińska - Reformat), Marketing i Rynek, nr 
4/2014, s.208-214; Reformat B., Zmiany w procesach internacjonalizacji handlu detalicznego w Polsce – 
uwarunkowania lokalne i konkurencyjne, Marketing i Rynek, nr 8/2014, s. 906-911. 
38 Reformat B., New models of e-commerce on group buying example,(współautor K. Bili ńska-Reformat), 
Global Journal of Commerce and Management Perspective, ed.: Global Institute for Research&Education, 
January-March 2014, pp. 106-113. 
39

 Były to następujące konferencje: Konferencja Naukowa, Komunikacja rynkowa. Innowacje-Media-Design. 
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, publikacja referatu, pt. Wykorzystanie mediów 
społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych (współautor K. Bilińska-Reformat), Poznań, 
2014; XVII Konferencja Naukowa, Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami – dekada 
doświadczeń w zintegrowanej przestrzeni europejskiej. Organizator: Uniwersytetu Szczeciński, oraz Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, uczestnictwo z referatem pt. I CON- Ja konsument, czyli era nowego, 
inteligentnego, i wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym, Międzyzdroje,2014; Konferencja 
Naukowa, Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny                     
w Krakowie, wygłoszenie referatu pt. Marketing krajowych przedsiębiorstw handlowych w warunkach globalnej 
konkurencji, Kraków 2014; XXV Zjazd  Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Marketing, Handel, 
Konsumpcja – Doświadczenia Przeszłości i Wyzwania Przyszłości. Organizator: Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, udział z referatem pt. 
Zmiany w procesach internacjonalizacji handlu detalicznego w Polsce – uwarunkowania lokalne                             
i konkurencyjne, Toruń 2014. 
40 Reformat B., Funkcje i znaczenie menedżerów w zarządzaniu jednostkami kultury w dobie kryzysu 
gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, seria: Studia Ekonomiczne pod 
red. S. Smyczka, B. Reformat, A. Kwiecień, Katowice 2015 (w druku).  
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Obserwując wzrost znaczenia nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych 

(TiK) w handlu detalicznym oraz wiedzy o konsumencie, postanowiłam zbadać ich wpływ na 

innowacje oferowane przez przedsiębiorstwa tego handlu. W 2015 roku zaproszona do 

udziału w European Marketing Conference w Lizbonie zaprezentowałam wyniki swoich 

badań, wygłaszając dwa współautorskie referaty:  

1) Geolocation as a marketing innovation in communication and determinants of its 

application in Polish sector of retail trade and retail banking (współautor dr M. Kieżel) -  

przedstawiłam w nim korzyści i możliwości zastosowania geolokalizacji jako innowacji 

marketingowej w sektorze handlu detalicznego.  

2) Knowledge about the Customer in Developing Marketing Strategies of Retail Chains - 

Polish Perspective (współautor dr hab. K. Bilińska-Reformat) - wskazałam w nim główne 

źródła wiedzy o klientach z perspektywy działających w Polsce sieci handlowych, a także  

możliwości jej wykorzystania w strategiach marketingowych tych podmiotów sfery handlu 

detalicznego. 41 

 Moja aktywność naukowa w 2015 roku przejawiła się również w udziale w pracach 

przy organizacji konferencji i seminariów naukowych. Wśród nich mogę wymienić: 

Międzynarodową Konferencję Naukową: Marketing - Organizacje - konsumenci produktów 

systemowych. Handel i usługi profesjonalne. Gospodarka turystyczna. Produkty globalne. 

zorganizowaną przez Katedrę Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, II Konferencję Ogólnopolską: Kultura                        

w biznesie, biznes w kulturze. Finansowanie jednostek kultury - zorganizowaną przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, oraz Seminarium Naukowe pt. Nowe technologie  

w marketingu zakupów i dóbr zaopatrzeniowych - zorganizowane przez Katedrę Logistyki 

Ekonomicznej oraz Katedrę Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach.  

W ramach w/wym. konferencji oprócz prac w komitetach organizacyjnych, 

przygotowałam dwa referaty, z czego jeden w języku angielskim pt. „Information and 

Communications Technologies as a Source of Marketing Innovations in Retail - Trends” 

zakwalifikowany do publikacji w Journal of Economics and Management, oraz jeden                       

w języku polskim pt. „Unijne dofinansowanie kultury jako szansa na rozwój biznesu 

                                                           
41

 Reformat B., Knowledge about the Customer in Developing Marketing Strategies of Retail Chains - Polish 
Perspective (współautor K. Bilińska-Reformat),p.12; Geolocation as a marketing innovation in communication 
and determinants of its application in Polish sector of retail trade and retail banking, (współautor M. Kieżel), 
p.12, The proceedings of the LCBR European Marketing Conference, ed.: Lupcon Center for Business Research, 
2015.  
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kreatywnego” - planowany do publikacji w monografii naukowej pt. „Kultura w biznesie, 

biznes w kulturze. Finansowanie jednostek kultury”, pod moją oraz dr A. Kwiecień 

redakcją.42  

W 2015 roku wzięłam ponadto udział w Forum marketingu - anatomia sukcesu 

rynkowego: marketing czy innowacje, zorganizowanym przez Katedrę Marketingu Akademii 

Leona Koźmińskiego  w Warszawie, gdzie przygotowałam referat pt. „Wzrost znaczenia 

wirtualnych społeczności w handlu detalicznym - szanse i wyzwania dla sieci handlowych”. 

Został on opublikowany w wysoko punktowanym czasopiśmie „Logistyka” (10pkt.)43                     

W okresie tym opublikowałam ponadto jeden artykuł w czasopiśmie Handel wewnętrzny44 .  

Ostatnim wątkiem badawczym, jaki poddałam rozważaniom w pracach 

opublikowanych w 2015 roku,  a związanym z obszarem usług, były usługi turystyczne.  

wywołała to potrzeba związana z prowadzaniem przedmiotów na nowym kierunku 

Gospodarka Turystyczna. Za efekt moich badań w tym obszarze mogę wskazać artykuł                

w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, pt. „Innowacyjne narzędzia 

sprzedaży usług turystycznych w Internecie”45.  Za ważne osiągnięcie tego okresu uważam 

opublikowanie dwóch rozdziałów w monografii i Zeszytach Naukowych z serii: Studia 

Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach46. Powyższe publikacje stanowią 

podsumowanie niniejszego obszaru badań. 

Podsumowując moje osiągniecie naukowe po doktoracie mogę stwierdzić, że: 

1) Jestem autorką bądź współautorką: 

a)  64 publikacji, w tym 9 w języku angielskim;  

b) 1 samodzielnej monografii, oraz współautorką 1 monografii, 

                                                           
42 Reformat B., Information and Communications Technologies as a Source of Marketing Innovations in 
Retail - Trends, Jurnal of Economics and Management, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice 2016 (w druku); Reformat B., Unijne dofinansowanie kultury jako szansa na rozwój biznesu 
kreatywnego, w: Kultura w biznesie, biznes w kulturze. Finansowanie jednostek kultury”, (red.) B. Reformat,       
A. Kwiecień, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowicach 2016 (w druku). 
43  Reformat B., Wzrost znaczenia wirtualnych społeczności w handlu detalicznym- szanse i wyzwania dla sieci 
handlowych, Logistyka, nr 2/2015, płyta CD nr 2, s. 6. 
44

 Reformat B., I CON- Ja konsument, czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego i konsumenta                   
w handlu detalicznym, Handel wewnętrzny, nr 3 (355), maj-czerwiec 2015, s. 205-215. 
45

 Reformat B., Innowacyjne narzędzia sprzedaży usług turystycznych w Internecie, Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa nr 2,  luty  2015, s. 56-68. 
46 Reformat B., E-turystyka i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce - wybrane aspekty analizy, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, seria: Studia Ekonomiczne, nr 215, Katowice 2015,                 
s. 74- 89; Reformat B., Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego. Analiza na cele zarządzania strategicznego               
i operacyjnego, Zarys tematyki, rozdz. II, s.59-84; Majątek trwały i obrotowy przedsiębiorstwa turystycznego, 
rozdz. VII, p.7.1, s. 223-22;  Struktura i funkcje zaplecza materialnego przedsiębiorstw turystycznych, rozdz. 
VII, p.7.2, ss. 229-233, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Zarys problematyki, red. L. Żabiński, 
wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015. 
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c) współredaktorem naukowym 1 monografii i współredaktorem Zeszytów Naukowych                         

    z serii: Studia Ekonomiczne, 

d) autorką 27 i współautorką 13 rozdziałów w monografiach, bądź recenzowanych 

opracowaniach zbiorowych, 

e)  autorką 24 i współautorką 5 publikacji naukowych w czasopismach, pracach                         

i zeszytach naukowych (w tym 5 w języku angielskim). 

2) Brałam czynny udział w 22 projektach badawczych, w tym kierowałam 2 z nich,                          

a w  jednym przyznanym  przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach grantu  

nr H02D016 29, nr umowy 0286/H02/2005/29 pt. Relacje podmiotów rynkowych                           

w warunkach zmian - byłam głównym wykonawcą . 

3) Uczestniczyłem w prawie 60 konferencjach i seminariach naukowych o zasięgu 

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

których prezentowałam koncepcje i wyniki swoich badań. 

4) Otrzymałam 8 nagród za działalność naukową:  

a) Rok 2001 Nagroda Rektora zespołowa stopnia drugiego za rozwój naukowy  
b) Rok 2002 Nagroda Rektora zespołowa stopnia drugiego za współautorstwo książki 

pt. „Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe”  
c) Rok 2006 Nagroda za najlepszy poster wykonany na II Forum Naukowe Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach (II miejsce w konkursie) 
d) Rok 2008 Nagroda Rektora zespołowa stopnia pierwszego za współautorstwo 

monografii pt. „Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki 
zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze” 

e) Nagroda Główna w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną w roku 
akademickim 2008/2009 w kategorii Zarządzanie i Marketing dla Wydawnictwa 
Placet za książkę „Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian”, red.              
K. Bili ńska-Reformat, Warszawa 19.11.2009 

f) Rok 2009 Nagroda zespołowa stopnia drugiego za organizację Konferencji Naukowej 
nt. „International Marketing and Business in the CEE Markets” 

g) Rok 2010 Nagroda zespołowa stopnia drugiego za współautorstwo książki pt. 
„Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian” 

h) Rok 2013 Nagroda Rektora zespołowa stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, w 
tym za współautorstwo monografii pt.: „ Marketing produktów systemowych” 
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