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1. Imię i nazwisko 

Bartosz Deszczyński  

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne 

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany uchwałą Rady Wydziału 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

decyzją z dnia 11 grudnia 2009r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Customer Relationship 

Management w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem”. Została ona przygotowana 

pod kierunkiem prof. dr-a hab. Piotra Banaszyka, zaś jej recenzentami byli: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, 

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk oraz prof. dr hab. Janusz Strużyna. 

Tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskany w dniu 27 lutego 2004r., potwierdzony dyplomem 

ukończenia 4,5-letnich studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym na 

Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Praca magisterska „Customer Relationship 

Management. Teoria i praktyka” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Schroedera, a   

recenzowana przez prof. dr hab. Krzysztofa Fonfarę. Studia zakończone z wynikiem celującym. 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub artystycznych  

Adiunkt w Katedrze Marketingu Międzynarodowego w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniej Wydziału Gospodarki Międzynarodowej), od 

października 2012r. 

Asystent w Katedrze Marketingu Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od października 2011r. do września 2012r. 

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) 

 

4.1. Prezentacja głównego osiągnięcia naukowego wchodzącego w skład dorobku 

habilitanta 

Deszczyński Bartosz (2021). Firm Competitive Advantage Through Relationship Management. Cham: 

Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-030-67337-6, [978-3-030-67338-3], DOI:10.1007/978-3-030-67338-3 

Książkę przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego 2015/19/D/HS4/01956 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Recenzenci wydawniczy monografii: 

 Prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński, 

 Prof. Maria Ivanova-Gongne, Åbo Akademi University, Finlandia.  
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Uzasadnienie wyboru obszaru badań 

Od przeszło trzech dziesięcioleci zarządzanie relacjami, zwane inaczej marketingiem relacji, zajmuje 

bardzo ważne miejsce w naukach o zarządzaniu (Sheth, 2017). Na znaczenie fenomenu relacyjnego 

wskazuje m.in. fakt wysokiej i stale rosnącej liczby artykułów naukowych, które bezpośrednio lub 

pośrednio traktują o zarządzaniu relacjami/marketingu relacji (ZR/MR); w odniesieniu do dwóch 

podstawowych angielskojęzycznych fraz liczba tych artykułów ustalona na podstawie danych 

pozyskanych za pomocą narzędzia Google Scholar kształtuje się następująco: „relationship 

management” - 696 tys., „relationship marketing” - 278 tys., a w złożeniu z frazą  “competitive 

advantage” (odpowiednio) 78 tys. / 49 tys., a z frazą „business performance” (odpowiednio) 35 tys. / 

17 tys. 

Jedną z przyczyn takiej popularności jest powszechne przyjmowanie stosunkowo pojemnej definicji 

ZR/MR, która sytuuje zjawiska relacyjne w polu zainteresowania pracowników nauki operujących w 

swojej pracy badawczej zarówno paradygmatami społecznymi, jak i ekonomicznymi. Przykładowo, 

według Morgan’a i Hunt’a ZR/MR to „wszystkie działania marketingowe skierowane na tworzenie, 

rozwijanie i utrzymywanie wymiany opartej na relacjach” (1994, s. 22). Stąd też podejście relacyjne w 

gospodarowaniu wykazuje związki z wieloma innymi rozpoznawalnymi teoriami, takimi jak teoria 

wymiany społecznej (Social Exchange Theory; Dwyer i in., 1987; Griffith i in., 2006), podejście zasobowe 

i dynamicznych zdolności w zarządzaniu strategicznym (Resource-Based View / Dynamic Capabilites 

View; Teece, 1997; Lavie, 2006), czy zasobowo uwarunkowana teoria przewagi konkurencyjnej 

(Resource-Advantage Theory of competition; Hunt, 1997; Hunt i Morgan, 2005). ZR/MR rozumiane 

jako złożony konstrukt badawczy wyższego rzędu obejmuje takie obszary badawcze, jak sieci 

biznesowe, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), marketing interaktywny czy marketing usług 

(Möller, 2013). 

Wysoka popularność danej koncepcji badawczej prowadzi jednak do nadmiernej dywersyfikacji 

dorobku badawczego i jego wysokiej fragmentaryzacji (Niemczyk 2015; Reid i in., 2004). Nierzadko 

zjawisku temu  towarzyszy obniżanie się jakości publikacji operujących odizolowanymi, semantycznie 

niekompatybilnymi konstruktami badawczymi „jednokrotnego użycia” charakteryzujących się niską 

wartością poznawczą na gruncie teorii i praktycznie nieweryfikowalnych empirycznie (Bratnicka-

Myśliwiec i in., 2018; Tadajewski, 2008; Ward i Webster, 1991).  Utrudnia to prowadzenie dialogu w 

ramach samej specjalności naukowej prowadząc do semantycznego woluntaryzmu i słowotwórstwa, 

niekompatybilnych agregacji podobnych czynników wchodzących w skład różnych zmiennych 

opisujących relacje, czy rozbieżnych i nie poddających się generalizacji wniosków kierowanych do 

praktyków biznesu (Czakon, 2015). Jednocześnie, taki stan rzeczy czyni  niekompletnymi szerzej 

zarysowane działania teoriopoznawcze, zwłaszcza w zakresie teorii zarządzania strategicznego i teorii 

firmy rozumianych zgodnie z tradycją prakseologiczną jako teorie ze sobą powiązane (Cyfert i in., 

2014). W opinii habilitanta, problem ten jest szczególnie widoczny w badaniach nad mechanizmem 

tworzenia i utrzymywania relacyjnie uwarunkowanej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Mimo, 

że w ujęciu zdroworozsądkowym relacyjność stanowi ważny i niezbywalny element każdej działalności 

społecznej człowieka, efektywność relacyjnego modelu biznesowego jawi się w literaturze jako fakt 

podlegający nadal dyskusji i to prowadzonej raczej na poziomie indywidualnych, specyficznych jego 

zastosowań niż na gruncie epistemologicznym (Bernd i in., 2005; Coltman, 2007; Keramati i in., 2010; 

Mumuni i O’Reilly, 2014; Niemczyk, 2015; Palmatier i in., 2007; Pillai i Sharma, 2003; Payne i Frow, 

2013; Reinartz i in., 2004; Wang i Kim, 2017). 

W literaturze podejmowane były co prawda próby wyjaśnienia przyczyn występowania 

niejednoznaczności wpływu ZR na osiąganie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw ze względu na 
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typ firmy (np. wielkość, specyficzne procesy), jej otoczenie (np. rodzaje klientów, zróżnicowanie 

kulturowe), czy miary składające się na jej wyniki biznesowe (Coltman i in., 2011; Hoppner i in., 2015; 

Mumuni i O’Reilly, 2014; Paparoidamis i in., 2019; Reimann i in., 2010; Zhang et al., 2017). Są one 

jednak stosunkowo rzadkie i w gruncie rzeczy bazują na przekonaniu, że zasadniczy wpływ na 

opisywaną zależność ma specyfika i kontekst funkcjonowania danego typu przedsiębiorstw. Stąd też 

eklektyczny charakter studiów nad ZR wymaga powstania klarowniejszej teorii średniego zasięgu (TŚZ 

ZR; relationship management middle-range theory; Gummesson, 2017; Möller, 2013). Teoria tego 

rodzaju, stanowiąc pomost pomiędzy teoriami uniwersalnymi o wysokim stopniu ogólności (np. teorią 

budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa) a teoriami opisującymi pewne specyficzne 

metody czy narzędzia służące zarządzaniu, powinna (Gummesson, 2017; Kaidesoja, 2019; Merton, 

1968): 

 wyznaczać kierunek dla badań empirycznych wskazując zidentyfikowane na gruncie 

teoretycznym problemy i luki badawcze, 

 integrować podjęte w powiązanych obszarach badawczych próby generalizacji teorii, 

 w sposób spójny łączyć normatywną i pozytywną warstwę badawczą, tak aby wypracować 

solidną heurystykę ukierunkowaną na podejmowanie decyzji, działania i rezultaty. 

Bazując na przeświadczeniu, że badania empiryczne w naukach o zarządzaniu wymagają 

określenia dojrzałości we wprowadzaniu opisywanej koncepcji (Lichtarski, 2015), również i TŚZ ZR 

wymagałaby zaproponowania odpowiednio rozbudowanej i konkretnej definicji dojrzałości w 

implementacji ZR (dojrzałości ZR). Stanowiłaby ona odpowiedź na pytanie: jakie dokładnie działania 

przedsiębiorstwo powinno podjąć w zakresie ZR, aby osiągnąć stabilną przewagę konkurencyjną? 

Koncepcja dojrzałości ZR bazowałaby na przeświadczeniu, że częściowe lub nieumiejętne zastosowanie 

relacyjnego modelu biznesowego, tak jak w przypadku każdej koncepcji biznesowej, nie przyniesie 

żadnych korzyści (Teece i in., 1997). Należałoby również przyjąć założenie, że jest raczej niemożliwe, 

aby przedsiębiorstwo posiadało przewagę w zakresie zasobów i umiejętności relacyjnych w każdym 

aspekcie swojej działalności (Ray i in., 2004). Zatem, żadne przedsiębiorstwo nie może zostać nazwane 

całkowicie zorientowanym na relacje. Mimo to należy założyć, że istnieją jednak pewne kluczowe 

aktywności, które – jeśli umiejętnie podejmowane, posiadają potencjał, aby przynieść 

przedsiębiorstwu stabilną przewagę konkurencyjną (Bharadwaj i in., 1993). Stąd też, dojrzałość ZR 

można określić jako trwałe osiąganie profesjonalizmu we właściwym stosowaniu podejścia 

relacyjnego, w tym w zarządzaniu specyficznymi relacyjnie zorientowanymi aktywnościami, 

przynoszące przedsiębiorstwu zysk. 

 

Cele, hipotezy i pytania stawiane w procesie badawczym 

Zamierzenia badawcze habilitanta zrealizowane w głównej publikacji wchodzącej w skład osiągnięcia 

naukowego wynikają ze zidentyfikowanej konieczności ponownego przemyślenia paradygmatu 

relacyjnego (zoperacjonalizowanego w postaci relacyjnego modelu biznesowego) w kontekście jego 

wpływu na osiąganie stabilnej przewagi konkurencyjnej. W toku problematyzacji tych zależności 

zidentyfikowano lukę badawczą w postaci braku osadzonej w teorii zarządzania strategicznego i 

jednocześnie empirycznie zweryfikowanej koncepcji dojrzałości ZR. Zamiast klasyfikować ZR jako 

obszar trwale charakteryzujący się wysokim stopniem wrażliwości na kontekst badawczy, w pracy 

habilitacyjnej przyjęto pierwszy cel główny w postaci zdefiniowania dojrzałości ZR jako koncepcji 

uniwersalnej dla przedsiębiorstw stosujących relacyjny model biznesowy oraz ukazania mechanizmu 

kreowania przezeń stabilnej przewagi konkurencyjnej.  
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Tak sformułowane zamierzenia zdeterminowały proces tworzenia hipotez badawczych. W 

związku z eksploracyjnym charakterem badań, sformułowanie szczegółowych hipotez opisujących 

dojrzałość ZR poprzedzające proces konceptualizacji i empirycznej walidacji byłoby przedwczesne. 

Wymagałoby to zaproponowania kilkudziesięciu pozytywistycznych propozycji opisujących 

zachowanie przedsiębiorstw zorientowanych relacyjnie lub też sformułowanie kilku abstrakcyjnych 

konstruktów badawczych, w których na zasadzie pewnej przyrodzonej badaczowi arbitralności, 

należałoby dokonać agregacji tych propozycji. W pracy habilitacyjnej przyjęto zatem jedynie dwie, 

ściśle związane ze sobą hipotezy: 

 teoretyczno-metodyczną: rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorstwami charakteryzującymi się 

dojrzałością w zakresie zarządzania relacjami i przedsiębiorstwami jedynie deklarującymi 

zorientowanie relacyjne, lecz faktycznie stosującymi transakcyjny model gospodarowania jest 

konieczne, aby możliwe stało się dowiedzenie, czy relacyjny model biznesu jest źródłem 

stabilnej przewagi konkurencyjnej, 

 empiryczną: relacyjny model biznesu stanowi źródło stabilnej przewagi konkurencyjnej jedynie 

w przedsiębiorstwach charakteryzujących się dojrzałością w zarządzaniu relacjami. 

Ponadto, na gruncie obranego podejścia nomotetycznego charakteryzującego się takimi 

wartościami, jak łączenie, uzupełnianie i upraszczanie teorii, w pracy habilitacyjnej zrealizowano drugi 

główny cel badawczy w postaci wykorzystania koncepcji dojrzałości ZR do sformułowania podstaw TŚZ 

ZR. W procesie koncepcyjno-badawczym podjęto szereg działań mających doprowadzić do tego celu: 

wyznaczono granice zastosowania TŚZ ZR i miejsce w kompleksowym programie badawczym teorii 

kreowania przewagi konkurencyjnej, stawiając i proponując odpowiedzi na pytania zarówno dotyczące 

natury dojrzałości ZR i mechanizmu kreowania relacyjnie uwarunkowanej przewagi konkurencyjnej, 

jak również natury koegzystencji przedsiębiorstw dojrzałych relacyjnie i przedsiębiorstw 

zorientowanych transakcyjnie w kontekście koordynacji rynku, wielkości firm i ich obecności w 

konkretnych branżach. 

Ogólne rozważania teorio-twórcze nad TŚZ ZR osadzono na gruncie podejścia zasobowego z 

uwzględnieniem jego rozszerzenia o koncepcję dynamicznych zdolności oraz teorii wymiany 

społecznej. Samą TŚZ ZR umiejscowiono w grupie teorii konkurencyjności przedsiębiorstwa z 

uwzględnieniem teorii konkurencyjności uwarunkowanej przewagą zasobów jako teorii głównej oraz 

nurtu zarządzania strategicznego, jako dominującego podejścia badawczego. Ponadto, w odpowiedzi 

na wyłaniające się w toku procesu teorio-twórczego pytania, sformułowano koncepcję niszy relacyjnej, 

jako przestrzeni funkcjonowania przedsiębiorstw charakteryzujących się dojrzałością ZR, którą 

osadzono na gruncie dorobku teorii konfiguracji (Slater i in., 2011) oraz teorii dywersyfikacji (Chatterjee 

i Wernerfelt, 1991). 

 

Metodyka badania i struktura książki 

Zamierzenia badawcze w publikacji wypełniono stosując hipotetyczno-dedukcyjną metodę tworzenia i 

testowania założeń teoretycznych (Doty i Glick, 1994; Zakrzewska-Bielawska, 2018). Na rys. 1 

przedstawiono procedurę badawczą, którą zrealizowano w pięciu rozdziałach. 

Książka habilitacyjna rozpoczyna się Wstępem (Preface). Następnie w rozdziale I, wprowadzono 

pojęcie przewagi konkurencyjnej prezentując je z punktu widzenia różnych perspektyw badawczych 

reprezentowanych przez tzw. szkoły, dominujące w zarządzaniu strategicznym. Dalej zrelacjonowano 

dyskusję prowadzoną w środowisku akademickim na temat umiejscowienia źródła przewagi 

konkurencyjnej.  
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W rozdziale II prowadzona jest dyskusja na temat dualnego charakteru ZR znajdującego swoje 

źródło zarówno w wymiarze teorii i praktyce ekonomicznej, jak i socjologicznej. Dalej przedstawiono 

podstawowe założenia relacyjnego modelu biznesowego oraz różnorodność relacyjnych konstruktów 

badawczych. Z racji częstej bliskości pojęciowej lub też nawet nachodzenia na siebie tych ostatnich, 

zaproponowano porządkującą je autorską taksonomię bazującą na podziale relacyjnie 

uwarunkowanych zjawisk i efektów w sferze psychologicznej, strukturalnej i behawioralnej. Następnie 

naszkicowano granice obowiązywania postulowanej TŚZ ZR w ramach hipotetycznego systemu teorii 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (etap 1 procesu badawczego). W ramach tego procesu 

zaproponowano wyizolowanie pewnego spójnego obszaru badawczego bazującego na wewnętrznych 

aspektach zarządzania relacjami przez przedsiębiorstwo i bezpośrednio z nim związanych procesach 

zarządzania relacjami z partnerami zewnętrznymi. Wybór ten odpowiada preferowanemu przez autora 

pragmatyzmowi badawczemu, jako podstawowej wartości epistemicznej (Ketokivi i Mantere, 2010). 

Pozwoliło to na zachowanie zdolności TŚZ ZR do generalizacji bez szkody dla jej praktycznego charakteru. 

W odróżnieniu od prostej abstraktyzacji, prawidłowo przeprowadzona izolacja obszaru badawczego nie 

narusza jego struktury i występujących w nim zależności, a jedynie rezygnuje z analizy jego powiązań z 

bardziej zmiennymi elementami otoczenia (Mäki, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Proces badawczy przyjęty dla publikacji 
Źródło: Książka habilitacyjna, s. 125-130. 

 

W rozdziale III zaprezentowano poszczególne etapy konceptualizacji dojrzałości ZR w ramach 

procedury systematycznego przeglądu literatury (etap 2 procesu badawczego). W odróżnieniu od 

tradycyjnego, narracyjnego sposobu przeglądu literatury, zastosowane podejście charakteryzuje się 

przejrzystością i możliwością wstecznego odtworzenia przez innych badaczy, co umożliwia względnie 

ETAP #2: Dokonać konceptualizacji pojęcia dojrzałości ZR                                                                                                             
> określić znaczenie pojęcia dojrzałości w naukach o zarządzaniu 
> dokonać przeglądu literatury poświęconej ZR/MR 
> zaproponować wstępny model dojrzałości ZR 

ETAP #1: Ustalić granice obowiązywania postulowanej TŚZ ZR 
> zdefiniować domenę ZR i relacyjny model biznesu 
> zaproponować i opisać epistemiczny mechanizm izolacyjny dla TŚZ ZR 
> zaproponować miejsce TŚZ ZR w systemie teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

ETAP #3: Empirycznie zweryfikować wstępny model dojrzałości ZR                                                                                                             
> ustalić metodykę badania 
> przeprowadzić badanie empiryczne 
> zastosować metodę budowania koszyka asocjacji/reguł, aby zaproponować i opisać docelowy 
model dojrzałości ZR  

ETAP #4: Zaproponować zręby TŚZ ZR wyższego rzędu                                                                                                             
> wykorzystać koncepcję dojrzałości ZR do zbudowania TŚZ ZR wyższego rzędu 
> zilustrować zastosowanie relacyjnego modelu biznesu przykładami z praktyki gospodarczej  
> sformułować wskazania o charakterze normatywnym dla praktyki biznesowej 
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bezstronną identyfikację najważniejszych koncepcji stanowiących o treści analizowanego obszaru 

badawczego oraz identyfikację pojawiających się nowych trendów i obszarów tematycznych (Gough i 

Richardson, 2018; Vural, 2017). Poszczególne kroki wykonywane w ramach tej procedury 

przedstawiono na rys. 2.  

 

Rys. 2. Procedura przeprowadzenia systematycznego przeglądu literatury w pracy habilitacyjnej 
Źródło: książka habilitacyjna, s. 171 

 

W toku jej realizacji, z 29.040 czasopism naukowych i publikacji konferencyjnych znajdujących się 

na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikowanej zgodnie z artykułem 267 paragraf 3 

Krok 1: Zdefiniować główne pytania, na które ma odpowiedzieć przegląd literatury

Zaproponowano pytania uszeregowane w czterech grupach

Krok 2: Wybrać źródła

Wybrano 44 czasopisma naukowe

Krok 3: Ustalić kryteria wyszukiwania w bazach wybranych czasopism

Ustalono szerokie kryteria wyszukiwania dostosowane do specyfiki baz danych

Krok 4: Przeprowadzić przegląd artykułów

Zastosowano kryteria włączające i wyłączające. Dla 757 prekwalifikowanych artykułów w 
odniesieniu do tytułu, dla 388 artykułów zakwalifikowanych według tytułu na podstawie 

abstraktu i słów kluczowych

Krok 5: Przeprowadzić właściwy przegląd literatury

Przegląd przeprowadzono na podstawie 129 wybranych artykułów

Krok 6: Dokonać syntezy wyników przeglądu literatury

Zidentyfikowano tematykę artykułów i dokonano ich wstępnego opisu

Krok 7: Zaprezentować wyniki
Przygotowano szczegółową analizę tematyczną podzieloną na trzy wymiary ZR: 

strategiczny, procesowy i IT. Zaprezentowano wstępny model dojrzałości ZR.
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Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018r. i udostępnionej 2 sierpnia 2019r., wybrano 

44 czasopisma naukowe, które otrzymały co najmniej 70 punktów oraz spełniły inne opisane w 

publikacji kryteria. Na podstawie ściśle określonych kryteriów, z 757 artykułów zakwalifikowanych do 

analizy wybrano 129 najbardziej znaczących, w których zidentyfikowano różnorakie obszary 

tematyczne powiązane z ZR/MR, w tym paradygmat logiki usługowej (Service-Dominant Logic; Lusch i 

Vargo, 2014), jako niezależny, choć ściśle powiązany i przenikający się wzajemnie z ZR/MR obszar 

badawczy (Gummesson i Mele 2010). W wyniku analizy zebranego materiału i przeprowadzonej nad 

nim dyskusji powstał wstępny model dojrzałości ZR zawierający szeroką paletę opcji (norm 

postępowania i działań), podzielonych na trzy obszary: strategii, systemów IT oraz procesów 

biznesowych. 

Zgodnie z etapem 3 procesu badawczego, operacjonalizacji i walidacji wstępnego modelu 

dojrzałości ZR dokonano w rozdziale IV bazując na telefonicznym badaniu respondentów 

zatrudnionych w 600 wylosowanych przedsiębiorstwach reprezentujących podział branżowy 

krajowych podmiotów gospodarczych. Wyartykułowana w hipotezie teoretyczno-metodycznej 

konieczność oddzielenia przedsiębiorstw rzeczywiście relacyjnie zorientowanych, od tych, które 

relacyjny model biznesu stosują jedynie na poziomie deklaracji, na poziomie metodyki badania 

empirycznego powoduje konieczność zastosowania pewnych szczególnych działań. Jako, że 

utrzymywanie dobrych relacji z różnego rodzaju partnerami przedsiębiorstwa to niewzbudzająca 

kontrowersji, pozytywna koncepcja, należało oczekiwać, że większość respondentów zadeklaruje iż ich 

przedsiębiorstwa są generalnie „zorientowane na klienta”. Aby uzyskać odpowiednią stopniowalność 

odpowiedzi, zadaniem respondentów było określenie w skali od 1-10, na ile rzeczywistość w ich 

przedsiębiorstwie zgadza się z postulowanymi w literaturze normami i działaniami opisywanymi 40-

punktowym kwestionariuszu. Przy tym, w ramach wypracowania docelowego modelu dojrzałości ZR 

uwzględniano jedynie odpowiedzi 9/10 odpowiadające zgodności na poziomie 90%/100%. Wystąpiły 

one w zasadzie jedynie w grupie przedsiębiorstw, które na podstawie ośmiu kryteriów zorientowanych 

na krótko- i długoterminowe wyniki gospodarowania określono jako posiadające szczególnie silną 

przewagę konkurencyjną. 

Analizę w ten sposób zebranego materiału przeprowadzono za pomocą metody budowania koszyka 

asocjacji/reguł należącej do grupy statystycznych metod uczenia maszynowego (machine learning). 

Oferują one połączenie zaawansowanych matematycznych algorytmów z prostotą i jednoznacznością 

uzyskiwanych wyników (Hruschka, 2019). Podstawowe założenie wybranej metody sprowadzają się do 

poszukiwania nietrywialnych wzorców odpowiedzi układających się w pewne reguły łączące jedną lub 

więcej analizowanych charakterystyk. Reguły te mogą być poszukiwane w dowolnie dużych zbiorach 

zmiennych, co umożliwia analizę tak kompleksowych zagadnień, jak wielopoziomowe mikro-procesy 

zarządcze (np. zachowanie członków jednostki organizacyjnej) i makro-procesy (np. realizacja strategii 

organizacji; Aguinis i in., 2013; Aumann i Lindell, 2003). W badaniu zaprezentowanym w pracy 

habilitacyjnej wyprowadzono 16 takich reguł. 

Wybór metody budowania koszyka asocjacji/reguł przyniósł wiele korzyści. Po pierwsze, ograniczył 

on  wpływ osobistych przekonań badacza na kwestię dojrzałości ZR, ponieważ, w odróżnieniu od 

tradycyjnie stosowanych modeli równań strukturalnych, nie zaszła konieczność budowania gotowego 

konstruktu badawczego opartego na ograniczonym zestawie predefiniowanych zmiennych. Mimo, że 

samo narzędzie badawcze jest do pewnego stopnia skażone subiektywizmem poznawczym autora, to 

jednak, przy zastosowaniu metody budowania koszyka asocjacji/reguł, każde z 40 pytań 

umieszczonych w kwestionariuszu funkcjonuje jako niezależna zmienna obserwowalna, która dopiero 

w badaniu empirycznym zyskuje nie tylko potwierdzenie swojej istotności, ale również powiązań z 

innymi zmiennymi obserwowalnymi budującymi zmienną latentną w postaci dojrzałości ZR. Druga 
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korzyść, to swoboda w doborze zmiennych docelowych (różnych poziomów przewagi konkurencyjnej), 

bez konieczności ustalania wynikających z nich zmiennych latentnych. Zamiast tego, możliwa stała się 

koncentracja na odkrywaniu ukrytych kompleksowych powiązań pomiędzy zmiennymi objaśniającymi, 

które jednocześnie mogły zostać w sposób intuicyjny zaprezentowane. Po trzecie, zastosowana 

metoda umożliwiła ukazanie wszystkich relewantnych powiązań pomiędzy zmiennymi jednocześnie, 

łącznie z powiązaniami o charakterze dwustronnym. Tego typu zależności w przypadku modelowania 

równań strukturalnych prowadzą nierzadko do nieuświadamianego sobie przez badaczy współistnienia 

co najmniej dwóch modeli ekonometrycznych o radykalnie odmiennych implikacjach teoretycznych i 

praktycznych (Rong i Wilkinson, 2011).    

Ostatnią część rozdziału IV poświęcono na przeprowadzenie dyskusji nad uzyskanymi w badaniu 

empirycznym wynikami pozytywnie weryfikując obie przyjęte hipotezy badawcze. 

W rozdziale V, zgodnie z etapem 4 procesu badawczego, podsumowano uzyskaną na drodze 

dedukcji i indukcji wiedzę na temat dojrzałości ZR i dokonano jej syntezy przydatnej w sformułowaniu 

podstaw TŚZ ZR. W szczególności włączenie empirycznie zweryfikowanego modelu dojrzałości ZR do 

teorio-twórczej dyskusji nad TŚZ ZR o charakterze normatywnym, umożliwiło realizację obu głównych 

celów pracy habilitacyjnej.  

Jako, że w toku walidacji danych empirycznych, wykryto silnie nieliniową korelacją pomiędzy 

działaniami składającymi się na dojrzałość ZR a osiąganiem stabilnej przewagi konkurencyjnej 

(odwrotnie niż w typowych modelach dojrzałości charakteryzujących się pewną ścieżką dochodzenia 

do niej korespondującą z poprawą objaśnianych w ten sposób zjawisk), w rozdziale V podjęto się próby 

wyjaśnienia tego swoistego „totalizmu relacyjnego” na gruncie rozważań nad zjawiskiem lojalności, w 

tym powszechnie stosowanego wskaźnika lojalności predyktywnej NPS (Net Promoter Score; Reichheld 

i Markey, 2011). Idąc dalej, wprowadzono pojęcie niszy relacyjnej i zaproponowano model rynku 

zakładający koegzystencję przedsiębiorstw dojrzałych pod względem ZR i przedsiębiorstw 

zorientowanych transakcyjnie, odpowiadający na pytanie, dlaczego te pierwsze nie wyeliminowały z 

rynku tych drugich oraz stawiające tezę o ich relatywnie ograniczonym zasięgu (koncentracji na 

wybranym segmencie rynku wyizolowanym na podstawie charakterystyki behawioralnej klientów). 

W ostatniej części rozdziału V zaprezentowano przykłady ilustrujące różnego rodzaju wyzwania w 

ZR/MR pozyskane w toku częściowo ustrukturyzowanych bezpośrednich wywiadów 

przeprowadzonych z menedżerami ośmiu firm. Służą one, jako dodatkowy empiryczny materiał 

badawczy uzupełniający publikację o jakościowy opis uplastyczniający praktyki biznesowe w zakresie 

ZR/MR. 

Publikacja kończy się podsumowaniem (Final note). 

 

Wnioski z badań 

Pierwszy wniosek, który nasuwa się po zapoznaniu się z wynikami badań jest taki, że dojrzałość ZR i 

stabilna przewaga konkurencyjna są powiązane z etyką biznesową. Po pierwsze, w zasadzie tylko 

przedsiębiorstwa charakteryzujące się szczególnie silną przewagą konkurencyjną, osiągnęły zakładany 

poziom 90%/100% zgodności ich rzeczywistości biznesowej z wyizolowanym na podstawie studiów 

literaturowych typem idealnym niektórych norm i zachowań w zakresie ZR. Jedyne odstępstwo 

zanotowano w grupie firm o silnej przewadze konkurencyjnej, jednak w ich przypadku była to reguła 

występująca również w przypadku najlepiej radzących sobie przedsiębiorstw. Po drugie, 13 spośród 16 

reguł wskazujących w przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się szczególnie silną przewagą 

konkurencyjną na dojrzałość ZR, zawiera zmienne bezpośrednio odwołujące się do otwartości, 
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współpracy, sprawiedliwości i szacunku. Listę reguł zawiera tab. 1. Zmienne, które je tworzą 

przedstawiono w tab. 2. 

Najsilniejsze reguły (R7 I R8) obustronnie łączą ze sobą zmienne C03 i C08. W ten sposób, 

promowanie pozytywnych postaw i wartości tworzy warunki pracy przyczyniające się do dobrej 

wewnętrznej komunikacji I współpracy. I odwrotnie, dobra komunikacja i poziom współpracy 

(niezależnie od wielkości i struktury firmy) uwiarygadniają dążenia firmy do zaszczepienia w 

pracownikach pozytywnych wartości i użytecznych postaw. Jednocześnie, wydaje się, że etyczne 

przedsiębiorstwo niekoniecznie stosuje sformalizowany program z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), ale raczej koncentruje się na 

dobrostanie własnych pracowników (żadna ze zmiennych nawiązujących do CSR nie zakwalifikowała 

się do grupy reguł określających dojrzałość ZR).  

Tab. 1. Reguły asocjacyjne i wchodzące w ich skład zmienne 

Reguła 
Zmienne 
poprzedzające  

Zmienne 
wynikowe Wsparcie Ufność Podniesienie 

1 {a06} => {a05} 0.52 1.00 1.28 

2 {c01} => {c03} 0.52 1.00 1.53 

3 {c01} => {c08} 0.52 1.00 1.53 

4 {a02} => {d05} 0.52 0.92 1.42 

5 {a02} => {c03} 0.52 0.92 1.42 

6 {a04} => {c08} 0.52 0.92 1.42 

7 {c03} => {c08} 0.61 0.93 1.43 

8 {c08} => {c03} 0.61 0.93 1.43 

9 {c01,c03} => {c08} 0.52 1.00 1.53 

10 {c01,c08} => {c03} 0.52 1.00 1.53 

11 {c03,d03} => {c08} 0.52 1.00 1.53 

12 {c08,d03} => {c03} 0.52 1.00 1.53 

13 {c03,d05} => {c08} 0.52 0.92 1.42 

14 {c08,d05} => {c03} 0.52 1.00 1.53 

15 {c03,d08} => {c08} 0.52 1.00 1.53 

16 {c08,d08} => {c03} 0.52 0.92 1.42 

 
Wsparcie (support) określa do jakiej części transakcji stosuje się dany zbiór. Ufność (confidence) wskazuje 
procent transakcji zgodnych z regułą do transakcji zgodnych z lewą stroną reguły (zmienną poprzedzającą). 
Podniesienie (lift) informuje o tym, ilukrotnie częściej w transakcjach występuje lewa i prawa strona w stosunku 
do częstości spodziewanej, gdyby obie strony występowały niezależnie. 
 

Źródło: Książka habilitacyjna, s. 145. 

 

Dobra atmosfera pracy idzie w parze z pozytywnym postrzeganiem kierownictwa przedsiębiorstwa, 

co w jeszcze bardziej dobitny sposób ukazuje, w jaki wielkim stopniu dojrzałość ZR ma endogeniczne 

pochodzenie. Reguły R2 i R3, ale również reguły R9 i R10, które łączą zmienne C01, C03, i C08, 

wzmacniają jeszcze to wrażenie, wskazując na znaczenie autentycznego przywództwa 
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charakteryzującego się profesjonalizmem, okazywaniem wsparcia pracownikom i nienaganną postawą 

moralną. Wydaje się zatem, że niezależnie od czasów i społecznego kontekstu, ludzie zawsze wpatrują 

się w liderów, dostosowując własne zachowanie i zaangażowanie do wzorów przez nich 

kultywowanych i zaufania jakie budzą. Stąd też pozytywne przywództwo i umiejętności zarządcze 

oparte na umiejętności pogodzenia presji na osiąganie w krótkim czasie wysokich zysków z 

koniecznością inwestowania w przyjazne pracownikom środowisko pracy, powinny stać się główną 

troską najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw. Wydaje się również, że poza własną etyczną 

postawą, najważniejszymi narzędziami prawdziwego lidera jest otwartość komunikacyjna, rozumiana 

jako umiejętność słuchania i rozmowy na temat problemów, pomysłów i oczekiwań pracowników. 

Zmienna A02 wchodząca w skład reguł R4 i R5, reprezentuje oficjalne umiejscowienie etyki 

biznesowej w strategii przedsiębiorstwa. Powiązanie deklaracji z ich praktycznym urzeczywistnieniem 

oddane w regule R5 nie budzi zdziwienia. Powiązanie etyki z dominującą rolą komunikacji 

bezpośredniej (reguła R4) wymaga jednak komentarza. Etyczne podejście do prowadzenia biznesu 

wydaje się tworzyć środowisko do takiego rodzaju komunikacji, który tworzy wartość zarówno po 

stronie klientów, jak i przedsiębiorstwa (np. pod względem skutecznego cross- i up-sellingu). Podejście 

takie, znane jako kultura organizacyjna zorientowana na kreowanie wartości po stronie klienta (Slater, 

1997) oznacza, że przedsiębiorstwo, zamiast zarzucać klientów przypadkowymi ofertami stara się, aby 

nie przeoczyli oni wartościowych dla nich okazji oraz edukuje ich w zakresie wpływu wyborów 

konsumpcyjnych na lokalną społeczność i społeczeństwo jako całość (np. redukcja bezrefleksyjnej 

konsumpcji; Peppers i Rogers, 2013; Sheth, 2017). Innymi słowy, etyczne organizacje mają coś 

znaczącego do zakomunikowania swoim klientom i partnerom biznesowym, co udaje się najlepiej w 

komunikacji 1-do-1.  

Etyka biznesowa, dobra komunikacja, współpraca i partnerstwo współgrają ze sobą w parach reguł 

R11/R12, R13/R14 I R15/R16 zamieniając się pozycjami jako zmienne poprzedzające i wynikowe ze  

zmiennymi opisującymi zarządzanie procesami: D03, D08 i D05. W przypadku tej ostatniej zmiennej, 

kolejny raz potwierdzony zostaje związek pomiędzy dobrą atmosferą pracy i poczuciem 

sprawiedliwości a zdolnością do wartościowego komunikowania. Zmienne D03 i D08 również dotyczą 

komunikacji, ale w specyficznym kontekście zarządzania okazjami sprzedaży (lead management) i 

komunikacją zwrotną/reklamacjami klientów (customer feedback management). 

Zarządzanie relacjami z partnerami innymi niż klienci, w modelu dojrzałości ZR odwzorowane jest 

poprzez regułę R6. Również i w tym przypadku, odznacza się wyraźnie kontekst etyki biznesowej, gdyż 

reguła ta łączy zmienną C08 ze zmienną A04. Oznacza to zatem, że np. zdolność firmy do wdrożenia 

podejścia TCO (total cost of ownership) umożliwiającego całościowe określenie kosztów oferty 

proponowanej przez dostawcę, wskazuje na jej efektywną kulturę organizacyjną. Możliwe wówczas 

staje się uzupełnienie tradycyjnych priorytetów działów zakupowych w postaci osiągania najniższej 

ceny zakupu z priorytetami innych działów, takich jak zapewnienie jakości i kwestie logistyczne 

(Kähkönen i Lintukangas, 2018). 

Z kolei reguła R1 łączy zmienne A05 i A06, które odwzorowują umiejętność przedsiębiorstwa do 

prowadzenia bezpośredniego dialogu z klientami oraz jego zdolność do selektywnego podejścia do 

relacji z najważniejszymi z nich. Na uwagę zasługuje fakt, że zmienna A06 osiągnęła najwyższą wartość 

pierwszego kwartyla (8.75) i wartość średniej (9.17pts), co sytuuje indywidualizację dialogu z 

wybranymi klientami (której nie należy mylić z masową customizacją wykonywaną z pomocą systemów 

informatycznych), jako szczególnie ważną charakterystykę przedsiębiorstwa charakteryzującego się 

dojrzałością ZR. Graficzne odwzorowanie docelowego modelu dojrzałości ZR przedstawiono na rys. 3. 
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Tab. 2. Lista norm i działań charakteryzujących przedsiębiorstwa dojrzałe w zakresie ZR 

Pytanie/zmienna |                                                                                  Opis normy/działania 
A

02 

W swojej strategii przedsiębiorstwo promuje postawy etyczne tak wobec kontrahentów, jak i w 

zakresie czynnego zaangażowania w funkcjonowanie społeczności lokalnej, środowiska 

naturalnego, reagowania na prośby potrzebujących. 

A

04 

Przedsiębiorstwo zarządza relacjami z partnerami biznesowymi innymi niż klienci (dostawcami, 

pośrednikami, itp.), stąd jest w stanie ocenić np.: 

- ilościową skalę współpracy: zależność realizacji planów ilościowych, np. produkcji lub 

sprzedaży od konkretnego partnera, 

- jakość współpracy: wpływ konkretnego partnera na terminowość zaplanowanych działań, 

zachowanie rygorów produkcyjnych, standardów obsługi klientów, itd. 

- perspektywy współpracy: znaczenie konkretnego partnera dla innowacyjności produkcji, 

rozwoju sprzedaży, itd. 

A

05 

Przedsiębiorstwo zna swoich najlepszych klientów i indywidualizuje przeznaczoną dla nich 

ofertę (produkty, usługi, formy współpracy), a jeśli to ekonomicznie uzasadnione zapewnia im 

dodatkowe korzyści (np. pierwszeństwo obsługi, osobistych doradców, wcześniejszy dostęp do 

produktów, ekskluzywne atrakcje, i inne udogodnienia). 

A

06 

Przedsiębiorstwo różnicuje ofertę w stosunku do wszystkich bezpośrednich klientów w 

oparciu o zarejestrowane o nich informacje (np. przesłane oferty, poprzednie zakupy, zakupy u 

konkurencji). 

C

01 

Profesjonalizm, dbałość o klientów i pracowników oraz postawa etyczna kierownictwa 

przedsiębiorstwa stanowi wzór dla wszystkich pracowników.  

C

03 

Przedsiębiorstwo aktywnie promuje i docenia takie wartości i postawy, jak:  

- szczere zainteresowanie potrzebami klientów,  

- otwartość na współpracę w ramach firmy i z jej partnerami zewnętrznymi,  

- szacunek dla każdego człowieka,  

- dbanie o majątek firmy,  

- chęć podejmowania wyzwań, ryzyka i uczenia się na popełnianych błędach. 

C

08 

W przedsiębiorstwie panuje atmosfera życzliwości i otwartości, dzięki czemu podległość 

służbowa i przynależność do różnych działów nie przeszkadza w dobrej komunikacji i 

współpracy pomiędzy pracownikami.  

D

03 

Przedsiębiorstwo ma pewność, że: 

- wszyscy klienci poszukujący informacji na temat jego oferty są niezwłocznie obsługiwani,  

- dane tych klientów są zawsze rejestrowane i przekazywane sprzedawcom,  

- skuteczność sprzedaży do tych klientów jest regularnie sprawdzana. 

D

05 

Dominuje komunikacja bezpośrednia kierowana do odbiorców bardzo dokładnie dobranych 

pod kątem: 

- treści (uwzględniającej potrzeby klientów),  

- kanałów komunikacji, 

- czasu (uwzględniającej indywidualny cykl użytkowania produktu/usługi). 

D

08 

Uwagi od klientów (np. skargi, reklamacje, wnioski): 

- są omawiane przez pracowników, których dotyczą oraz ich przełożonych max. tydzień po 

wystąpieniu opisanego zdarzenia, 

- są uwzględniane w systemie oceny i motywacji pracowników. 

Źródło: Książka habilitacyjna, s. 125-130. 

Wyniki badań empirycznych wypada również skomentować pod kątem tego, co się w nich nie 

znalazło. Jedenaście z 40 pytań umieszczonych w kwestionariuszu odwzorowującym wstępnym model 

dojrzałości ZR dotyczyło systemów informatycznych, w tym systemów klasy CRM (Customer 

Relationship Management). Żadna z opisywanych przez nie charakterystyk wdrożenia lub 

wykorzystania narzędzi informatycznych, nie znalazła się wśród tych, które stanowią szczególny 

wyróżnik przedsiębiorstwa dojrzałego w zakresie ZR. Co więcej, przedsiębiorstwa legitymujące się 

szczególnie silną przewagą konkurencyjną uzyskały w tym zakresie nieco gorsze wyniki niż 
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przedsiębiorstwa z ostatniej, najliczniejszej grupy charakteryzującej się znikomą przewagą 

konkurencyjną. Nie oznacza to oczywiście, że nowoczesne przedsiębiorstwa mogą obyć się bez 

narzędzi informatycznych. Wyniki badania wskazują jednak na to, że czynnik IT pełni drugoplanową, 

wspierającą rolę, a ZR/MR pozostaje w swej naturze koncepcją „ludzi-dla-ludzi”. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Docelowy model dojrzałości zweryfikowany empirycznie 
Źródło: Książka habilitacyjna, s. 163. 

 

Walidacja empiryczna modelu dojrzałości ZR pozwoliła na osiągnięcie pierwszego głównego celu 

pracy habilitacyjnej oraz pozytywną weryfikację obu postawionych hipotez. Model dojrzałości ZR, jako 

integralna część TŚZ ZR przyczynił się również do osiągnięcia drugiego głównego celu badawczego. Jego 

pełniejsza realizacja była jednak możliwa dopiero na drodze stawiania pytań o funkcjonowanie 
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przedsiębiorstw charakteryzujących się dojrzałością ZR na rynku, szczególnie ich współistnienia ze 

stosującymi transakcyjny model biznesowy przedsiębiorstwami i próba odpowiedzi na te pytania w 

ramach zdyscyplinowanych logicznie i pragmatycznych rozważań teorio-twórczych. Najważniejsze z 

tych pytań brzmi: jak to się dzieje, że przedsiębiorstwa charakteryzujące się dojrzałością ZR nie 

zdominowały rynku, skoro dysponują tak silną i stabilną przewagą konkurencyjną?  

Punktem wyjścia do znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytanie stała się, najpierw analiza, 

a potem synteza poglądów na temat specyfiki zasobów, wyboru i koncentracji na segmentach rynku i 

wyników biznesowych zaprezentowanych w teorii konfiguracji (Slater i in., 2011) i teorii dywersyfikacji 

(Chatterjee i Wernerfelt, 1991). Odnosząc obie teorie do przedsiębiorstw charaktertyzujących się 

dojrzałością ZR założono, że są one skłonne przyjmować strategię niszy. Tradycyjnie, strategie niszowe 

kojarzone są z małymi firmami koncentrującymi się na wprowadzeniu na rynek innowacji produktowej 

bazującej na nowej technologii, dzięki której możliwe staje się zaspokojenie niedostrzeganych do tej 

pory potrzeb pewnej grupy klientów (Pavitt, 1990). Granice niszy relacyjnej nie przebiegają jednak (lub 

przynajmniej nie wyłącznie) w oparciu o cechy produktu/usługi. Są one wyznaczane przez przychylność 

i lojalność klientów, którzy oczekują szczególnego traktowania lub też którzy, jak dotąd, byli ignorowani 

przez przedsiębiorstwa stosujące strategie wolumenowe. W ten sposób, nisza relacyjna staje się 

wydzielonym obszarem rynku obsługiwanym przez tylko jedną firmę, która zdołała zbudować 

ekosystem dojrzałych relacji z klientami w oparciu o skutecznie przeciwdziałający imitacji zasobowo 

uwarunkowany mechanizm jego izolacji. Takie przedsiębiorstwo mogłoby funkcjonować na szerzej 

rozumianym rynku nie niepokojone przez walczących o dominację głównych graczy (w sensie udziału 

w rynku i dążeniu do osiągniecia renty monopolistycznej; Teece, 1984), samo budujące swoją pozycję 

na bazie renty relacyjnej (Dyer i Singh, 1998). Dzięki temu, zamiast trwonić zasoby na analizowanie i 

przeciwdziałanie posunięciom konkurentów (strategizowanie), mogłoby skoncentrować się na 

kreowaniu atrakcyjnej wartości i generowaniu wartości dodanej (ekonomizowanie; Williamson, 1991), 

którą dzieliłoby się ze swoimi partnerami. 

Na rys. 4 i 5 przedstawiono sytuacje dwóch rynków. Pierwszy z nich to model rynku, na którym 

funkcjonują dwie transakcyjnie zorientowane firmy T1 i T2. Stosują one kosztowne strategie 

akwizycyjne, jednak gdy tylko doprowadzą klienta do zawarcia transakcji, ich zainteresowanie 

utrzymaniem z nim kontaktu się kończy. Stąd też, większość nowo pozyskanych klientów jest 

niezadowolonych z poziomu obsługi lub też nie znajduje po prostu powodów do okazania lojalności i 

wraca do puli odbiorców otwartych na nowego dostawcę. W konsekwencji, aby utrzymać poziom 

sprzedaży, firmy T1 i T2 tym bardziej koncentrują się na akwizycji nowych klientów. Mając o nich 

niewielką lub zupełnie żadnej wiedzy, najczęściej wybierają masowe kanały komunikacji starając się 

zaprezentować swoje oferty z użyciem prostych narzędzi oddziałujących na „typowego klienta” (np. 

promocji sprzedaży). Jeśli zastosować ten sposób funkcjonowania przez dłuższy czas, wytwarza się 

pewnego rodzaju mechanizm „zaklętego kręgu”, w ramach którego T1 i T2 wymieniają się 

niezadowolonymi i zobojętniałymi klientami ponosząc wysokie koszty kampanii marketingowych 

ukierunkowanych na zwalczanie stosunkowo homogenicznych ofert rywali (Peteraf, 1993). Jest to 

obraz przywołujący na myśl model Pięciu Sił M. Portera (1979). 

Zasada „totalizmu relacyjnego” sprawi, że transakcyjne modus operandi nie zmieni się nawet 

wówczas, gdyby rywalizujące firmy czasowo uzyskały przewagę konkurencyjną opartą na pewnych 

nisko skalowanych zasobach relacyjnych (np. pojedynczy zaangażowany pracownik lub zespół 

pracowników w tym czy innym obszarze działalności). Jak można oczekiwać, jakiekolwiek 

skoncentrowane na relacjach z klientami inicjatywy, zostaną w takich firmach zagłuszone przez 

dominację działań ukierunkowanych na cele wolumenowe (np. kompensowanie wysokich kosztów 

akwizycji poprzez cięcia po stronie wydatków działów posprzedażowych). 
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Rys. 4. Model rywalizacji rynkowej przedsiębiorstw zorientowanych transakcyjnie 
Model nie ukazuje oligopolu. Liczba przedsiębiorstw nie ma znaczenia, jak długo klienci zachowają wybór 
porównywalnych ofert. 
Źródło: Książka habilitacyjna, s. 171. 

Na rys. 5 przedstawiono model  rynku, na którym funkcjonowały dotychczas samotnie firmy T1 i T2, 

ale z uwzględnieniem nowego, charakteryzującego się dojrzałością ZR konkurenta (R1). Firma R1 nie 

przejmuje jednak rynku T1 i T2, mimo, że oferuje znacząco wyższy niż one poziom jakości oferty (w tym 

przede wszystkim obsługi klienta). Zamiast tego, R1 izoluje część rynku, na który składają się najbardziej 

wymagający i oczekujący najwyższej jakości klienci, którzy jednocześnie są skłonni zaakceptować 

wyższe ceny za ofertę w optymalny sposób spełniającą ich oczekiwania (klienci niszy relacyjnej). Aby 

utrzymać zdolność do dyferencjacji oferty poprzez jej personalizację, firma R1 jest „zanurzona” w 

obsługiwanej przez siebie niszy, co pozwala na wsłuchiwanie się w nawet słabe sygnały świadczące o 

niezadowoleniu lub niespełnieniu potrzeb jej klientów. Niektórzy z nich mogą opuszczać niszę relacyjną 

lub może się ona nieznacznie powiększać, jednak pozostaje ona względnie stabilna tak długo, jak długo 

R1 kultywuje posiadane relacje lub nie nastąpi jakiś zewnętrzny szok (np. radykalna zmiana 

technologii). 

Koncepcja niszy relacyjnej wyjaśnia zarówno koegzystencję firm zorientowanych transakcyjnie 

(niedojrzałych w zakresie ZR) i przedsiębiorstw charakteryzujących się dojrzałością ZR, jak również 

ograniczoną skalą działania tych ostatnich.  
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Rys. 5. Współistnienie na rynku przedsiębiorstw charakteryzujących się dojrzałością ZR oraz 
przedsiębiorstw zorientowanych transakcyjnie. 
Na rynku jest miejsce dla większej ilości przedsiębiorstw typu ‘R’, z których każde mogłoby wyizolować własną 
nisze relacyjną. Możliwe są przepływy klientów pomiędzy niszami. Stały pozostaje model prowadzenia biznesu. 
Źródło: Książka habilitacyjna, s. 172. 

Firma R1 nie dokonuje większej ekspansji rynkowej, niż pozwalają jej na to jej zasoby relacyjne i 

popyt ze strony klientów niszy relacyjnej. Ponieważ renta relacyjna zdradza podobieństwo do renty 

ricardiańskiej, jest ona generowana przy maksymalnej wydajności przedsiębiorstwa. Stąd też, wzrost 

przedsiębiorstwa charakteryzującego się dojrzałością ZR ograniczony jest przez rzadkość jego 

najważniejszego zasobu w postaci kapitału relacyjnego (Peteraf, 1993). Szybka i elastyczna ekspansja 

takiej firmy jest zatem niemożliwa, chyba, że zdecyduje się ona na jej sfinansowanie z wykorzystaniem 

kapitału relacyjnego. Może to przynieść dodatkowy obrót i krótkookresowe korzyści finansowe (np. 

poprzez podwojenie ilości klientów obsługiwanych przez pracowników), jednak osłabi mechanizm 

izolacji niszy. W tym kontekście, największym zagrożeniem dla komfortowej pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa charakteryzującego się dojrzałością ZR, jest ono samo. Dopóki to jednak nie nastąpi, 

firmy T1 i T2 mogą podejmować próby zaatakowania pozycji R1, jednak ze względu na to, że nie 

posiadają zasobów relacyjnych, ich działania okażą się skuteczne tylko w odniesieniu do peryferii niszy 

relacyjnej (gdzie znajdują się nieco bardziej wrażliwi na cenę klienci). Można jednak założyć, że 

najczęściej będą kontynuować konkurowanie w niezmiennej formie nawet nie zauważając, że globalnie 

rynek na którym funkcjonują nieco się skurczył, lub też podejmą próbę wykupienia firmy R1. 

Kwestią ściśle związaną z koncepcją niszy relacyjnej są czynniki kształtujące jej wielkość. Z 

pewnością istnieją rynki, na których względnie łatwiej jest zbudować niszę relacyjną i takie, na których 

szansa na to jest „z natury” mniejsza. Rozstrzygnięcie tego problemu leży już na pograniczu 

oddziaływania zasadniczego podziału rynków na B2C i B2B (Möller i Halinen, 2000). Stąd też, 

rozróżniono pomiędzy TŚZ ZR wyższego rzędu oraz TŚZ ZR znajdujących się o poziom niżej w 
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zaproponowanej hierarchii hipotetycznego systemu teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa: 

TŚZ ZR rynków B2B i B2B. W pracy habilitacyjnej pozostawiono postulat, aby w ramach dalszych 

studiów rozwinąć je w kierunku wyjaśniania specyficznych dla obu typów rynków uwarunkowań 

wpływających na wielkość i charakter niszy relacyjnej, szkicując jednocześnie te poddające się większej 

generalizacji. 

Czynniki o uniwersalnym, egzogenicznym w stosunku do przedsiębiorstwa znaczeniu 

przedstawiono na rys. 6. Pierwszy z nich to możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z 

klientami. W publikacji założono, że im łatwiejszy dostęp do klientów z wykorzystaniem bezpośrednich 

kanałów komunikacji, tym większa szansa na zbudowanie względnie dużej niszy relacyjnej. Ujmując 

rzecz w bardziej precyzyjny sposób, nawiązując do teorii multipleksowości mediów (media 

multiplexity; Haythornthwaite, 2000), poziom współzależności pomiędzy partnerami relacji jest 

pozytywnie skorelowany do liczby kanałów komunikacji podtrzymujących relację (Ledbetter, 2010). 

Gdy rynek cechuje się immanentną anonimowością (np. rynki FMCG w przypadku klientów 

ostatecznych), firmy mogą jedynie obserwować ogólne trendy lub ewentualnie starać się zbudować 

preferencję wobec swojej marki poprzez zróżnicowane działania marketingowe. Przedsiębiorstwa 

utrzymujące bezpośredni kontakt z klientami, mogą prowadzić pro-aktywny dialog dający szansę na 

zakumulowanie i wykorzystanie wiedzy o klientach i selektywne podejście do kultywowania z nimi 

relacji. 

Drugim uniwersalnym czynnikiem wpływającym na wielkość potencjalnej niszy relacyjnej jest 

relatywna waga, jaką klienci przywiązują do oferowanej przez przedsiębiorstwo kategorii 

produktu/usługi. Powinna ona być odpowiednio znacząca i trwała, aby zainteresowane 

przedsiębiorstwa zdołały zróżnicować swoją ofertę w oparciu o rozwinięte na gruncie relacyjnym  

kluczowe atrybuty decydujące o satysfakcji klientów (Bharadwaj i in., 1993). Dokładne określenie 

znaczenia kategorii produktu/usługi możliwe jest jedynie za pomocą indywidualnego pomiaru, jednak 

za jego syntetyczną, uniwersalną miarę przyjęto wysokość ich ceny.  Można bowiem założyć, że im 

wyższa wartość pojedynczej transakcji lub skumulowana wartość powtarzających się transakcji, tym 

większe będzie znaczenie oferty dla klientów i tym większa szansa na zbudowanie względnie dużej 

niszy relacyjnej. Przemawia za tym bardziej skomplikowany proces ewaluacji kosztownych ofert 

sugerujący jednocześnie większą intensywność interakcji z klientem, a tym samym potencjał do ko-

kreacji wartości (Hibbert i in., 2012). Wysokie ceny oznaczają również względnie wysokie marże, które 

pozwalają na inwestowanie przez przedsiębiorstwa w wybrane relacje prowadząc do ich stabilizacji 

(Pervan i in., 2009).  

Dodatkową okolicznością pośrednio wskazującą na możliwość zajęcia przez kategorię produktu 

znaczącego miejsca w hierarchii preferencji klienta, jest ich zdolność do bycia nośnikiem 

emocjonalnego przekazu marketingowego. Gdy konsumenci stają się w pewien sposób przywiązani do 

marki, powoduje to zwiększenie intensywności korzystania z sygnowanych nią ofert (Morrison i Crane, 

2007; Rossiter i Bellman, 2012). I tak, np. producenci samochodów mają, generalnie rzecz biorąc, 

lepszą pozycję wyjściową do emocjonalizacji komunikacji niż producenci aparatów fotograficznych 

(Mugge i in., 2005). Nie każda marka w obrębie danej kategorii będzie jednak wzbudzała podobne 

emocje i skłaniała do podejmowania decyzji wykraczających poza racjonalne poznanie oferty. 
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Podobnie, nie każda marka samochodowa będzie silniejsza niż marka aparatu fotograficznego. 

Rozpoznawanie tych zależności nie leży jednak w obszarze zainteresowania TŚZ ZR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Czynniki wpływające na wielkość niszy relacyjnej. 
Im bardziej intensywny kolor gradientu, tym większe prawdopodobieństwo istnienia potencjalnej znaczącej niszy 

relacyjnej 

Źródło: Książka habilitacyjna, s. 179. 

Wychodząc od rozważań na temat powiązań ZR/MR z teorią konfiguracji oraz logiką usługową, w 

pracy habilitacyjnej wskazano czwarty uniwersalny czynnik wpływający na prawdopodobieństwo 

powstania znaczącej niszy relacyjnej w postaci stopnia serwicyzacji oferty. Wśród podstawowych 

kategorii usług wyróżnia się te ukierunkowane na: ciało, przetwarzanie własności materialnych i 

niematerialnych, a także stymulowanie umysłu (Lovelock, 1983). Dwie pierwsze kategorie mają 

charakter działań fizycznych, dwie pozostałe niematerialnych. Jednocześnie posiadają one potencjał 

do wzbogacenia każdej oferty materialnej. Są one również najbardziej elastyczną częścią oferty, 

bazującą na doświadczeniu i zaufaniu. Sugeruje to, iż postrzeganie oferty, której istotną część stanowią 

wartości niematerialne, jest szczególnie silnie determinowane przez społeczny i czasoprzestrzenny 

kontekst (Vargo i in., 2020). Implikuje to potrzebę dokonywania stałych mikro-adaptacji i 

współkreowania wartości razem z klientem, co najpełniej dokonuje się na poziomie interakcji 

pracownik-klient. To ostatecznie prowadzi do wniosku, że im większa część postrzeganej przez klienta 

wartości oferty ma charakter zindywidualizowanej, niematerialnej usługi, tym większe możliwości 

otwiera to przed przedsiębiorstwami charakteryzującymi się dojrzałością ZR, a co za tym idzie, tym 

większe prawdopodobieństwo zbudowania przez nie znaczącej niszy relacyjnej. Wykorzystanie tej i 

 

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO KLIENTÓW 

RELATYWNE ZNACZENIE 
PRODUKTU/USŁUGI DLA KLIENTA 

DOMINUJĄCE ELEMENTY KREOWANIA 
WARTOŚCI 

Zn
acząca n

isza relacyjn
a                 N

isza relacyjn
a m

ało
 p

raw
d

o
p

o
d

o
b

n
a 



 
20 

 

pozostałych okoliczności zbudowania własnej niszy relacyjnej, jest w największym stopniu zależne od 

samego przedsiębiorstwa. 

Dalszą dyskusję nad aplikacją relacyjnego modelu biznesowego na rynku pozostawiono otwartą, 

lokując ją już po stronie TŚZ ZR rynków B2B i B2B. W publikacji zaproponowano przy tym pewne 

zagadnienia, które powinny znaleźć swoje wyjaśnienie w ramach programowych studiów rozwijających 

ten poziom teoretyczny ZR/MR, na zakończenie prezentując zaczątek badań tego typu, w postaci 

ilustracji opisujących funkcjonowanie relacyjnego modelu biznesowego w praktyce ośmiu 

przedsiębiorstw. 

 

Wkład w rozwój nauki i implikacje praktyczne pracy habilitacyjnej 

Główny wkład publikacji w rozwój nauki to: 

- konceptualizacja dojrzałości ZR,  

- empiryczna walidacja  konstruktu bazującego na wstępnym modelu teoretycznym dojrzałości ZR, 

- opracowanie charakteryzującego się własnościami aplikacyjnymi modelu docelowego dojrzałości ZR, 

- wykorzystanie modelu dojrzałości ZR jako fundamentu TŚZ ZR wyższego rzędu tłumaczącego stabilną 

przewagę konkurencyjną charakteryzujących się zorientowaniem relacyjnym przedsiębiorstw, 

- określenie treści i granic wykorzystania TŚZ ZR w ramach hipotetycznego systemu teorii przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 

- sformułowanie koncepcji niszy relacyjnej dopełniającej TŚR ZR od strony rynkowej koegzystencji 

przedsiębiorstw charakteryzujących się dojrzałością ZR i przedsiębiorstw zorientowanych transakcyjnie 

(nie wykazujących dojrzałości ZR), 

- zaproponowanie obszarów badawczych w ramach postulowanego programu badań nad systemem 

TŚZ ZR (TŚZ ZR wyższego rzędu oraz TŚZ ZR B2C i B2B). 

W odróżnieniu od licznych przywoływanych już we wniosku badań, w pracy habilitacyjnej 

przedstawiono dowody wskazujące na to, że ZR/MR to efektywny model biznesowy, który można z 

powodzeniem zastosować niezależnie od branży i rodzaju rynku. Wskazano wyraźnie, że relacyjnie 

uwarunkowana przewaga konkurencyjna możliwa jest do osiągnięcia jedynie przez przedsiębiorstwa 

charakteryzujące się dojrzałością ZR. Ta z kolei egzemplifikuje się w postaci osiągania perfekcji w 

zarządzaniu pewnymi specyficznymi procesami oraz poprzez autentyczne i spójne okazywania 

przywiązania do etyki biznesowej i norm relacyjnych przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Materiał 

empiryczny dostarczył argumentów wskazujących w szczególności na kluczową rolę 

upodmiotowionych pracowników, jako najważniejszego zasobu wewnętrznego przedsiębiorstwa, od 

którego biorą początek wszystkie inne zasoby. Są oni bowiem tymi, którzy w twórczy sposób 

interpretują potrzeby klientów i wspólnie przekształcają z nimi zasoby przedsiębiorstwa w taki sposób, 

aby uzyskać możliwie najbardziej zindywidualizowaną wartość, wycenianą znacznie powyżej kosztu 

zasobów, które się na nią złożyły. W konsekwencji wskazano, że etyczne zarządzanie relacjami 

wewnętrznymi to podstawowy czynnik budowania stabilnej przewagi konkurencyjnej, który poprzedza 

opanowanie przez przedsiębiorstwo zdolności do zarządzania relacjami z klientami i innymi 

zewnętrznymi partnerami. Charakterystyka zasobów relacyjnych wpisuje się w definicję szczególnie 

cennych, rzadkich, trudnych do imitacji i ustrukturyzowanych zasobów postulowanych w ramach 

podejścia zasobowego i dynamicznych zdolności, a działanie dźwigni tych zasobów w kierunku 
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powstawania stabilnej przewagi konkurencyjnej jest zgodne z zasobowo uwarunkowaną teorią 

przewagi konkurencyjnej (Resource-Advantage Theory of Competition). Ustalono jednocześnie, że 

efekt ten ma nieliniowy charakter, co sprawia, że osiągnięcie przez przedsiębiorstwo przeciętnej czy 

nawet dobrej jakości w zakresie zarządzania procesami relacyjnymi nie niesie ze sobą wypracowania 

korespondującego z nim poziomu przewagi konkurencyjnej. Fakt ten uzasadnia dotychczasową 

metodyczną trudność badania mechanizmu powstawania relacyjnie uwarunkowanej przewagi 

konkurencyjnej. 

W publikacji zaprezentowano podstawowe założenia TŚZ ZR. Najpierw, w ramach dyskusji na 

poziomie ontologicznym wskazano na zapotrzebowanie na TŚZ ZR wyższego rzędu i jej podstawowe 

założenia wraz z hipotetycznym systemem teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

uwzględniającego teorię główną w postaci  zasobowo uwarunkowanej teorii przewagi konkurencyjnej 

(Resource-Advantage Theory of Competition) oraz TŚZ ZR rynków B2C i B2B. W toku dalszych rozważań 

przyjęto epistemologiczne pozycjonowanie TŚZ ZR wyższego rzędu zdradzające podobieństwo do typu 

teorii uwarunkowań sytuacyjnych (contingency theory; Pinder i Moore, 1980). Tożsamość 

charakterystyczną dla teorii średniego zasięgu (wysoki stopień generalizacji przy jednoczesnym 

zachowaniu walorów aplikacyjnych) osiągnięto jednak nie poprzez wprowadzanie zmiennych 

moderujących, które mogłyby znacząco ograniczyć domenę jej zastosowania, ale poprzez koncentrację 

na rzeczywistości korporacyjnej wyłaniającej się z uniwersalnych wartości relacji międzyludzkich. W 

ten sposób zachowano i dokonano analizy całościowego obrazu stale odtwarzanego jądra relacyjnego 

fenomenu w postaci docelowego, empirycznie zweryfikowanego modelu dojrzałości ZR stanowiącego 

podstawę TŚZ ZR wyższego rzędu. Uzupełniono ją o koncepcję niszy relacyjnej, jako modelu rynku 

wyjaśniającego koegzystencję przedsiębiorstw charakteryzujących się dojrzałością ZR oraz 

przedsiębiorstw zorientowanych transakcyjnie. Rozpoczęto również dyskusję nad czynnikami 

wpływającymi na jej wielkość wskazując na niektóre z nich, mające uniwersalny charakter. Kontynuacja 

tego wątku badawczego na poziomie TŚZ ZR rynków B2C i B2B oraz empiryczna weryfikacja 

zaprezentowanych już tez, pozwoli w pełni rozwinąć potencjał systemu TŚZ ZR do generowania 

rekomendacji o charakterze normatywnym, uwzględniających specyfikę rynków i branż. 

Implikacje publikacji dla praktyki biznesowej zasadzają się na wskazaniu najważniejszych praktyk 

ZR/MR i norm relacyjnych, których perfekcjonizacja pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 

stabilizowanej poprzez ekosystem dojrzałych relacji. W tym kontekście, najważniejszym zadaniem 

kierownictwa firmy jest wykazanie skutecznych starań o utrzymanie motywacji i zaangażowania 

pracowników. Przy tym, jako narzędzia pozwalające na osiągnięcie takiego stanu relacji wewnętrznych 

wskazano przede wszystkim otwartość komunikacyjną i wykazywanie się przez przełożonych 

autentycznymi kwalifikacjami moralnymi. 

Wykazano również, że komunikacja relacyjna bazuje na wiedzy o klientach, jednak sposób w jaki 

interakcje są przez nich odbierane zależy w znacznie wyższym stopniu od upodmiotowionych 

pracowników niż od narzędzi bazodanowych, którymi się oni posługują. Najważniejszym celem 

zastosowania wiedzy o klientach jest rozpoznanie tych z nich, którzy zdradzają najwyższy potencjał do 

rozwoju rentownych relacji, aby możliwe było dokonywanie selektywnych inwestycji w ich rozwój, przy 

założeniu utrzymywania poprawnych relacji z szerszą grupą klientów. Wreszcie zidentyfikowano dwa 

konkretne procesy biznesowe, które w ramach osiągania dojrzałości ZR powinny otrzymać najwyższy 

priorytet. Są nimi zarządzanie szansami sprzedaży (lead management; bezzwłoczne podejmowanie i 

prowadzenie dialogu z klientami zainteresowanymi ofertą) oraz zarządzanie komunikacją 

zwrotną/reklamacjami od klientów (efektywna analiza tych sygnałów przez kompetentny i zespół). 
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4.2. Działalność badawcza i publikacyjna, której efekty widoczne są w pozostałych 

publikacjach 

Wprowadzenie 

W chwili składania niniejszego autoreferatu, dorobek publikacyjny zgromadzony przez habilitanta od 

2004r. liczy 45 pozycji, przy czym, na ostatnie 10 lat, a więc od momentu podjęcia stałej aktywności 

akademickiej, przypada ponad 80% z nich. W związku ze zmianą systemu punktowania publikacji 

wprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2018r., zarówno zestawienie syntetyczne 

dorobku habilitanta (łączna punktacja podana na tej stronie oraz graficzna prezentacja przyrostu 

publikacji i punktów przedstawiona na rys. 7), jak i poszczególne publikacje szczegółowo omawiane w 

tej części autoreferatu, zawiera punktację aktualizowaną do obecnie obowiązujących zasad opisanych 

w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

wydanym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). Takie podejście 

zastosowano kierując się dążeniem do osiągnięcia wiarygodności i przejrzystości prezentowanego 

zestawienia, w szczególności zaś następującymi przesłankami: 

 możliwość weryfikacji podawanych przez habilitanta wartości punktowych na podstawie 

ogólnodostępnych dokumentów publikowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, 

 brak jednolitego narzędzia bibliograficznego w macierzystej uczelni habilitanta, które 

umożliwiałoby przygotowanie jednolitego zestawienia dorobku publikacyjnego dla wszystkich 

pozycji i ich zewnętrznej weryfikacji (obecnie wykorzystywany system zawiera dane od roku 

2013, a wcześniejszy, już nieużywany, nie zawierał żadnych informacji o przyznanych 

punktach), 

 czterokrotne przewartościowanie skali punktowej (obecnie pozycje najwyżej punktowane 

artykuły za 200 punktów, przed reformą 50 punktów), powodowałoby niedoszacowanie 

dorobku opublikowanego przed reformą, 

 publikowane przez habilitanta na przestrzeni lat artykuły w tym samym czasopiśmie 

otrzymałyby różną punktację. 

Konsekwencją zastosowanego rozwiązania jest wykazanie 0 punktów dla artykułów i rozdziałów w 

monografiach opublikowanych w czasopismach/wydawnictwach, które nie znalazły się na aktualnym 

ministerialnym wykazie. Ponadto, dla prac wieloautorskich, podano liczbę punktów po uwzględnieniu 

części punktów przypadających na innych współautorów. 

Łącznie, dla całości dorobku habilitanta ustalono punktację na poziomie 927. Ponadto:  

 zgodnie z raportem Clarivate Analytics za rok 2020 ustalono sumaryczny wskaźnik Impact 

Factor na poziomie 11,37 (wskaźnik 5-letni 12,82).  

 odnotowano 290 cytowań w bazie Google Scholar oraz indeks Hirscha na poziomie 9, 

 odnotowano 114 cytowań (43 bez autocytowań) w bazie BazEkon oraz indeks Hirscha na 

poziomie 6 (4 bez autocytowań), 

 odnotowano 9 cytowań w bazie Scopus oraz indeks Hirscha na poziomie 3, 

 odnotowano 10 cytowań (6 bez autocytowań) w bazie Web of Science oraz indeks Hirscha na 

poziomie 2 (2 bez autocytowań). 

https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.04.010
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Rys. 7. Graficzna prezentacja przyrostu dorobku w latach 
Źródło: Opracowanie własne 
* Punkty MEiN aktualizowane do obecnie obowiązujących zasad 

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę dorobku habilitanta. Należy podkreślić, że wśród omawianych 

pozycji nie ma takich, które zostałyby opublikowane w tzw. „drapieżnych czasopismach” (predatory 

journals). W swojej strategii publikacyjnej habilitant kierował się też zasadą, aby poddawać się 

procesowi recenzowania w wydawnictwach, w których publikacja nie była powiązana z pobieraniem 

opłaty. Wyjątek stanowią jedynie wydawane przez uznane instytucje czasopisma Argumenta 

Oeconomica oraz Przegląd Organizacji. 

Wszystkie publikacje habilitanta wpisują się w szeroko rozumiane podejście relacyjne w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, zachowując przy tym interdyscyplinarny charakter i silne związki z praktyką 

gospodarczą. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w kilku wyraźnie odznaczających się nurtach 

badawczych. W dorobku habilitanta można wyróżnić następującą tematykę: 

 relacyjny model biznesowy, 

 relacyjnie uwarunkowana internacjonalizacja przedsiębiorstw, 

 zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management – CRM), 

 proces zarządzania okazjami sprzedaży, 

 upodmiotowienie pracowników, 

 rola mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami. 

 

Publikacje w nurcie: relacyjny model biznesowy 

Najważniejsze publikacje w tej grupie poświęcone są konceptualizacji modelu dojrzałości w 

zarządzaniu relacjami (4). Zaczęły się one pojawiać po 2015r., w ramach badań literaturowych 

prowadzonych w ramach grantu Sonata (więcej informacji w wykazie osiągnięć naukowych). 

Ukoronowaniem tych prac uzupełnionych o badania empiryczne jest najnowszy artykuł opublikowany 

w Journal of Business Research. Jego zasadnicza część była gotowa już w 2019r., jednak wieloetapowa 

procedura wydawnicza sprawiła, że został on wydany dopiero po głównej publikacji przedstawianej w 
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niniejszym autoreferacie. Łącznikiem pozostałych publikacji (3) jest koncepcja zasobów relacyjnych i 

rola, jaką odgrywają w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Habilitant i pozostali współautorzy 

monografii wydanej nakładem wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing otrzymali w 2018 roku 

nagrodę zespołową Rektora UEP. 

W sumie w tej grupie znajduje się 7 publikacji (w tym 5 artykułów w czasopismach naukowych), które 

łącznie przyniosły, jak dotąd 47 cytowań1: 

 Deszczyński, B., & Beręsewicz, M. (2021). The maturity of relationship management and firm 

performance – A step toward relationship management middle-range theory. Journal of 

Business Research, 135, 358–372.| 140(140) pkt. / 7,55 IF / 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2019). Zasobowa teoria przedsiębiorstwa i koncepcja logiki usługowej w 

świetle podejścia relacyjnego w zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (1), 19–26. | 40 pkt. / 1 cyt., 

 Deszczyński, B. (2018). The integrated relationship management framework. Ekonomia I 

Prawo, 17(1), 17–31.| 40 pkt. / 8 cyt., 

 Deszczyński, B. (2018). Classical and Relational Determinants of Competitive Advantage. In K. 

Fonfara, Ł. Małys, & M. Ratajczak-Mrozek, K. Fonfara, Ł. Małys, & M. Ratajczak-Mrozek 

(red.), The Internationalisation Maturity of the Firm : A Business Relationships Perspective (pp. 

44–52). Cambridge Scholars Publishing. | 0 pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński B.: The integrated relationship management framework, Institute of Economic 

Research Working Papers No. 23/2017, 1-10 p., 2017, 9th International Conference on Applied 

Economics Contemporary Issues in Economy 2017| 0 pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2016). The Maturity of Corporate Relationship Management. Gospodarka 

Narodowa, (3), 73–104.| 40 pkt. / 16 cyt., 

 Deszczyński, B. (2014). Zasoby relacyjne - konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii 

przedsiębiorstwa. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(11), 25–44.| 0 pkt. / 22 cyt. 

 

Publikacje w nurcie: relacyjnie uwarunkowana internacjonalizacja przedsiębiorstw 

Wszystkie publikacje w tej grupie traktują o funkcjonowaniu przedsiębiorstw zorientowanych 

relacyjnie w międzynarodowym otoczeniu biznesowym. W pierwszej kolejności na uwagę zasługują (3) 

publikacje, które powstawały w ramach współpracy trzech autorów (habilitanta oraz prof. dr hab. 

Krzysztofa Fonfary i dr. Adama Dymitrowskiego, w trakcie realizacji grantu badawczego Opus (więcej 

informacji w wykazie osiągnięć naukowych). Koncentrują się one na wspomagania i przyspieszania 

procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem pomocy różnego rodzaju „agentów 

kapitału relacyjnego”. W ramach tego cyklu szczególnie mocno wyróżnia się kwestia znaczenia relacji 

nieformalnych pomiędzy konkretnymi pracownikami współpracujących firm lub też ich rola w 

doprowadzeniu do tej współpracy. Za szczególny produkt tych relacji wskazano dostęp do dającej 

przewagę nad konkurentami wiedzy. Za artykuł opublikowany w Journal of Business & Industrial 

Marketing habilitant wraz ze współautorami otrzymał w 2019 roku nagrodę zespołową Rektora UEP. 

Artykuł w Argumenta Oeconomia ukazuje proces internacjonalizacji w kontekście koordynacji działań 

handlowych w odpowiedzi na centralizację globalnych sieci zakupowych. Dwie najstarsze publikacje 

                                                           
1 Podano dane o cytowaniach na podstawie Google Scholar oraz punktację MNiE zgodnie z aktualnym na dzień 
złożenia wniosku wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 
wydanym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). W przypadku publikacji napisanych przez 
wielu autorów, najpierw podano punktację przypadającą na habilitanta, a następnie w nawiasach podano ogólną 
liczbę punktów przypadającą na publikację. 
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opisują wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami chcącymi dokonać internacjonalizacji z 

zachowaniem jednej, spójnej strategii zarządzania relacjami z klientami.  

W sumie, w tej grupie znajduje się 7 publikacji (w tym 3 artykuły w czasopismach naukowych), które 

łącznie przyniosły 66 cytowań: 

 Deszczyński, B. (2019). The determinants of global account management (GAM). A relationship 

decision-making model. Argumenta Oeconomica, (2 (43)), 233–253.| 40 pkt. / 0,366 IF / 1 cyt., 

 Dymitrowski, A., Fonfara, K., & Deszczyński, B. (2019). Informal relationships in a company’s 

internationalization process. Journal of Business & Industrial Marketing, 34(5), 1054–1065.| 

23(70) pkt. / IF 3,462 / 5 cyt., 

 Deszczyński, B., Fonfara, K., & Dymitrowski, A. (2017). The role of relationships in initiating the 

internationalisation process in B2B markets. Entrepreneurial Business and Economics 

Review, 5(4), 91–109.| 23(70) pkt. / 9 cyt., 

 Fonfara K., Deszczyński B., Dymitrowski A. (2016). Informal Relationships in the Company 

Internationalization Process - Concept and Empirical Evidence, 1-16, 32nd IMP Conference 

"Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships" 2016.| 0 pkt. / 6 cyt., 

 Deszczyński, B. (2014). Globalne strategie zarządzania relacjami z klientami. W M. Gorynia & 

S. Rudolf, M. Gorynia & S. Rudolf (Red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce (ss. 

536–558). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.| 20 pkt. / 5 cyt., 

 Deszczyński, B. (2014). Marketing partnerski (relationship marketing) na rynku 

międzynarodowym. In K. Fonfara, (red.), Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i 

praktyka (pp. 90–126). Wydawnictwo Naukowe PWN.| 20 pkt. / 3 cyt., 

 Deszczyński, B. (2012). The mechanism of business network development in the 

internationalization process: case study Instalcompact Sp. z o.o. [w] Łuczak, M., Małys, Ł., 

Ratajczak-Mrozek, M., Szczepański, R., Soniewicki, M., Dymitrowski, A., & Deszczyński, B. 

(2012). The development of business networks in the company internationalisation process 

(pp.174-179). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.| 20 pkt. / 37 cyt. 

 

Publikacje w nurcie: zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management – CRM) 

Publikacje w tej grupie powstawały w przeważającej części przed uzyskaniem przez habilitanta stopnia 

doktora oraz przed podjęciem przez niego pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ich 

tematyka koncentruje się na czynnikach wpływających na stopień powodzenia wdrożenia podejścia 

relacyjnego w przedsiębiorstwie, w tym implementacji narzędzi informatycznych klasy CRM. Publikacje 

charakteryzują się przede wszystkim walorami aplikacyjnym. Należy jednak wspomnieć o tym, że 

niektóre zawarte w nich koncepcje teoretyczne, habilitant wykorzystał w swoich późniejszych studiach 

nad dojrzałością w zakresie zarządzania relacjami (wstępna koncepcja: efektywność wdrożenia CRM 

warunkuje równowaga pomiędzy wymiarem strategii, IT i zarządzania zmianą) oraz nad wielkością 

niszy relacyjnej (wstępne koncepcja: zewnętrznie uwarunkowane bariery wdrożenia CRM). 

Najważniejszą publikacją w tej grupie jest autorska monografia wydana w 2011r. przez oficynę Wolters 

Kluwer (do dziś dostępna w sprzedaży). 

W sumie, w tej grupie znajduje się 11 publikacji (w tym autorska monografia i 3 artykuły w 

czasopismach naukowych), które łącznie przyniosły 67 cytowań: 

 Deszczyński, B. (2016). Wdrażanie zarządzania relacjami z klientami w organizacji rozproszonej 

na przykładzie branży motoryzacyjnej. In M. Łuczak & Ł. Małys, M. Łuczak & Ł. Małys 
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(red.), Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej (pp. 99–123). Advertiva.| 0 

pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2015). Die Kooperation zwischen Volkswagen Group und Kulczyk Tradex in 

dem CRM Implementierungsprozess. In J. Olszyński, A. Bielig, & J. Wandel, J. Olszyński, A. 

Bielig, & J. Wandel (red.), Niemcy i Polska w drodze do “Europa 2020” (pp. 393–406). Oficyna 

Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.| 20 pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2012), Significance of lead management for successful implementation of 

CRM w: K. Pająk, P. Błaszczyk (red.), Market and the state in the contemporary global economy 

- selected issues, Toruń: Adam Marszałek, s. 50-66.| 20 pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2011). CRM : strategia, system, zarządzanie zmianą : jak uniknąć błędów i 

odnieść sukces wdrożenia., wyd. 1, Warszawa: Wolters Kluwer Polska – OFICYNA.| 100 pkt. / 

26 cyt., 

 Deszczyński, B. (2010). Customer Relationship Management w gospodarce opartej na 

wiedzy w: Piotr Głowski, Kazimierz Pająk (red.), Klastry w rozwoju gospodarczym, Drukarnia 

Cyfrowa POZDRUK Sp. z o.o., Poznań, s. 117-131.| 0 pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, P., Deszczyński, B. (2009). Significance of field force for the CRM implementation 

in an enterprise., Global Conference on Business and Finance Proceedings, Vol. 4, Nr 1, 2009 , 

Atlantic City, January 2009, s. 184–191.| 0 pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2008). Zewnętrzne bariery wdrażania strategii CRM w integrującej się 

Europie. w: M. Dudek (red.) Polityka unijnej integracji: wybrane relacje zewnętrzne i 

wewnętrzne., Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 361-376.| 20 pkt. / 6 cyt., 

 Deszczyński, B. (2008). Customer Relationship Management gwarantem bezpieczeństwa 

konsumenta w: L. Kacprzak i J. Knopek, (red.), Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, 

Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Pile, s. 157-167.| 0 pkt. 

/ 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2007). Uwarunkowania wdrażania CRM w przedsiębiorstwie, Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, s. 165-181.| 40 pkt. / 12 cyt., 

 Deszczyński, B. (2005). Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM) w przedsiębiorstwie., Studia 

Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu 

Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 65, s. 388-399| 0 pkt. / 7 cyt., 

 Deszczyński, B., Deszczyński, P. (2004). Customer Relationship Management konsekwencją 

globalizacji, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE 

Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 44, s. 168–192.| 0 pkt. / 16 cyt. 

 

Publikacje w nurcie: proces zarządzania szansami sprzedaży 

Wszystkie publikacje w tej grupie oparte są na badaniach empirycznych. Artykuł, który ukazał się w 

2013r., był trzecią publikacją habilitanta po podjęciu pracy naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Poznaniu (UEP). Bazował on na danych pozyskanych jeszcze w trakcie pracy habilitanta w firmie 

Kulczyk Tradex (importera samochodów Audi, Porsche i Volkswagen w Polsce) na stanowisku 

Menedżera Zespołu ds. CRM. Kolejne artykuły wykorzystują dane zebrane w ramach wykonywania 

projektów zleconych przez Volkswagen Group Polska (następcy Kulczyk Tradex) Wielkopolskiej Szkole 

Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz (dla branży innych niż motoryzacyjna) w 

ramach projektów wykonywanych we współpracy ze studentami UEP. W ostatnich artykułach z tego 

cyklu, z racji stale powtarzających się (niezależnie od badanej branży) nieciągłości procesu zarządzania 

okazjami sprzedaży, krystalizuje się przeświadczenie habilitanta, o ogólnie niskiej skuteczności 

wdrażania relacyjnego modelu biznesu przez przedsiębiorstwa oraz o potencjalnej roli opisywanego 
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procesu, jako stosunkowo łatwego do zbadania probierza dojrzałości przedsiębiorstw w zakresie 

zarządzania relacjami. Artykuł z 2016r. opublikowany w wydaniu specjalnym Journal of Eastern 

European and Central Asian Research, został uznany za jeden z 10 najlepszych podczas konferencji 

International Business and Management Conference organizowanej w Pradze przez Institute of 

Eastern Europe and Central Asia, MacEvan University Edmonton, Univerzita Hradec Kralove, Vysoká 

škola ekonomická v Praze. 

W sumie, w tej grupie znajduje się 6 publikacji (w tym 5 artykułów w czasopismach naukowych), które 

łącznie przyniosły 35 cytowań: 

 Deszczyński, B. (2017). The Impact of Opportunity Management on the Relationship Business 

Model  (A Study in the Polish Housing Industry). W R. Brunet-Thornton, R. Brunet-Thornton 

(Red.), International Business and Management Conference (ss. 19–29). University of 

Economics, Prague, Oeconomica Publishing House, ISBN 978-80-245-2215-9, ss. 19-29.| 0 pkt. 

/ 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2016). Multi-channel opportunity management  ‒ an exploratory research on 

the example of tourist industry. Marketing i Zarządzanie, (5 (46)), 135–142.| 0 pkt. / 1 cyt., 

 Deszczyński, B. (2016). The Impact of Opportunity Management on the Relationship Business 

Model (A Study in the Polish Housing Industry). Journal of Eastern European and Central Asian 

Research, 3(2), 1–10.| 20 pkt. / 8 pkt., 

 Deszczyński, B., & Mielcarek, P. (2015). Nieciągłości w procesie zarządzania szansami sprzedaży 

w branży motoryzacyjnej. Marketing i Rynek, (2 [CD]), 23–30.| 10(20) pkt. / 7 cyt., 

 Deszczyński, B., & Mielcarek, P. (2014). The Online/Offline Gap in Lead Management Process. 

Przegląd Organizacji, (8), 42–49.| 20(40) pkt. / 6 cyt., 

 Deszczyński, B. (2013). Lead management jako źródło short-term wins w procesie zarządzania 

relacjami z klientami. Marketing i Rynek, (5), 24–32.| 20 pkt. / 13 cyt. 

 

Publikacje w nurcie: upodmiotowienie pracowników 

Większość publikacji w tej grupie bazuje na badaniach empirycznych. Największym przedsięwzięciem 

badawczym był projekt wykorzystujący dane pochodzące z dziewięciu przedsiębiorstw z sektora usług 

biznesowych (Shared Services Centers / Business Processing Outsourcing) działających w Poznaniu. 

Pozyskali je studenci podczas wizyt realizowanych w ramach konkursu przygotowanego w 

porozumieniu z ABSL Regional Chapter w Poznaniu (organizacji zrzeszającej firmy z sektora). 

Zwieńczeniem tego projektu naukowo-badawczego i dydaktycznego, było współzorganizowanie przez 

habilitanta konferencji Shared Services Center sector in Poland - an industry of the future? Career 

opportunities for generation Y. Growth opportunities for Poland, która odbyła się na UEP 7 czerwca 

2016r. oraz redakcja wydania specjalnego numeru czasopisma Studia Oecenomica Posnaniensia, który 

ukazał się w 2018r. 

W sumie, w tej grupie znajdują się 4 publikacje (wszystkie to artykuł w czasopismach naukowych), które 

łącznie przyniosły 12 cytowań: 

 Małys, Ł., & Deszczyński, B. (2020). Psychological empowerment in healthcare units: an 

empirical analysis of public hospitals. Organizacja I Zarządzanie : Kwartalnik Naukowy, (3 (51)), 

17–29.| 10(20) pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2018). Empowerment pracowników w przedsiębiorstwach branży usług 

biznesowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(4), 113–143.| 0 pkt. / 3 cyt., 
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 Deszczyński, B., & Soniewicki, M. (2018). Wprowadzenie. Studia Oeconomica 

Posnaniensia, 6(4), 3–5.| 0 pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2016). Upodmiotowienie pracowników jako element przewagi konkurencyjnej 

w organizacjach ukierunkowanych na zarządzanie relacjami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego W Katowicach, (255), 280–288.| 0 pkt. / 9 cyt. 

 

Publikacje w nurcie: rola mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami 

I w tej grupie wszystkie publikacje oparte są na badaniach empirycznych. Ich celem była ocena poziomu 

intensywności oraz treści dialogu podejmowanego przez przedsiębiorstwa wielu branż z klientami 

ostatecznymi na rynkach B2C z wykorzystaniem nowoczesnych platform komunikacji społecznej. W 

jednej z publikacji, dodatkowo pojawił się wątek internacjonalizacji. Jej celem było porównanie stopnia 

standaryzacji działań podejmowanych przez międzynarodowe marki na platformie facebook na 

rynkach Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec i Polski. Dodatkowo, tematykę zarządzania relacjami 

z klientami za pomocą mediów społecznościowych reprezentują dwa artykuły, w których badano 

poziom aktywności w profesjonalnych mediach społecznościowych (linkedin oraz goldenline) 

menedżerów eksportu polskich przedsiębiorstw wielu branż. Podobnie jak w przypadku rynków B2C, 

tak również na rynkach B2B stwierdzono generalnie wysoce niesatysfakcjonujący poziom aktywności 

badanych podmiotów i osób, zarówno pod względem częstotliwości aktywności, jak i jakości 

przedstawianych treści. Dwie publikacje łączą zagadnienia związane z komunikacją poprzez media 

społecznościowe z public relations. Jedną z nich, wydaną w 2016r. monografię, docenił Rektor UEP 

przyznając habilitantowi i innymi jej współautorami nagrodę zespołową. 

W sumie, w tej grupie znajduje się 6 publikacji (w tym 3 artykuły w czasopismach naukowych), które 

łącznie przyniosły 17 cytowań: 

 Deszczyński, B. (2018). Business networking in social media - a case study of Polish export 

professionals. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 5(1), 1–13.| 20 pkt. / 0 

cyt., 

 Deszczyński, B. (2017). Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych - aktywność polskich menedżerów eksportu w serwisach LinkedIn i 

GoldenLine. Marketing i Rynek, (9 [CD]), 58–67.| 20 pkt. / 2 cyt., 

 Deszczyński, B. (2017). Word-Of-Mouth in social media. The case of Polish tourist 

industry. International Journal of Management and Economics, 53(4), 93–114.| 40 pkt. / 6 cyt., 

 Deszczyński, B. (2016). Public relations versus marketing - casus zarządzania relacjami z 

klientami. In P. Deszczyński (red.), Public relations (pp. 206–220). Poznań: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).| 20 pkt. / 1 cyt., 

 Deszczyński, B., Łuczak, M., & Wieczerzycki, M. (2016). Social media as a tool to support 

building relationships in the international market. In T. Rynarzewski & M. Szymczak, T. 

Rynarzewski & M. Szymczak (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. 

Recent Advances in Research on International Economics & Business (pp. 349–369). Poznań: 

Poznań University of Economics and Business.| 6(20) pkt. / 0 cyt., 

 Deszczyński, B., & Deszczyński, P. (2014). Public relations w turystyce. In P. Głowski, P. Głowski 

(red.), Rozwój turystyki w Pile i w Północnej Wielkopolsce (pp. 53–69). Kunke Poligrafia.| 0 pkt. 

/ 0 cyt, 

 Deszczyński, B. (2012). Rola public relations w strategii CRM - spojrzenie w dobie mediów 

społecznościowych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE 

Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 249, s. 66-83. | 0 pkt. / 8 cyt. 
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Pozostałe publikacje 

W tej grupie znajdują się dwie pozycje. Pierwsza z nich to artykuł wydany w książce konferencyjnej 

będący efektem współpracy habilitanta w ramach Zespołu Badawczego ds. Zarządzania Organizacjami 

Non-Profit UEP. Druga, to recenzja monografii poświęconej związkom zarządzania strategicznego i 

zarządzania relacjami z klientami. 

 Deszczyński, B., Mikołajczak, P., & Ziomek, A. (2019). Volunteering and sustainable growth of 

social enterprises. Lessons from scouting organizations. W A. P. Balcerzak & I. Pietryka, A. P. 

Balcerzak & I. Pietryka (Red.), Proceedings of the International Conference on Applied 

Economics: Entrepreneurship and Management (ss. 39–47). ISBN 978-83-65605-14-6 | 20 pkt. 

/ 0 cyt., 

 Deszczyński, B. (2014). Adrian Payne, Pennie Frow, Strategic Customer Management, 

Integrating Relationship Marketing and CRM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 

(3), 331–333.| 20 pkt. / 0 cyt. 

Tab. 3 zawiera podsumowanie dorobku publikacyjnego habilitanta.  

 Tab. 3 Syntetyczne podsumowanie dorobku publikacyjnego habilitanta 

Rodzaj 
osiągnięcia 

Osiągnięcia przed uzyskaniem 
stopnia doktora nauk 

ekonomicznych 

Osiągnięcia po uzyskaniu stopnia 
doktora nauk ekonomicznych 

∑ 
autorstwo współautorstwo autorstwo współautorstwo 

j.pol. j.ang. j.pol. j.ang. j.pol. j.ang. j.pol. j.ang. 

Publikacje 
naukowe w 
czasopismach z 
bazy Web of 
Science 

- - - - - 6 - 3 9 

Publikacje 
naukowe w 
pozostałych 
czasopismach 

3 - - - 8 - 1 2 14 

Monografie 
naukowe 

- - - - 1 1 - - 2 

Rozdziały w 
monografiach 

2 - - - 5 
3(+1 

j.niem.) 
1 1 13 

Publikacje w 
materiałach 
konferencyjnych z 
numerem ISBN 

- - - - - 1 - 1 2 

Pozostałe 
publikacje 
konferencyjne 

- - - 1 - 1 - 1 3 

Recenzje 
publikowane 

- - - - 1 - - - 1 

Redakcje 
numerów 
czasopism 
(przedmowa) 

- - - - - - 1 - 1 

∑ 5 0 0 1 15 13 3 8 45 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną 

w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności 

zagranicznej.  

 

Współpraca z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii 

Znaczącym przejawem aktywności międzynarodowej habilitanta jest współpraca w roli eksperta 

zatrudnionego przez Europejski Instytut Technologiczny (European Institute of Innovation & 

Technology – EIT). EIT to instytucja naukowo-badawcza Unii Europejskiej z główną siedzibą w 

Budapeszcie stworzona na wzór Massachusetts Institute of Technology. Jej głównym celem jest rozwój 

europejskiej nauki i wspieranie aktywnej współpracy nauki i biznesu. Jednym z przejawów działalności 

EIT są centra innowacji zakładane w ramach Knowledge and Innovation Community (KIC). W Polsce w 

Krakowie funkcjonuje np. biuro Węzła Energii "InnoEnergy" współpracujące z uczelniami i 

przedsiębiorstwami z Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii i Szwecji. Inicjatywy EIT obejmują również 

granty i organizowanie konferencji, których efekty są często długofalowe. M.in. w wyniku takich 

działań, we Wrocławiu rozpoczął działalność Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT), który obecnie 

funkcjonuje w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Współpraca habilitanta z EIT miała miejsce od września 2015r. do czerwca 2016r. Jej celem było 

wsparcie EIT w identyfikacji procesów służących rozwijaniu i utrzymywaniu relacji tej instytucji z jej 

licznymi interesariuszami i zaproponowanie działań wspieranych z wykorzystaniem nowoczesnych 

rozwiązań IT, które umożliwiłyby ich monitorowanie, w tym przede wszystkim aktualizowanie wiedzy 

EIT o interesariuszach i optymalne zarządzanie relacjami z interesariuszami. 

Zadanie podzielono na etapy i zadania, które habilitant wykonywał we współpracy z pracownikami 

EIT oraz innymi instytucjami europejskimi, które posiadały istotne z punktu widzenia projektu 

doświadczenia w zarządzaniu relacjami. Kontrakt ekspercki obejmował 38 osobodni, w tym 3 

poświęcono na dwie wizyty habilitanta w siedzibie EIT w Budapeszcie. Efektem projektu były dwie 

prezentacje przedstawiane przed zarządem EIT, dwa warsztaty dla istotnych z punktu widzenia 

powodzenia pracowników EIT oraz dwa raporty. W pierwszym przedstawiono stan wyjściowy w 

zakresie zarządzania relacjami z interesariuszami, związane z nim problemy i wyzwania. W drugim 

wskazano na możliwe trzy scenariusze rozwoju projektu z uwzględnieniem uwarunkowań 

organizacyjnych i technologii IT. 

 

Współpraca z uczelniami zagranicznymi 

Od czasu zatrudnienia na UEP, habilitant współpracował z następującymi uczelniami wyższymi (wg 

kolejności dat podejmowanych aktywności): 

 Uniwersytet w Lipsku (Niemcy), 

 Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere (Finlandia), 

 Uniwersytet Teksański w Houston (USA), 

 Uniwersytet Steinbeis w Stuttgarcie (Niemcy), 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy). 

W ramach programu LLP Erasmus Teaching Staff Mobility, w dniach 29.04. – 03.05.2013r. habilitant 

spotkał się z prof. Dubravko Radic, kierującym Instytutem Usług i Zarządzania Relacjami (Institut fuer 

Service und Relationship Management (ISRM)) na Uniwersytecie w Lipsku (Universitaet Leipzig, 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultaet). Celem wizyty było sondowanie możliwości współpracy w 
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zakresie wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych oraz rozwój umiejętności dydaktycznych. 

W trakcie wizyty habilitant poprowadził wykłady ze studentami niemieckimi poświęcone tematyce 

zarządzania relacjami z klientami (CRM) w wymiarze 5 godzin. Wizyta zaowocowała złożeniem projektu 

badawczego poświęconego procesowi zarządzania okazjami sprzedaży w Deutscher Akademischer 

Austausch Dienst (DAAD). 

W dniach 08.05 – 13.05.2016r., w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Training, habilitant 

przebywał na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Tampere w Finlandii (Tampere University of Applied 

Sciences). Habilitant uczestniczył w serii spotkań, szkoleń i prelekcji organizowanych w ramach 

International Week, których celem była wymiana doświadczeń związanych z innowacyjnymi metodami 

nauczania, wykorzystującymi m.in. nowoczesne narzędzia ICT. Odbył również spotkanie, którego celem 

było rozpoczęcie współpracy w ramach tzw. International Student Research Programs przewidujących 

realizację celów dydaktycznych w międzynarodowych grupach studentów i jednoczesne gromadzenie 

materiału empirycznego umożliwiającego przygotowanie współnych publikacji. Wizyta w Finlandii 

zaowocowała wprowadzeniem innowacji do programów dydaktycznych w postaci prac e-

learningowych realizowanych w mediach społecznościowych, które w dalszej perspektywie 

zaowocowały współpracą z Texas University. 

W roku akademickim 2016/2017 habilitant nawiązał kontakt ze stypendystą Fulbrighta, który 

przebywał na UEP, prof. Alanem Freitagiem. Z jego pomocą habilitant dotarł do prof. Erica Ciszek z 

Houston University i przekonał ją do podjęcia przygotowanego przez siebie międzynarodowego 

studenckiego projektu badawczego (International Student Research Program). Polegał on na analizie 

rocznej aktywności hoteli w serwisie facebook pod kątem ilości, tematyki i jakości publikowanych 

informacji oraz poziomu odzewu klientów i charakteru dialogu z nimi. Zbieranie danych pierwotnych, 

ich analiza i przygotowanie raportu w języku angielskim odbywało się w ramach międzynarodowych 

zespołów. Platformą komunikacji była zamknięta grupa facebook, na której poszczególni studenci z 

UEP (z kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,) oraz Houston University przedstawiali siebie 

i miejscowości, z których pochodzą, a następnie mieli utworzyć grupy złożone z członków z obu 

uniwersytetów. W sumie powstało 20 grup, w których pracowało 48 studentów. Dokonali oni analizy 

działalności firm funkcjonujących w Australii, Chinach, Japonii, Holandii, Hong Kongu, Indiach, Francji, 

Kanadzie, Niemczech, Panamie, Polsce, Portugalii, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii, Wybrzeżu Kości 

Słoniowej. Celem projektu było nie tylko zebranie informacji o poziomie wykorzystania mediów 

społecznościowych w branży hotelarskiej, ale również międzykulturowy dialog i próba podjęcia pracy 

w wirtualnej grupie różniącej się pod względem kultury i funkcjonującej w różnych strefach czasowych. 

Językiem projektu był język angielski. 

W 2017r., habilitant otrzymał zaproszenie do współpracy ze Steinbeis University w Stuttgarcie. 

Pomiędzy sierpniem a grudniem 2017r., habilitant podczas dwukrotnych pobytów przeprowadził 32 

godziny warsztatów i wykładów z zakresu marketingu, e-marketingu i sprzedaży, dla studentów 

kierunku International Management w należącej do tej uczelni International Management School of 

International Business and Entrepreneurship.  

Również w 2017r., na zaproszenie prof. Richarda Brunet-Thorntona, habilitant po raz drugi wziął 

udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Vysoká škola ekonomická v Praze 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze). Oprócz wystąpienia pt. “Business networking in social media              

- a case study of Polish export professionals“, habilitant prowadził rozmowy w sprawie podjęcia 

pomiędzy UEP a praską uczelnią współpracy przy wymianie kadr i międzynarodowych certyfikacjach. 

Rozmowy te były dalej kontynuowane w 2018r. z udziałem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z 

Zagranicą UEP. 
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Poza wymienionymi przykładami współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi, w latach 2015-

2021 habilitant uczestniczył w 11 konferencjach międzynarodowych w Polsce i zagranicą, każdorazowo  

prezentując własne lub przygotowane we współautorstwie wystąpienie. Dodatkowo, większość 

prezentowanych artykułów doczekała się już publikacji. Lista konferencji wraz z podaniem tytułu 

wystąpienia, jego dalszych losów publikacyjnych oraz wyróżnień przyznanych habilitantowi znajduje 

się w tab. 4. 

 

Tab. 4. Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych 

11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy 

Organizator Instytut Badań Gospodarczych, PTE Toruń, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie 

Data i miejsce 17-18 czerwca 2021r., online 

Zgłoszony artykuł 
 

Relational Taxonomy 

Ostateczna publikacja w toku 

6th Academy of International Business Central Eastern European (AIB-CEE) Chapter Annual 
Conference on International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, 

Innovation and Entrepreneurship 

Organizator Academy of International Business Central Eastern European (AIB-CEE) 
Chapter, Kauno Technologijos Universitetas 

Data i miejsce 26-27 września 2019r., Kowno 

Zgłoszony artykuł 
 

The maturity of corporate relationship management and firm 
performance – a step towards relationship management mid-range 
theory 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B., & Beręsewicz, M. (2021). The maturity of relationship 
management and firm performance – A step toward relationship 
management middle-range theory. Journal of Business Research, 135, 
358–372. 

Wyróżnienia Nagroda dla najlepszego recenzenta w ramach Track: International 
marketing: societies, markets and cultures 

10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy 

Organizator Instytut Badań Gospodarczych, PTE Toruń, Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Data i miejsce 20-21 czerwca 2019r., Toruń 

Zgłoszony artykuł Volounteering and sustainable growth of social enterprises. Lessons from 
scauting organizations 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B., Mikołajczak, P., & Ziomek, A. (2019). Volunteering and 
sustainable growth of social enterprises. Lessons from scouting 
organizations. W A. P. Balcerzak & I. Pietryka, A. P. Balcerzak & I. Pietryka 
(Red.), Proceedings of the International Conference on Applied 
Economics: Entrepreneurship and Management (ss. 39–47). 

44th Annual Conference of the European International Business Academy 

Organizator European International Business Academy, UEP 

Data i miejsce 13-15 grudnia 2018r., Poznań 

Zgłoszony artykuł RBV + SDL = RM? Explaining Resource-Based View and Service-Dominant 
Logic through Relationship Management 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B. (2019). Zasobowa teoria przedsiębiorstwa i koncepcja 
logiki usługowej w świetle podejścia relacyjnego w zarządzaniu. Przegląd 
Organizacji, (1), 19–26. 
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24th Nordic Workshop on Interorganizational Research 

Organizator Vaasan Yliopisto, Vaasa 

Data i miejsce 25-27 kwietnia 2018r., Vaasa 

Zgłoszony artykuł The role of relationship mediating agents in the company’s 
internationalization process 

Ostateczna publikacja - 

IMP Journal Seminar 

Organizator IMP Journal, UEP 

Data i miejsce 12-13 października 2017r., Poznań 

Zgłoszony artykuł Informal Relationships in the Company Internationalization Process - 
Concept and Empirical Evidence 

Ostateczna publikacja Dymitrowski, A., Fonfara, K., & Deszczyński, B. (2019). Informal 
relationships in a company’s internationalization process. Journal of 
Business & Industrial Marketing, 34(5), 1054–1065. 

9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy 

Organizator Instytut Badań Gospodarczych, PTE Toruń, Uniwersytet im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Data i miejsce 22-23 czerwca 2017r., Toruń 

Zgłoszony artykuł The Integrated Relationship Management Framework 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B. (2018). The integrated relationship management 
framework. Ekonomia I Prawo, 17(1), 17–31. 

23rd Nordic Workshop on Interorganizational Research 

Organizator Norwegian Business School Stavanger 

Data i miejsce 26-29 kwietnia 2017r., Stavanger 

Zgłoszony artykuł The role of business relationships in initialization of internationalization 
process in B2B markets 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B., Fonfara, K., & Dymitrowski, A. (2017). The role of 
relationships in initiating the internationalisation process in B2B 
markets. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(4), 91–109. 

International Conference on Management in the Digital Era 

Organizator Institute of Eastern Europe and Central Asia, Vysoká škola ekonomická v 
Praze 

Data i miejsce 27-18 października 2017r., Praga 

Zgłoszony artykuł Business networking in social media - a case study of Polish export 
professionals 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B. (2018). Business networking in social media - a case study 
of Polish export professionals. Journal of Eastern European and Central 
Asian Research, 5(1), 1–13. 

International Business and Management Conference 

Organizator Institute of Eastern Europe and Central Asia, MacEvan University 
Edmonton, Univerzita Hradec Kralove, Vysoká škola ekonomická v Praze  

Data i miejsce 11-12 listopada 2016r., Praga 

Zgłoszony artykuł The impact of opportunity mangement for the relationship business 
model (A case study of Polish housing industry) 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B. (2016). The Impact of Opportunity Management on the 
Relationship Business Model (A Study in the Polish Housing 
Industry). Journal of Eastern European and Central Asian Research, 3(2), 
1–10. 

Wyróżnienie Prezentacja została umieszczona na liście 10 najlepszych podczas 
konferencji, a artykuł na niej bazujący opublikowano na honorowym 1 
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miejscu w wydaniu specjalnym Journal of Eastern European and Central 
Asian Research. 

32nd Annual IMP Conference:  
Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships 

Organizator Industrial Marketing and Purchasing Group, UEP 

Data i miejsce 1-3 września 2016r., Poznań 

Zgłoszony artykuł Informal Relationships in the Company Internationalization Process - 
Concept and Empirical Evidence 

Ostateczna publikacja Dymitrowski, A., Fonfara, K., & Deszczyński, B. (2019). Informal 
relationships in a company’s internationalization process. Journal of 
Business & Industrial Marketing, 34(5), 1054–1065. 

V konferencja międzynarodowa – Value, Creation and monetization of value in the global 
economy 

Organizator UEP 

Data 10 grudnia 2015r., Poznań 

Zgłoszony artykuł Does business listen to the customers? An empirical study of online 
word-of-mouth marketing on the example of Polish tourist industry 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B. (2017). Word-Of-Mouth in social media. The case of 
Polish tourist industry. International Journal of Management and 
Economics, 53(4), 93–114. 

Aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik in Deutschland und Polen im Kontext der 
Wachstumsstrategie „Europa 2020“ 

Organizator Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Data i miejsce 29 października 2015, Warszawa 

Zgłoszony artykuł Die Kooperation zwischen Volkswagen Group und Kulczyk Tradex in dem 
CRM Implementierungsprozess 

Ostateczna publikacja Deszczyński, B. (2015). Die Kooperation zwischen Volkswagen Group und 
Kulczyk Tradex in dem CRM Implementierungsprozess. In J. Olszyński, A. 
Bielig, & J. Wandel, J. Olszyński, A. Bielig, & J. Wandel (Eds.), Niemcy i 
Polska w drodze do “Europa 2020” (pp. 393–406). Oficyna Wydawnicza 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących naukę 

lub sztukę 

Habilitant od roku akademickiego 2017/2018 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Zajęć Otwartych. 

Są to gościnne wykłady prowadzone dla studentów UEP i innych chętnych osób przez praktyków 

biznesu i administracji. Studenci na niektórych kierunkach studiów, mogą wybrać zajęcia otwarte jako 

przedmiot zaliczany do CV studiów. W ciągu czterech lat, habilitant zorganizował lub współorganizował 

199 wykładów, w których wzięło udział (osobiście lub online) ok. 13 tys. osób. Wśród prelegentów 

można było znaleźć przedstawicieli takich organizacji, jak: Ambasada USA w Warszawie, Biuro Obsługi 

Inwestorów Urzędu Miasta Poznań, Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), Ernst & 

Young, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, MAN Accounting Center Poznań, Volkswagen 

Poznań, PwC, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wrigley Poland. Pełna lista 

wykładów znajduje się na stronie: www.zo.ue.poznan.pl 

W 2018r., Rektor UEP powołał habilitanta na członka Kapituły Konkursowej na konkursie Rektora 

na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową ogłoszonego wspólnie z Fundacją im. Ernsta-Bernda 

http://www.zo.ue.poznan.pl/


 
38 

 

Blümle działającą przy Verbandsmanagement Institut (VMI) na Uniwersytecie we Freiburgu 

(Szwajcaria). 

Habilitant otrzymał też wraz z innymi autorami nagrodę zespołową Rektora UEP za pracę: P. 

Deszczyński (red.) (2016). Public relations. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu (UEP). Książka wykorzystywana jest m.in. w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku 

Ekonomia, specjalność Public relations i strategie komunikowania. 

Habilitant pełni aktualnie funkcje: 

- członka Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowych (od roku akademickiego 2019/2020), 

- członka komisji programowej przy Dyrektorze studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej (od 

roku akademickiego 2019/2020), 

- kierownika studiów podyplomowych Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz Zarządzanie 

projektami IT (od roku akademickiego 2015/2016). 

W ramach Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP habilitant pełnił następujące funkcje: 

- członka Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej (od roku akademickiego 2015/2016 do końca 

roku akademickiego 2018/2019), 

- członka Wydziałowej Komisji Programowej (od roku akademickiego 2016/2017 do końca roku 

akademickiego 2018/2019), 

- członka Zespołu ds. restrukturyzacji kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (w roku 

akademickim 2013/2014), 

- Pełnomocnika Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej ds. Praktyk Studenckich (od roku 

akademickiego 2012 do końca roku akademickiego 2018/2019). 

Ponadto habilitant: 

- pełnił funkcję promotora pomocniczego w toku przygotowywania pracy doktorskiej mgr Magdaleny 

Siennickiej pt. „Instrumenty budowania lojalności klientów instytucjonalnych na przykładzie branży 

napojów alkoholowych w Polsce”, która została obroniona w 2017r. na Wydziale Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; promotorem pracy doktorskiej był prof. 

dr hab. Jerzy Schroeder, 

- od 2012r.  był promotorem 60 prac licencjackich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 

- był promotorem 15 prac magisterskich (w latach 2011-2012 pracując w Wyższej Szkole Bankowej w 

Poznaniu na umowę o zlecenie), 

- od 2016r. był promotorem 14 dysertacji kończących studia Master of Business Administration na 

Uniwersytecie Ekonomicznym, 

- od 2015r. jest kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz 

Zarządzanie projektami IT 

- opracował koncepcję i treści przedmiotów: Customer relationship management in international 

business, PR w turystyce, Zarządzanie relacjami z klientami w turystyce, 

- prowadzi(ł) wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia z 

przedmiotów: Customer relationship management in international business, Marketing, Marketing 
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międzynarodowy, Offshoring in international marketing decisions, Podstawy marketingu, PR w 

turystyce, Zarządzanie relacjami z klientami w turystyce, 

- prowadził zajęcia z cyklu „klasy akademickie w poznańskich liceach ogólnokształcących” (warsztaty z 

marketingu międzynarodowego). 

 

7. Inne ważne informacje dotyczące kariery zawodowej habilitanta 

Kariera naukowa habilitanta miała nietypowy przebieg. Wynikała ona z pewnych uwarunkowań, jakie 

pojawiły się podczas i po skończeniu studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W takcie studiów 

habilitantowi trzykrotnie przyznano dwumiesięczne letnie praktyki studenckie; najpierw dwukrotnie w 

firmie w Volkswagen AG w Wolfsburgu, a następnie w 2001r. w Audi AG w Ingolstadt. Ta ostatnia 

praktyka, którą ukończył z wyróżnieniem, zdeterminowała przyszłą karierę zawodową i naukową 

habilitanta. Podczas praktyki zlecono ówczesnemu studentowi z Polski opracowanie raportu na temat 

wykorzystania narzędzi CRM przez importerów Audi na większości europejskich rynków, w tym także 

na rynku polskim. Po odbyciu praktyki habilitant otrzymał propozycję pracy w firmie Kulczyk Tradex 

(wyłącznym importerze samochodów marki Audi, Porsche i Volkswagen w Polsce), na stanowisku 

specjalisty ds. CRM, którą w formie pełnego etatu podjął ostatecznie w 2003r., jeszcze przed 

formalnym skończeniem studiów, ale z napisaną i zaakceptowaną przez Promotora Prof. dr hab. 

Jerzego Schroedera pracą magisterską i w większości zdanymi egzaminami i uzyskanymi zaliczeniami.  

Po skończeniu studiów w 2004r. decyzją Komisji Doktorskiej ówczesnego Wydziału Zarządzania 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (AEP) habilitant dostał się na stacjonarne studia doktoranckie. Po 

I semestrze musiał z nich jednak zrezygnować, ze względu na brak zgody władz uczelni na pracę na 

pełnym etacie w Kulczyk Tradex, co z kolei było konieczne do prowadzenia projektu wdrożenia systemu 

klasy CRM w tym przedsiębiorstwie. Była to bardzo trudna decyzja, ale habilitant w dalszym ciągu starał 

się utrzymywać swoje związki z nauką. Doświadczenie zdobyte na stanowisku Kierownika zespołu ds. 

CRM w ramach odpowiedzialności za wart 2 mln złotych projekt CRM, stało się praktyczną podstawą 

przyszłego doktoratu, który habilitant, za zgodą ówczesnego Prorektora ds. Nauki Prof. dr hab. Macieja 

Żukowskiego, obronił w trybie eksternistycznym na Wydziale Zarządzania UEP w 2009r. (stąd zamiast 

dwóch, trzy recenzje). 

Właściwa kariera naukowa habilitanta zaczęła się jednak dopiero dziesięć lat temu – jesienią 2011r., 

kiedy wygrał on konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu Międzynarodowego na 

Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Propozycja rozpoczęcia pracy naukowej ze strony 

Kierownika katedry Prof. dr hab. Krzysztofa Fonfary pojawiła się już wcześniej, po opublikowaniu 

opartej na dysertacji doktorskiej książki „CRM. Strategia, system, zarządzanie zmianą. Jak uniknąć 

błędów i osiągnąć sukces wdrożenia”, która została wydana w Oficynie a Wolters Kluwer business. Za 

wydanie tej książki habilitant nie tylko nie musiał ponosić opłat, ale otrzymał tantiemy wydawnicze. O 

jakości tej pracy świadczą trzy bardzo dobre recenzje pracy doktorskiej. W jednej z nich, prof. dr hab. 

Janusz Strużyna napisał, że praca doktorska „[…] ma charakter wręcz unikalny w wymiarze polskich 

osiągnięć z zakresu nauki o zarządzaniu” i „[…] stawia problemy metodologiczne o skali znacznie 

przekraczającej wymagania doktoratu i pozwalające na uczenie się na niedoskonałościach 

realizowanego sposobu dowodzenia”. Recenzję wydawniczą książki przygotował Prof. dr hab. Andrzej 

Kaleta. Po dziś dzień znajduje się ona w sprzedaży. 

Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara zapamiętał habilitanta z czasów studiów, w tym przede wszystkim z 

obrony pracy magisterskiej, której był recenzentem. Jednocześnie, wraz z zatrudnieniem na UEP, 

habilitant rozpoczął współpracę z Wielkopolską Szkołą Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w 
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Poznaniu (WSB UEP), gdzie odpowiedzialny był za projekty szkoleniowe. Współpraca ta zakończyła się 

w 2016r.  

Po  zakończeniu pracy w Kulczyk Tradex i zapoczątkowaniu kariery naukowej, habilitant rozpoczął 

również aktywność trenerską i doradczą, która trwa do dzisiaj. Zaowocowała ona w postaci projektów 

szkoleniowych, doradczych i autorstwa raportów przygotowywanych samodzielnie lub we współpracy 

z  WSB UEP oraz Spółką Celową UEP, dla takich firm, jak: Apollogic sp.zo.o., Aquanet s.a., Autotraper 

sp. z o.o., E-pruf sp.z o.o., Cat LC Polska sp. z o.o., Extreme sp. z o.o. W latach 2011-2012, habilitant 

pełnił dodatkowo funkcję interm managera w ramach projektu „Budowa efektywnego systemu 

sprzedaży, serwisu i marketingu” realizowanego dla firm InstalCompact i InstalCompact Service. 

 

 

 

 


