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1. Imię i nazwisko 

Dawid Łukasz Szutowski 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

2.1. Dyplomy potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego i stopnia 
naukowego 

Stopień naukowy:  doktor nauk ekonomicznych 

Podmiot nadający stopień:  Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu 

Data uzyskania:   22.09.2016 

Dyplom:   1278, wydany w dniu 23.09.2016 

Tytułu rozprawy doktorskiej: The impact of innovation on the market value of tourism 

enterprises 

Promotor:   prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UEP 

Promotor pomocniczy: dr Marlena Bednarska 

Recenzenci:   dr hab. Janusz Nesterak, dr hab. Magdalena Kachniewska 

Wyróżnienie: Rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Gospodarki 
Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
z dnia 22.09.2016 

 

Tytuł zawodowy:  magister ekonomii 

Jednostka organizacyjna: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Data uzyskania:   26.06.2012 

Dyplom:   78930, wydany w dniu 27.06.2012 

Tytułu pracy magisterskiej: Tworzenie wartości w przedsiębiorstwie Orbis s. a.  

Promotor:   dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP  

 

2.2. Inne dyplomy 

Świadectwo ukończenia:  świadectwo ukończenia studium doskonalenia pedagogicznego 
dla młodej kadry UEP 

Data uzyskania:  15.06.2016 
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Podmiot nadający: Zespół Rozwoju Kompetencji Zawodowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu  

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

2019 – …    adiunkt, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, 

Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu 

 

2017 – 2019    adiunkt, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

2016 – 2017    asystent, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

4.  Omówienie głównego osiągnięcia naukowego 

4.1. Osiągniecie naukowe będące podstawą wniosku o wszczęcie 
postępowania habilitacyjnego  

Jako osiągniecie naukowe będące podstawą wniosku o wszczęcie postepowania 
habilitacyjnego, zgodnie z art. 219 ust. 1, pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), wskazuję 
monografię zatytułowaną “Management Control Systems, Decision-Making, and Innovation 
Development. The CDI Model" (pl. „Systemy kontroli zarządczej, podejmowanie decyzji 
i rozwój innowacji. Model CDI”). Monografia ta została wydana nakładem wydawnictwa 
Routledge w 2021 r. równolegle w Londynie i Nowym Jorku (ISBN: 9781032103723) i jest 
moim dziełem autorskim. Recenzentami wydawniczymi wskazanej publikacji byli: 

- dr hab. Janusz Nesterak, prof. UEK, Instytut Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu 
i Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska, 

- dr Benita Gullkvist, Associate Professor, Wydział Rachunkowości (eng. Accounting 
Department), Hanken School of Economics, Vaasa, Finlandia, 

- dr Wafa Hammedi, Associate Professor, Wydział Ekonomii i Zarządzania (fr. 
Département économie et gestion), Universite de Namur, Namur, Belgia. 
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4.2. Cel naukowy i wyniki podjętych badań 
4.2.1. Uzasadnienie podjęcia problematyki badawczej 

Fundamentalne stwierdzenie Heraklita, iż „wszystko płynie i nic nie stoi w miejscu” do którego 
odwołuje się Sokrates w Kratylosie Platona (Platon, cyt. za: Platon, Fowler, Lamb, Gregg 
i Shorey, 1914, sekcja: 402a) odzwierciedla ponadczasowy charakter występowania 
nieprzerwanej zmienności. Chociaż zalety herakliteistycznej idei kontinuum (Harris, 1994) są 
liczne, jej uniwersalizm z pewnością wysuwa się na pierwszy plan. Niezależnie od przedmiotu 
analizy — od natury Wszechświata, przez istotę człowieczeństwa, po współczesne zjawiska 
ekonomiczne — uwzględnienie w rozważaniach występowania zmian jest niezbędne. 

 Zainteresowanie zmianą towarzyszy ekonomii od samych jej narodzin jako osobnej 
dyscypliny naukowej pod koniec XVIII wieku. Poświęcając część rozważań wpływowi postępu 
na ceny produktów, Adam Smith swoim przełomowym dziełem pt. „Badania nad naturą 
i przyczynami bogactwa narodów” dał  początek nowoczesnym dociekaniom naukowym 
poświęconym roli zmian w kształtowaniu zjawisk ekonomicznych (Smith, 1776), a dynamiczny 
rozwój gospodarczy państw Zachodu w drugiej połowie XIX wieku stanowił bodziec do 
usystematyzowania tych dociekań (Schumpeter, 1939). 

Późniejsze, klasyczne rozważania poświęcone zmienności sytuacji ekonomicznej 
bazowały już na pojęciu innowacji — to znaczy zmiany, ale nie dowolnej zmiany. Opisana przez 
Josepha Schumpetera idea nowych kombinacji wywołanych przez zapętlenie się zjawisk 
w toku twórczej destrukcji polega na łączeniu elementów składowych w nowy sposób, tak aby 
jakościowo ulepszyć obiekt podlegający przemianie (Schumpeter, 1939). Opierając się na tej 
oryginalnej myśli oraz biorąc pod uwagę światowy dorobek naukowy dotyczący innowacji, 
w rozważaniach ich dotyczących najczęściej przyjmuje się obecnie perspektywę procesową wg 
której kluczowego znaczenia nabiera nie tyle sam wynalazek, ale cały proces obejmujący jego 
rozwój i wykorzystanie w organizacji (Szutowski, 2016). 

 Chociaż pozytywne – z definicji – zmiany wywołane przez pojedynczą innowację nie 
pozostają bez znaczenia dla organizacji wdrażającej, to jednak przyjęcie perspektywy 
procesowej pozwala dostrzec wagę trwałej – lub przynajmniej mającej znamiona 
powtarzalności – zdolności do doskonalenia. Tym, co pozwala budować trwałą przewagę 
konkurencyjną, rzadko są pojedyncze innowacje, częściej zaś ustanowione systemy 
zarządzania pozwalające w sposób metodyczny sterować procesem rozwoju i wdrażania 
nowych pomysłów.  

W świetle tych wstępnych rozważań, dyrygowanie przez kadrę menedżerską wieloma 
złożonymi, dynamicznymi i elastycznymi procesami rozwoju i wdrażania innowacji jest 
niezwykle wymagające (Louw, Schutte, Seidel i Imser, 2018). Ani świat nauki, ani praktyka 
gospodarcza nie wypracowały dotychczas konsensusu dotyczącego skutecznych rozwiązań 
w tym zakresie, co stanowi zaproszenie do pogłębionej refleksji. 

W odpowiedzi na luki poznawcze w sferze systemowego zarządzania innowacjami, 
przedmiotowa monografia bazuje na spostrzeżeniu autora, że procesy innowacyjne 
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sprowadzają się do harmonijnej realizacji kolejnych funkcji związanych z rozwojem innowacji, 
co umożliwia przyjęcie perspektywy funkcjonalnej, w której centralnym punktem – spajającym 
system rozwoju innowacji – są właśnie realizowane funkcje. W konsekwencji, taki 
wewnątrzorganizacyjny system (który składa się z obszarów funkcjonalnych zaangażowanych 
w rozwój innowacji) może stać się katalizatorem realizacji długookresowej strategii 
zarządzania zmianami. 

Ze względu na presję wywieraną nie tylko przez konkurencję, ale i szeroko rozumiane 
otoczenie polityczno-społeczne efektywność systemu rozwoju innowacji może i powinna 
podlegać ewaluacji (Meissner i Kotsemir, 2016). Pojęcie efektywności jest powszechnie 
rozumiane jako stosunek wyników uzyskiwanych przez system do nakładów niezbędnych do 
ich osiągnięcia (Demirbag, Tatoglu, Glaister i Zaim, 2010). Tym niemniej, rozsądne wydaje się 
założenie, że ze względu na złożoność systemu rozwoju innowacji ocena efektywności jego 
funkcjonowania będzie wymagała wykorzystania złożonego i wewnętrznie zróżnicowanego 
wskaźnika, w którym kwantyfikacja zarówno nakładów, jak i efektów funkcjonowania systemu 
obejmie szerokie spektrum zmiennych. W obliczu występowania jedynie pojedynczych 
opracowań naukowych poświęconych efektywności całych systemów rozwoju innowacji, za 
naukowo ważne uznać należy zagadnienie pomiaru ich efektywności i rozwoju 
kompozytowego wskaźnika innowacyjności umożliwiającego taki pomiar. 

Powyższe wstępne uwagi prowadzą do konkluzji, iż (1) budowanie trwałej przewagi 
konkurencyjnej w oparciu o innowacje jest możliwe dzięki wykorzystaniu 
wewnątrzorganizacyjnego systemu rozwoju innowacji, (2) spójność systemu można uzyskać 
poprzez wykorzystanie w jego projektowaniu perspektywy funkcjonalnej oraz (3) efektywność 
takiego systemu — ze względu na jego złożoność — można mierzyć jedynie za pomocą 
odpowiednio szczegółowego wskaźnika kompozytowego obejmującego szerokie spektrum 
zmiennych. 

Nieuchronnie pojawia się jednak pytanie: dlaczego efektywność systemów rozwoju 
innowacji jest silnie zróżnicowana pomiędzy organizacjami? Choć truizmem wydaje się 
twierdzenie, że wachlarz potencjalnych przyczyn jest niezwykle szeroki (patrz np.: Arundel 
i Kemp, 2009; Carayannis i Provance, 2008; Chwastyk, 2015; Hollenstein, 1996), to jednak 
systematyczne poszukiwanie głównych czynników stojących za tymi różnicami uwypukla rolę 
różnego poziomu jakości decyzji podejmowanych w organizacjach. Mówiąc ściślej, wysoką 
efektywność systemów rozwoju innowacji uzyskują organizacje zarządzające systemowo 
informacją będącą podstawą podejmowania decyzji. 

Decyzje – stanowiące finalny efekt działalności kierownictwa – wywodzą się 
z i gromadzą w sobie całokształt danych, wnioskowania dedukcyjno-redukcyjnego, analiz, 
konsultacji i innych działań podejmowanych w celu minimalizacji niepewności. Ich agregatowy 
charakter wynika z faktu, że zależą od wszystkich informacji trafiających do świadomości 
decydentów. Tradycyjnie, w teorii decyzji kładzie się nacisk na optymalizację wyborów 
dokonywanych w warunkach niepewności (Kochenderfer, 2015). Rola niepewności jest przy 
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tym szczególnie istotna w przypadku procesów, które są z natury kreatywne i wymuszają 
podejmowanie decyzji w warunkach głębokiej niepewności (ang. deep uncertainty) – właśnie 
takich jak rozwój innowacji. Jednocześnie, ponieważ niepewność w przypadku takich 
procesów jest wysoka, zagadnienie jakości decyzji powinno być osadzone w gałęzi teorii 
decyzji, która modeluje niepewność jako niedobór informacji, czego przykładem może być 
zorientowana na podejmowania decyzji odmiana teorii luki informacyjnej (Ben-Haim, 2006). 

Przyjmując perspektywę, w której niedostatek informacji stanowi podstawową 
przeszkodę w podejmowaniu decyzji , automatycznie uznaje się, że dostarczenie informacji 
jest warunkiem koniecznym, który musi zostać spełniony, aby możliwe było podejmowanie 
decyzji o wysokiej jakości (van Riel, Lemmink, i Ouwersloot, 2004). W konsekwencji, ponieważ 
decydenci są uzależnieni od dostępności odpowiednich informacji, konieczne jest, aby 
organizacje zarządzające systemowo innowacjami rozwijały jednocześnie kompetencje 
w zakresie systematycznego zarządzania informacją. W zakresie pomiaru jakości decyzji 
wskazać należy, iż jedynie łączne wykorzystanie miar skuteczności decyzji oraz miar 
efektywności procesu podejmowania decyzji pozwala na stworzenie obrazu holistycznego 
i wyczerpującego. 

Konkludując, należy stwierdzić, iż (1) efektywność wewnątrzorganizacyjnego systemu 
rozwoju innowacji zależy od jakości podejmowanych w jego ramach decyzji oraz (2) 
katalizatorem wysokiej jakości decyzji podejmowanych w ramach tego systemu jest 
systemowe podejście do zaopatrywania decydentów w informacje. 

Naturalnie więc pojawia się pytanie, w jaki sposób systemowo zarządzać 
zaopatrywaniem decydentów w informacje tak, aby podnosić jakość podejmowanych przez 
nich decyzji, a w konsekwencji również efektywność całego systemu rozwoju innowacji? 
Współczesne organizacje borykają się bowiem z antynomią związaną z informacjami, w której 
niebywałe – często niekontrolowane – natężenie informacyjne kontrastuje z brakiem 
informacji aktualnych, wysokich jakościowo, istotnych i dostarczonych terminowo (Paasi, 
Luoma, Strong, i Zhou, 2008). W związku z tym selekcja, filtrowanie, sterowanie dystrybucją 
informacji i inne działania związane z zarządzaniem nimi stają się równie ważne, jak samo ich 
generowanie. W tym duchu, krytyczna analiza dowodów naukowych doprowadziła do 
wyselekcjonowania systemów kontroli zarządczej (ang. management control systems, MCS) 
jako podstawowych narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie informacją na potrzeby 
podejmowania decyzji w procesach rozwoju innowacji. 

Systemy kontrolne — wywodzące się z praktyki przemysłowej — przeniknęły do nauk 
o zarządzaniu pod koniec lat 40-tych XX wieku (Fayol, 1949, cyt. za: Brenner, 2009) i od tego 
czasu podlegają ciągłej ewolucji. Silnie zróżnicowane podejścia do kontroli zarządczej były 
więc doskonalone przez dziesięciolecia badań naukowych, a analiza ewolucyjna tego 80-
letniego okresu stanowi istotny element przedmiotowej monografii. Z perspektywy typologii, 
za najsilniej zorientowane na wsparcie podejmowania decyzji oraz dopasowane do 
charakterystyki systemu rozwoju innowacji należy uznać systemy mechanistyczne, które 
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dostarczają decydentom informacji na bazie ustandaryzowanych procedur i formalnych zasad 
oraz systemy organiczne, które opierają się na elastyczności i wolnym przepływie informacji 
(patrz np.: Burns i Stalker, 1961; Kessler, Nixon, i Nord, 2017; Ylinen i Gullkvist, 2014). 
Ponadto, ze względu na ogólnoorganizacyjny zasięg systemów kontroli zarządczej istotnym 
aspektem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie decyzji dotyczących innowacji poprzez 
mechanistyczne i organiczne systemy kontroli zarządczej, ale również występowanie efektów 
pośrednich. 

W obszarach systemów kontroli zarządczej, podejmowania decyzji i rozwoju innowacji 
stwierdzić należy występowanie istotnych luk poznawczych. Przede wszystkim w dotychczas 
prowadzonych badaniach empirycznych nie wykazano jednoznacznie, jaki jest wpływ 
systemów kontroli zarządczej na jakość podejmowanych decyzji. Po drugie, nie 
zaprezentowano wyników badań, które pozwoliłyby definitywnie określić wpływ jakości 
decyzji na efektywność systemu rozwoju innowacji. Po trzecie, wedle najlepszej wiedzy 
autora, na dzień publikacji przedmiotowej monografii, nie podjęto żadnych innych prób 
badania powyższych zależności w odniesieniu do poszczególnych obszarów funkcjonalnych 
zaangażowanych w proces rozwoju innowacji. Stąd istotnego znaczenia – zarówno 
z perspektywy nauki, jak i praktyki gospodarczej – nabierają rozważania teoretyczne oraz 
badania empiryczne dotyczące:  

- wpływu systemu kontroli zarządczej na jakość decyzji, 
- wpływu jakości decyzji na efektywność systemu rozwoju innowacji. 

Zidentyfikowane szczegółowe luki badawcze dotyczące powyższych zależności 
zaprezentowano w formie graficznej na rysunku 1.  

 
Rysunek 1. Zależności poddane badaniu w przedmiotowej monografii 
Źródło: opracowanie własne. 

W korespondencji do przytaczanych powyżej luk badawczych w przedmiotowej 
monografii zbudowano oraz empirycznie przetestowano model „Kontrola zarządcza – Decyzja 
– Innowacja” (ang. Control – Decision – Innovation, CDI). Model prezentuje zależności 
pomiędzy systemem kontroli zarządczej, jakością decyzji oraz efektywnością systemu rozwoju 
innowacji i stanowi główny efekt przeprowadzonych prac badawczych. 

4.2.2. Problem badawczy, cele pracy i hipotezy 

Na bazie zaprezentowanych luk badawczych, problem badawczy został sformułowany 
następująco: jaka jest zależność pomiędzy systemem kontroli zarządczej, jakością decyzji 

Jakość decyzji w każdym
z obszarów funkcjonalnych

System kontroli zarządczej
w każdym z obszarów 
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Organiczny system kontroli 
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Efektywność procesu 
podejmowania decyzji

Skuteczność decyzji

Efektywność systemu rozwoju 
innowacji

Kompozytowy wskaźnik 
innowacyjności
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a efektywnością systemu rozwoju innowacji? Odpowiedź na to pytanie sprowadzała się do 
określenia, jak różne typy systemów kontroli zarządczej wpływają na efektywność systemu 
rozwoju innowacji poprzez poprawę jakości decyzji. 

Głównym celem badań było opracowanie modelu prezentującego relacje pomiędzy 
systemem kontroli zarządczej, jakością decyzji i efektywnością systemu rozwoju innowacji. Cel 
ten miał zatem charakter złożony, a jego osiągnięcie wymagało określenia, w jakim stopniu 
przyjęcie różnych typów systemów kontroli zarządczej wpływa na efektywność systemu 
rozwoju innowacji poprzez poprawę jakości decyzji związanych z innowacjami. Jako 
uzupełnienie celu głównego sformułowano następujące cele szczegółowe: 

1. Konceptualizacja i sformułowanie definicji systemu kontroli zarządczej ze szczególnym 
uwzględnieniem jego roli we wspomaganiu podejmowania decyzji. 

2. Krytyczna ocena wypracowanych dotychczas podejść do kontroli zarządczej, 
a następnie identyfikacja, konceptualizacja i operacjonalizacja podejścia 
w największym stopniu zorientowanego na wsparcie podejmowania decyzji oraz 
dopasowanego do charakterystyki systemu rozwoju innowacji. 

3. Synteza dotychczasowych badań, których przedmiotem była jakość podejmowanych 
decyzji, a następnie identyfikacja, konceptualizacja i operacjonalizacja kryteriów oceny 
jakości decyzji najlepiej dopasowanych do wymagań systemu rozwoju innowacji. 

4. Opracowanie modelu prezentującego przyczyny występowania niedoborów 
informacyjnych w ramach systemu rozwoju innowacji. 

5. Stworzenie systemu rozwoju innowacji produktowych na bazie systematycznego 
przeglądu istniejących modeli koncepcyjnych. 

6. Skonstruowanie wskaźnika umożliwiającego ocenę efektywności systemu rozwoju 
innowacji w oparciu o krytyczną ocenę istniejących wskaźników wykorzystywanych do 
prezentacji informacji o innowacjach. 

7. Kompleksowa charakterystyka sytuacji w zakresie stosowanych systemów kontroli 
zarządczej, jakości decyzji związanych z innowacjami oraz sposobów organizacji 
systemów rozwoju innowacji w europejskich spółkach giełdowych. 

W korespondencji do zidentyfikowanych luk badawczych, na podstawie 
systematycznych badań literatury w monografii zaprojektowano i zaprezentowano badanie 
empiryczne, które oparto w całości na autorskim modelu Kontrola zarządcza – Decyzja – 
Innowacja (CDI). W związku z tym, iż w modelu zaprezentowano wszystkie zidentyfikowane 
zależności pomiędzy systemem kontroli zarządczej, jakością decyzji i efektywnością systemu 
rozwoju innowacji, na jego bazie sformułowano 42 hipotezy, a następnie przypisano je do 
sześciu grup, zgodnie z wyróżnionymi w modelu obszarami funkcjonalnymi: 

H. 1–7.  Mechanistyczny system kontroli zarządczej pozytywnie wpływa na 
skuteczność decyzji. 
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H. 8-14.  Organiczny system kontroli zarządczej pozytywnie wpływa na 
skuteczność decyzji. 

H. 15-21.  Mechanistyczny system kontroli zarządczej pozytywnie wpływa na 
efektywność procesu podejmowania decyzji. 

H. 22-28.  Organiczny system kontroli zarządczej pozytywnie wpływa na 
efektywność procesu podejmowania decyzji. 

H. 29-35.  Skuteczność decyzji pozytywnie wpływa na efektywność systemu 
rozwoju innowacji. 

H. 36-42.  Efektywność procesu podejmowania decyzji pozytywnie wpływa na 
efektywność systemu rozwoju innowacji. 

Hipotezy dotyczące wszystkich wyróżnionych w modelu obszarów funkcjonalnych 
zostały sformułowane w ten sam sposób i dlatego nie są mechanicznie powtarzane 
w powyższym zestawieniu, a jedynie repetowane przez odpowiednią numerację. Dla 
przykładu, hipotezy H. 1–7 dotyczą wpływu wywieranego przez mechanistyczny system 
kontroli zarządczej na skuteczność decyzji w każdym kolejnym obszarze funkcjonalnym, tj. 
generowanie pomysłów (H.1), selekcja pomysłów (H.2), badania (H.3), rozwój (H. 4), 
testowanie (H.5), komercjalizacja (H.6) i monitorowanie (H.7). Ta sama logika dotyczy 
wszystkich pozostałych zbiorów hipotez. 

4.2.3. Źródła i metody badawcze  

Podjęta w przedmiotowej monografii problematyka badawcza zdeterminowała wybór 
zarówno źródeł informacji jak i metod badawczych, które umożliwiały udzielenie odpowiedzi 
na pytanie badawcze, realizację celu głównego i celów szczegółowych oraz weryfikację 
postawionych hipotez. Wykorzystane metody należało podzielić w następujący sposób: 
pierwsza grupa metod musiała objąć różne techniki prowadzenia przeglądów literatury – ich 
wykorzystanie stanowiło podstawę dla analiz koncepcyjnych, druga natomiast polegała na 
wykonywaniu pierwotnego, zakrojonego na szeroką skalę badania empirycznego, dzięki 
któremu dokonano weryfikacji modelu CDI. Analizy koncepcyjne zostały podzielone na trzy 
zasadnicze części: kontrolę zarządczą, podejmowanie decyzji oraz rozwój innowacji. 

Dla osiągnięcia pierwszego celu szczegółowego przeprowadzono obszerny, 
chronologiczny przegląd literatury (ang. chronological literature review). Ponieważ w badaniu 
uwzględniono zarówno podstawowy nurt dociekań naukowych oraz nurty poboczne 
pojawiające się niezmiennie od końca lat 40. ubiegłego wieku badanie umożliwiło sięgnięcie 
do samych korzeni idei kontroli zarządczej oraz analizę jej ewolucji, a dzięki temu przyczyniło 
się do rozwoju aktualnej definicji systemu kontroli zarządczej. 

Drugi cel szczegółowy został osiągnięty dzięki systematycznemu przeglądowi literatury 
przeprowadzonemu przy wykorzystaniu metody SALSA (ang. Search, AppraisaL, Synthesis, 
Analysis) (Booth, Sutton, i Papaioannou, 2016). Metoda ta – ze względu na wyodrębnienie 
czterech etapów badania literatury: wyszukania, oceny, syntezy i analizy – istotnie zmniejsza 
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ryzyko pominięcia istotnych publikacji. Z uwagi na złożony charakter niniejszego celu 
szczegółowego uzasadnione było wykorzystanie podejścia systematycznego. Badaniem objęto 
wydawnictwa zwarte i ciągłe indeksowane w największej bazie bibliograficzno-abstraktowej 
na świecie - Scopus. Wstępną bazę publikacji wyłoniono na bazie wyszukania w tytułach, 
słowach kluczowych i abstraktach kombinacji haseł odnoszących się do typologii systemów 
kontroli zarządczej. Ocenie poddano łącznie 211 publikacji naukowych. Analizę publikacji 
przeprowadzono przy wykorzystaniu przeglądu integracyjnego (ang. integrative-review). 

Następnie w dociekaniach należało skoncentrować się na trzecim celu szczegółowym. 
Aby go osiągnąć, analiza została oparta się na drugim systematycznym przeglądzie literatury 
wykorzystującym metodykę SALSA (Booth et al., 2016). Koncentrował się on na jakości decyzji, 
ponieważ z jednej strony zagadnienie to stanowiło jeden z głównych elementów podstawowej 
osi rozważań przedmiotowej monografii, a z drugiej strony zidentyfikowano znaczną 
heterogeniczność podejść do oceny jakości decyzji. Systematycznym wyszukiwaniem 
publikacji objęto periodyki i inne źródła naukowe indeksowane w kolekcji baz danych Web of 
Science. Kombinacji haseł odnoszących się do oceny jakości decyzji szukano w tytułach, 
słowach kluczowych i abstraktach. Procedura pozwoliła na uzyskanie zestawu 138 książek, 
artykułów i materiałów konferencyjnych. Na etapie analizy wykorzystano porównania 
krzyżowe. 

Czwarty cel szczegółowy osiągnięty został również za pomocą przeglądu literatury. 
W tym przypadku, wykorzystano metodę polegającą na stopniowej agregacji istniejących 
modeli. Zastosowano procedurę, w której dominujący w literaturze model został wybrany 
jako punkt wyjścia, a następnie uzupełniono go o elementy zidentyfikowane jako istotne 
z punktu widzenia przedmiotu badań i zaczerpnięte z modeli alternatywnych. Podejście takie 
uznano za zasadne ze względu na zidentyfikowanie na wczesnym etapie studiów 
literaturowych ugruntowanego teoretycznie i zweryfikowanego empirycznie podejścia do 
niedoborów informacyjnych, które należało jedynie dostosować do charakterystyki systemu 
rozwoju innowacji. 

W celu osiągnięcia piątego celu szczegółowego posłużono się krytyczną analizą 
literatury. Ze względu na znaczną liczbę dowodów naukowych istniejących w obszarze 
zarządzania innowacjami, ponownie wybrano przegląd systematyczny jako odpowiednie 
narzędzie badawcze. Wybór ten był również podyktowany silnym zróżnicowaniem wniosków, 
jakie wysunięto we wcześniejszych badaniach. Aby zapewnić wiarygodność naukową analizy, 
przeprowadzono trzeci przegląd literatury wykorzystujący metodę SALSA (Booth et al., 2016). 
Badaniem objęto wydawnictwa zwarte i ciągłe indeksowane w kolekcji baz danych Web of 
Science. Publikacje wyłoniono na bazie wyszukania haseł dotyczących systemów rozwoju 
innowacji w tytułach, słowach kluczowych i abstraktach. Szczególnie ważne były etapy syntezy 
i analizy publikacji, gdyż zbiór literatury był wyjątkowo obszerny i obejmował 689 publikacji. 
Na tych etapach wykorzystano meta-etnografię (Siau i Long, 2005). 
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Przy realizacji celu szóstego, na bazie analizy literatury przedmiotu, zaadaptowano 
system klas narzędzi pomiarowych, który następnie wykorzystano do porządkowania 
wcześniejszych dowodów naukowych. Następnie wykonano analizę tematyczną opartą na 
przyporządkowywaniu kodów do narzędzi pomiarowych oraz ich agregacji. Metodę tę 
zastosowano ze względu na identyfikację silnie osadzonego teoretycznie systemu klas 
narzędzi pomiarowych, który wymagał jedynie adaptacji do charakterystyki badania 
efektywności systemu rozwoju innowacji. 

Podsumowując, pierwsze sześć celów szczegółowych osiągnięto dzięki różnorodnym 
metodom i technikom badania piśmiennictwa, w tym trzem systematycznym przeglądom 
literatury. Wszystkie te prace koncepcyjne dały podwaliny dla realizacji celu głównego pracy, 
czyli opracowania modelu prezentującego relacje pomiędzy systemem kontroli zarządczej, 
jakością decyzji i efektywnością systemu rozwoju innowacji. Cel ten osiągnięto na drodze 
syntezy wszystkich powyższych prac badawczych oraz rozumowania dedukcyjnego 
i redukcyjnego. Innymi słowy, cel główny osiągano stopniowo – w trakcie i dzięki realizacji 
sześciu celów szczegółowych. Finalny efekt tych prac stanowi opracowanie modelu Kontrola 
zarządcza – Decyzja – Innowacja. 

Cel siódmy szczegółowy miał charakter odmienny od celów koncepcyjnych. Dotyczył 
on empirycznej weryfikacji modelu w innowacyjnych europejskich spółkach giełdowych, 
a jego osiągnięcie wymagało przeprowadzenia badania empirycznego. Co istotne, wyniki 
badań koncepcyjnych mają charakter generalny, podczas gdy wyniki badań empirycznych - 
charakter kontekstualny. Innymi słowy, zależności wskazane w ramach modelu CDI należy 
uznać za obowiązujące na gruncie aktualnych teorii i koncepcji z zakresu nauk o zarządzaniu, 
ale w praktyce gospodarczej mogą one wykazywać zróżnicowanie w zależności od kontekstu. 
Oznacza to, że wyniki badań empirycznych nie wpływają na samą konstrukcję modelu CDI 
(który jest modelem koncepcyjnym, zbudowanym na bazie syntezy dowodów naukowych), 
a jedynie wskazują, które zidentyfikowane w jego ramach zależności faktycznie występują 
wśród europejskich innowacyjnych spółek giełdowych. 

W badaniu empirycznym, populacja liczyła 10 tys. przedsiębiorstw. Określenia 
przedsiębiorstw wchodzących w jej skład dokonano na bazie trzech kryteriów: faktu 
aktywnego zaangażowania w rozwój innowacji, prowadzenia działalności innowacyjnej na 
terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii oraz notowania na giełdzie zrzeszonej w ramach 
europejskiej lub światowej federacji (Federation of European Securities Exchanges, 2020; 
World Federation of Exchanges, 2020). Po określeniu populacji wylosowano próbę, której 
minimalna wielkość została oszacowana na poziomie 384 obserwacji (95% poziom ufności 
i 0,05 poziom błędu standardowego) i została nieznacznie przekroczona. Po wykluczeniu 
ankiet zawierających wartości odstające i braki danych, analizie poddano 415 odpowiedzi.  

Charakterystyka próby badawczej była następująca: większość przedsiębiorstw 
prowadziła swoją podstawową działalność się na terenie Niemiec (n=83), Francji (n=55), Polski 
(n=31), Czech (n=30) i Wielkiej Brytanii (n=27). Dalej uplasowały się Włochy, Hiszpania, 
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Holandia, Słowacja i Austria. Łącznie badane przedsiębiorstwa reprezentowały 23 kraje. 
Najliczniej reprezentowaną branżą była produkcja wyrobów farmaceutycznych, medycznych 
i botanicznych (12%), następnie produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów 
tytoniowych (9%); produkcja maszyn i urządzeń (7%); oraz usługi informatyczne i inne usługi 
informacyjne (7%). Przedsiębiorstwa produkcyjne stanowiły ogółem 51% próby, 
przedsiębiorstwa usługowe około 47% próby, a prowadzące działalność rolniczą pozostałe 2%. 
Jednocześnie większość badanych firm (n=385) była zaangażowana w działalność badawczo-
rozwojową poprzez posiadanie dedykowanego działu lub innej ekwiwalentnej jednostki. 

Proces zbierania danych opierał się na wspomaganym komputerowo wywiadzie 
telefonicznym (ang. computer-assisted telephone interviewing, CATI). Zbieranie danych miało 
miejsce w latach 2019–2020 i zostało przeprowadzone przez dwie wyspecjalizowane firmy 
z Polski i Czech. Instrumentem pomiarowym był autorski kwestionariusz ankiety, który został 
podzielony na sześć części: wstęp, kompozytowy wskaźnik innowacyjności, jakość decyzji, 
determinanty jakości decyzji, system kontroli zarządczej oraz informacje uzupełniające. 
Poniżej omówiono sposób uzyskania konstruktów wchodzących w skład modelu CDI (na bazie 
pytań zawartych w kwestionariuszu). Zagadnienie to jest istotne, gdyż uwzględnione 
konstrukty miały charakter złożony – były mierzone za pomocą wielu zmiennych. W efekcie, 
w kwestionariuszu zawarto 134 pytania, na bazie których uzyskano 50 konstruktów. 

 Ponieważ model CDI zakłada występowanie złożonych konstruktów teoretycznych, 
w celu analizy danych zastosowano modelowanie równań strukturalnych (Kline, 2011; 
Schreiber, Stage, King, Nora, i Barlow, 2006). Testowany model składał się z dwóch części, tj. 
modelu pomiarowego (zastosowanego do pomiaru zmiennych latentnych) i modelu 
strukturalnego (zastosowanego do określenia zależności pomiędzy konstruktami). Dzięki 
strukturalnej części modelu możliwa była weryfikacja postawionych hipotez. W jego ramach 
zawarto siedem konstruktów (kontrola mechanistyczna, kontrola organiczna, skuteczność 
decyzji, efektywność procesu podejmowania decyzji, specjalizacja, wiarygodność 
oraz koordynacja) w każdym z siedmiu obszarów funkcjonalnych, a ponadto kompozytowy 
wskaźnik innowacyjności stanowiący kolejny konstrukt. Model ten został zaprezentowany na 
rysunku 4. Poniżej omówiono sposób pomiaru powyższych konstruktów.  

Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami koncepcyjnymi, cztery konstrukty (KM, KO, 
Skuteczność D, Efektywność PPD) reprezentowały zmienne latentne, co oznacza, że nie były 
bezpośrednio obserwowane. Ich pomiar był możliwy dzięki pomiarowej części modelu. 
Przyjęto reflektywny (odzwierciedlający) charakter relacji, w którym zmienne obserwowalne 
przyczynowo odzwierciedlają mierzoną zmienną ukrytą. Zgodnie z wypracowanymi 
konceptualizacjami i operacjonalizacjami tych czterech zmiennych latentnych, miały one 
charakter nadrzędny w stosunku do następujących wymiarów (domen): 

- kontrola mechanistyczna – stopień regulacji, zakres kontroli, stopień wykorzystania 
informacji ilościowej, zakres raportowania, 

- kontrola organiczna – stopnia rozproszenia zdolności decyzyjnej, poziomu 
wykorzystania komunikacji nieformalnej, poziomu zróżnicowania informacji, 
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- skuteczność decyzji – zgodność ze strategią, stopień realizacji celów operacyjnych, 
całkowita wydajność organizacji, 

- efektywność procesu podejmowania decyzji – efektywność wykorzystania zasobów, 
efektywność czasowa. 

Ponadto, dla każdego z obszarów funkcjonalnych, wartości konstruktów 
reprezentujących efekty moderacyjne, czyli specjalizacji, wiarygodności oraz koordynacji, 
uzyskano na bazie zmiennych reprezentujących kolejno: 

- specjalizacja – wyodrębnienie obszarów odpowiedzialności, wykorzystanie wiedzy 
specjalistycznej, 

- wiarygodność – akceptację sugestii współpracowników, wiarygodność wiedzy 
współpracowników, 

- koordynacja – poziom organizacji współpracy, uwspólnienie schematów poznawczych. 

Uzyskanie postaci wskazanych trzech konstruktów, umożliwiającej włączenie ich do 
modelu, wymagało uśredniona zmiennych. Procedura ta została zastosowana, ponieważ 
poprzednie badania wykazały, że w przypadku tych konstruktów uśrednianie zmiennych jest 
metodycznie właściwym podejściem (Lewis, 2003).  

Finalnie, kompozytowy wskaźnik innowacyjności został obliczony przy wykorzystaniu 
dedykowanej, autorskiej formuły obliczeniowej. Wskaźnik został oparty na logice 
efektywności, która zestawia ze sobą efekty z nakładami (Demirbag et al., 2010). Analitycznie 
wyrażono go więc jako ułamek, w którym licznik został zbudowany na podstawie 
bezpośrednich, pośrednich i pobocznych efektów, a mianownik na podstawie nakładów. 
W obu przypadkach założono formatywny (kształtujący) charakter relacji, w którym zmienne 
obserwowalne przyczynowo formują mierzoną zmienną ukrytą. Przed przystąpieniem do 
obliczeń przeprowadzono proporcjonalne skalowanie zmiennych. Zastosowano następującą 
formułę: 

!"# = %&'()*
+,(ł,.* =

/00	(34!"; %4!"; 64!"; 74!"; #89!"; #8%!")
/00(;8#!"; /8#!")

 

gdzie: 
FMM — formatywny model pomiarowy, 
DOTV — efekt rozwojowy (wartość przekształcona), 
EOTV — efekt ekonomiczny (wartość przekształcona), 
TOTV — efekty technologiczne (wartość przekształcona), 
SOTV — efekty naukowe (wartość przekształcona), 
IRPTV — produktywność zasobowa (wartość przekształcona), 
IRETV — efektywność zasobowa (wartość przekształcona), 
HRITV — kapitał ludzki (wartość przekształcona), 
FRITV — zasoby finansowe (wartość przekształcona). 

 Każdej z powyższych zmiennych odpowiadało jedno pytanie w kwestionariuszu. Tym 
samym w procedurze obliczeniowej wykorzystano dane zebrane w ośmiu pytaniach. 
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4.2.4. Osiągnięte rezultaty  

Opis osiągniętych rezultatów podzielono na część koncepcyjną i część empiryczną. W ramach 
pierwszej z nich omówiono najważniejsze wyniki studiów literaturowych oraz prowadzonego 
na ich bazie wnioskowania. W ramach drugiej części przedstawiono wyniki testowania modelu 
Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja na próbie innowacyjnych europejskich 
przedsiębiorstw giełdowych. 

Rezultaty koncepcyjne: cele szczegółowe 

Najważniejszym rezultatem koncepcyjnym było stworzenie modelu Kontrola zarządcza – 
Decyzja – Innowacja. W związku z tym, iż proces systematycznej budowy modelu CDI 
przebiegał stopniowo, w niniejszym podrozdziale zaprezentowano rezultaty, których 
osiąganie stanowiło kolejne kroki na drodze do jego skonstruowania. Rezultaty te 
odpowiadają celom szczegółowym. Sam model CDI stanowiący ukoronowanie rozważań 
koncepcyjnych zaprezentowano w kolejnym podrozdziale. 

Przegląd piśmiennictwa pozwolił na stworzenie systemu rozwoju innowacji 
produktowych (ang. product innovation development system, PID) obejmującego nakłady, 
których poniesienie jest niezbędne do funkcjonowania systemu, efekty będące rezultatem 
funkcjonowania systemu oraz katalog funkcji, które muszą zostać zrealizowane w toku 
przekształcania nakładów w efekty. Wartość dodana takiego systemowego podejścia polega 
na tym, że uzupełnia ono aktualną dyskusję naukową dotyczącą możliwości jednoczesnego 
zarządzania wieloma złożonymi projektami rozwojowymi. System PID został stworzony w taki 
sposób, aby był zgodny z ogólną definicją systemu sformułowaną jako: „układ części 
stanowiących spójną całość, które współpracują ze sobą, aby uzyskać jakąś formę efektu na 
bazie określonego nakładu” (Bolton, 2006, s. 2), a więc składa się z dwóch elementów: 

- układu części stanowiących spójną całość, tj. obszarów funkcjonalnych 
zaangażowanych w rozwój innowacji, w ramach których nakłady są przekształcane 
w efekty. Autorski zbiór obszarów funkcjonalnych jest łącznie nazwany funkcjonalnym 
modelem innowacji; 

- efektów uzyskiwanych na bazie określonych nakładów, tj. bezpośrednich efektów, 
pośrednich efektów oraz pobocznych efektów, które dzięki współdziałaniu wszystkich 
obszarów funkcjonalnych uzyskiwane są z konkretnych nakładów. Efekty i nakłady są 
uporządkowane i zawarte w autorskim kompozytowym wskaźniku innowacyjności. 

Innymi słowy, u podstaw systemu PID leży założenie, że aby rozwijać innowacje, 
w ramach organizacji muszą współdziałać obszary funkcjonalne – przedstawione 
w funkcjonalnym modelu innowacji – obejmujące: generowanie pomysłów, selekcję 
pomysłów, badania, rozwój, testowanie, komercjalizację i monitoring. Co ważne, w świetle 
założeń systemu wszystkie te obszary są ze sobą powiązane, a realizowane w ich ramach 
funkcje są wykonywane jednocześnie. Analiza literatury pozwoliła następnie na 
skonstruowanie wskaźnika umożliwiającego ocenę efektywności systemu rozwoju innowacji – 
kompozytowego wskaźnika innowacyjności mierzącego efektywność systemu na bazie relacji 
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wyselekcjonowanych nakładów i efektów. Konstrukcja wskaźnika zakłada, iż w celu realizacji 
funkcji system wykorzystuje nakłady wyrażone w postaci kapitału ludzkiego wyposażonego 
w zasoby finansowe oraz iż na podstawie postępów poczynionych w ramach poszczególnych 
obszarów funkcjonalnych system wytwarza efekty bezpośrednie (rozwinięte innowacje 
i ekonomiczne efekty komercjalizacji), efekty pośrednie (technologiczne, naukowe) oraz 
efekty poboczne (poprawa produktywności i efektywności wykorzystania zasobów 
organizacji). System rozwoju innowacji produktowych uwzględniający kompozytowy wskaźnik 
innowacyjności przedstawiono w ujęciu graficznym na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. System rozwoju innowacji produktowych (PID) 
Źródło: opracowanie własne. 

 Ze względu na występowanie silnego zróżnicowania efektywności systemów rozwoju 
innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami, w przedmiotowej monografii podjęto próbę 
wyjaśnienia tego zjawiska. Jako przyczynę występowania różnic wskazano jakość decyzji (patrz 
pkt. 4.2.1) podejmowanych w ramach poszczególnych obszarów funkcjonalnych.  

Analiza literatury wskazała, na konieczność konceptualizacji jakość decyzji łącznie za 
pomocą dwóch podejść, które w dotychczasowych badaniach miały charakter substytucyjny 
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(Anthony i Govindarajan, 2007; Daellenbach i McNickle, 2005) i koncentrowały się kolejno na: 
jakości wyniku procesu decyzyjnego bądź na jakości samego procesu (Bujar, McAuslane, 
Walker i Salek, 2017). W niniejszej pracy jakość decyzji analizowano łącznie przy 
wykorzystaniu kryteriów skuteczności decyzji i efektywności procesu jej podejmowania. 
Zgodnie z wypracowaną konceptualizacją skuteczność decyzji rozumieć należy jako relację 
między rzeczywistym rezultatem decyzji a rezultatem zamierzonym (stanowiącym punkt 
odniesienia). W im większym stopniu rzeczywisty rezultat odpowiadał zamierzonemu, tym 
wyższa była skuteczność decyzji. Zgodność ta była mierzona na trzech poziomach: ogólnego 
funkcjonowania organizacji, spójności z celami strategicznymi organizacji oraz spójności 
z założonymi celami operacyjnymi. Następnie, efektywność procesu podejmowania decyzji, 
która uzupełniała skuteczność decyzji, służyła uwypukleniu procesu decyzyjnego 
realizowanego przez decydentów. Podejście to uwzględniało zasoby oraz czas poświęcony na 
podjęcie decyzji (Hammedi, van Riel i Sasovova, 2013). Miary te skonceptualizowano 
i zoperacjonalizowano następująco: efektywności wykorzystania zasobów reprezentowała 
zasoby zużyte w procesie podejmowania decyzji (np. koszty analiz zewnętrznych zleconych 
przed podjęciem decyzji), a efektywność czasowa służyła uwzględnieniu czasu 
wykorzystanego w procesie podejmowania decyzji. Proces podejmowania decyzji był więc 
oceniany jako efektywny, jeżeli prowadził do pojęcia decyzji szybko oraz przy użyciu niewielu 
zasobów. Tym samym zaproponowane tu kompleksowe, dwuwymiarowe podejście do oceny 
jakości decyzji pogłębiło teoretyczne rozważania w tym obszarze poprzez ujednolicenie 
istniejących podejść w ramach wypracowanej konceptualizacji.  

 W odniesieniu do identyfikacji podstawowych przeszkód w podejmowaniu decyzji 
dotyczących rozwoju innowacji, przeprowadzona analiza literatury pozwoliła na wskazanie 
niedoborów informacyjnych jako głównego utrudnienia. Konsekwentnie, kolejnym efektem 
prac koncepcyjnych było stworzenie modelu umożliwiającego określenie wielkości tych 
niedoborów w ramach systemu rozwoju innowacji – modelu I-D. Pomimo tego, iż koncepcja 
podejmowania decyzji podczas rozwoju innowacji była już omawiana we wcześniejszych 
opracowaniach naukowych (np. Adams, Bessant i Phelps, 2006), w pracy ujednolicono 
wcześniejsze wyniki badań w sposób kompleksowy, a opierając się na nich, zaproponowano 
modelową reprezentację kwestii niedoboru informacji. Model wypełnia lukę badawczą 
dotyczącą wyzwań stojących przed decydentami w procesie podejmowania decyzji 
dotyczących rozwoju innowacji poprzez wskazanie pięciu obszarów, których analiza pozwala 
na wskazanie wielkości niedoboru informacyjnego: 

- zakresu – dotyczącego działań organizacyjnych niezbędnych do rozwoju innowacji, 
- uwarunkowań organizacyjnych – dotyczącego sposobu alokacji zasobów na projekty 

wysokiego ryzyka, 
- uwarunkowań zewnętrznych – dotyczącego dynamicznych zmian technologii, 

preferencji klientów i strategii konkurentów, 
- stopnia nowatorstwa – dotyczącego stopnia odmienności nowego rozwiązania 

względem istniejących rozwiązań (dotyczy samej innowacji), 
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- złożoności – dotyczącego zaawansowania technologicznego nowego rozwiązania 
(dotyczy samej innowacji). 

Model I-D został zaprezentowany w formie graficznej na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Model niedoboru informacji (model I-D) 
Źródło: opracowanie własne. 

Wielkość niedoboru informacji implikująca trudność w podejmowaniu decyzji jest 
zgodnie z modelem największa w przypadku innowacji zaawansowanych technologicznie, 
o wysokim stopniu nowatorstwa, których rozwój wymaga szerokiego zakresu działań 
organizacyjnych, przy wysokiej niepewności dotyczącej możliwych do wykorzystania zasobów, 
w silnie zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. 

Rezultaty badań wskazują, iż systemy kontroli zarządczej wspierają podejmowanie 
decyzji poprzez dostarczanie decydentom informacji, a zatem stanowią odpowiedź na 
występowanie niedoborów informacyjnych. Systemy kontroli zarządczej zostały zdefiniowane 
w toku prac koncepcyjnych jako systemy mechanizmów kontrolnych, które wspierają 
podejmowanie decyzji poprzez dostarczanie informacji, a więc pozwalają kontrolować 
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wyselekcjonowano dostarczanie aktualnych i adekwatnych informacji jako kluczowy element 
tych systemów. Dzięki zaopatrzeniu decydentów w informacje, baza informacyjna stanowiąca 
podstawę dla podejmowanych przez nich decyzji ulega powiększeniu, a tym samym wpływa 
pozytywnie na jakość decyzji. Co ważne, samo podjęcie decyzji nie jest równoznaczne 
z realizacją jej postulatów, stąd przedmiotowa definicja uwypukla aplikacyjnych charakter 
systemów kontroli zarządczej, których wykorzystanie pozwala na sterowanie zachowaniem 
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pozostałych członków organizacji zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez decydentów. 
Finalnie, ze względu na swoją elastyczność systemy kontroli zarządczej mogą być 
dostosowywane tak, aby odpowiadać potrzebom osiągania zróżnicowanych celów. 

Na bazie studiów literaturowych zidentyfikowano, skonceptualizowano 
i zoperacjonalizowano typy systemów kontroli zarządczej, które najlepiej spełniają kryteria 
wsparcia podejmowania decyzji oraz dopasowania do charakterystyki systemu rozwoju 
innowacji. Uzyskane wyniki wzbogaciły obecny stan wiedzy poprzez konceptualizację 
i operacjonalizację systemów mechanistycznych i organicznych. Pierwsze z nich stanowią 
cenny elementem wsparcia systemu rozwoju innowacji, ponieważ zapewniają narzędzia 
i dyscyplinę wymagane do zarządzania projektami charakteryzującymi się wysoką 
niepewnością (Ylinen i Gullkvist, 2014). Z kolei systemy organiczne, ze względu na swoją 
elastyczność, stanowią istotny element wsparcia dla podejmowaniu decyzji w warunkach 
dynamicznych, takich jak rozwój innowacji (Chenhall, 2003). Skuteczne wsparcie decyzji 
poprzez wykorzystanie systemów kontroli zarządczej powinno więc polegać na jednoczesnym 
wykorzystaniu systemów mechanistycznych i organicznych we właściwym natężeniu. 

Systemy mechanistyczne zostały skonceptualizowane za pomocą czterech atrybutów, 
tj. stopnia regulacji, który odzwierciedla poziom biurokratyzacji przejawiający się 
w specjalizacji, standaryzacji i formalizacji oraz opracowaniu i przestrzeganiu procedur; 
zakresu kontroli, który dotyczy zróżnicowania elementów kontrolowanych oraz 
szczegółowości kontroli na różnych poziomach hierarchicznych; stopnia wykorzystania 
informacji ilościowej, który odzwierciedla bazowanie na z góry precyzyjnie określonych 
informacjach ilościowych; oraz zakresu raportowania, który przejawia się w organizacji 
przepływu informacji w formie raportów kierowanych do decydentów. Z kolei systemy 
organiczne skonceptualizowano przy wykorzystaniu trzech atrybutów, tj. stopnia rozproszenia 
zdolności decyzyjnej, która dotyczy rozdzielenia możliwości decydowania pomiędzy członków 
organizacji w ten sposób, że poszczególni pracownicy pozostają względnie niezależni w swoich 
obszarach specjalizacji; poziomu wykorzystania komunikacji nieformalnej, który obrazuje 
zróżnicowanie kanałów komunikacyjnych; oraz poziomu zróżnicowania informacji, który 
reprezentuje zróżnicowanie informacji przekazywanej za pośrednictwem kanałów 
komunikacyjnych. Informacja taka jest dowolnie kształtowana przez nadawcę komunikatu 
i może obejmować różnorodne tematy. 

  Na bazie przedstawionych rezultatów koncepcyjnych opracowany został model 
Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja. Model ten został następnie empirycznie 
zweryfikowany na próbie europejskich innowacyjnych przedsiębiorstw giełdowych. 

Rezultaty koncepcyjne: model Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (CDI)  

Model Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (CDI) prezentuje zależności pomiędzy 
systemem kontroli zarządczej, jakością decyzji oraz efektywnością systemu rozwoju innowacji. 
W najprostszym ujęciu logikę modelu można streścić w sposób następujący: występuje 
bezpośrednia i pośrednia pozytywna zależność pomiędzy mechanistycznymi i organicznymi 
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systemami kontroli zarządczej, a skutecznością decyzji i efektywnością procesu ich 
podejmowania; w dalszej kolejności występuje zaś bezpośrednia pozytywna zależność 
pomiędzy skutecznością decyzji i efektywnością procesu ich podejmowania a kompozytowym 
wskaźnikiem innowacyjności. Tym samym model zakłada występowanie następujących 
głównych zależności: 

- pozytywna zależność pomiędzy mechanistycznymi systemami kontroli zarządczej 
a skutecznością decyzji, 

- pozytywna zależność pomiędzy organicznymi systemami kontroli zarządczej 
a skutecznością decyzji, 

- pozytywna zależność pomiędzy mechanistycznymi systemami kontroli zarządczej 
a efektywnością podejmowania decyzji, 

- pozytywna zależność pomiędzy organicznymi systemami kontroli zarządczej 
a efektywnością podejmowania decyzji, 

- pozytywna zależność pomiędzy skutecznością decyzji a kompozytowym wskaźnikiem 
innowacyjności, 

- pozytywna zależność pomiędzy efektywnością podejmowania decyzji 
a kompozytowym wskaźnikiem innowacyjności. 

 Ze względu na charakterystykę systemów rozwoju innowacji, w których harmonijne 
prowadzenie wielu procesów innowacyjnych możliwe jest dzięki wykonywaniu określonych 
funkcji, model CDI podzielony jest na siedem części odpowiadających kolejnym obszarom 
funkcjonalnym (poprzez obszar funkcjonalny rozumie się całość zaangażowania 
organizacyjnego, które jest niezbędne do realizacji określonej funkcji. Na przykład funkcja 
generowania nowych pomysłów odbywa się w obszarze funkcjonalnym generowania 
pomysłów, który z kolei reprezentuje wykorzystywane zasoby rzeczowe, zaangażowanych 
aktorów itd., które organizacja wykorzystuje do tworzenie nowych pomysłów). 
Wyszczególnione powyżej zależności mają miejsce niezależnie w każdym z obszarów 
funkcjonalnych. Taki sposób konstrukcji modelu to bezpośredni efekt przyjęcia perspektywy 
funkcjonalnej i stanowi oryginalny wkład autora. Innymi słowy, model wyodrębnia siedem 
obszarów funkcjonalnych i dzięki temu jego stosowanie umożliwia bardzo przejrzystą, 
dogłębną i precyzyjną analizę jakości decyzji. Wyodrębnione obszary funkcjonalne to: 

- generowanie pomysłów,  
- selekcja pomysłów, 
- badania, 
- rozwój, 
- testowanie, 
- komercjalizacja, 
- monitoring. 

W uzupełnieniu dla powyższego opisu, model CDI został zaprezentowany na rysunku 4. 
Pod wykresem zamieszczono jego szczegółową charakterystykę oraz wyjaśniono użyte skróty. 
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Rysunek 4. Model Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (model CDI) 
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KM – mechanistyczny system kontroli zarządczej, KO – organiczny system kontroli zarządczej, 
Skuteczność D – skuteczność decyzji, Efektywność PPD – efektywność procesu podejmowania decyzji, 
SPC – specjalizacja, CRED – wiarygodność, COOR – koordynacja 
Źródło: opracowanie własne. 

Obszary funkcjonalne – poczynając od generowania pomysłów, a kończąc na 
monitorowaniu – zilustrowano jako siedem prostokątów (z przerywanymi ramkami) 
umieszczonych jeden nad drugim. Taki układ wyraźnie podkreśla, że w każdym obszarze 
funkcjonalnym wskazane zależności mogą wykazywać pewne rozbieżności ze względu na 
różnice w charakterystyce obszarów. 

W ramach każdego obszaru funkcjonalnego model CDI uwzględnia: system kontroli 
zarządczej oraz jakość podejmowanych decyzji, a zatem te dwa elementy są graficznie 
wyodrębnione przez dwa prostokąty (z wykropkowanymi ramkami) przechodzące przez 
wszystkie obszary i rozciągające się od góry do dołu wykresu. Ulokowany pomiędzy nimi, trzeci 
prostokąt – moderacja – wskazuje na możliwość występowania efektów pośrednich i również 
dotyczy wszystkich obszarów funkcjonalnych. 

Z perspektywy pojedynczego obszaru funkcjonalnego – w każdym z nich znajdują się 
dwa owale zawierające skróty KM i KO, oznaczające kontrolę mechanistyczną i organiczną 
oraz dwa kolejne zawierające skróty „Skuteczność D” oraz „Efektywność PPD”, które obrazują 
kolejno skuteczność decyzji i efektywność procesu podejmowania decyzji (owalny kształt jest 
celowy i oznacza zmienne nieobserwowalne). Ponadto, pojedynczy prostokąt (oznaczający 
zmienne obserwowalne) zawierający skróty SPC, CRED i COOR reprezentuje kolejno 
specjalizację (ang. specialisation), wiarygodność (ang. credibility) i koordynację (ang. 
coordination), które pełnią rolę moderatorów. 

Bezpośrednie oraz pośrednie pozytywne zależności łączące kontrolę mechanistyczną 
i organiczną ze skutecznością decyzji i efektywnością procesu ich podejmowania zobrazowano 
za pośrednictwem czterech strzałek łączących te konstrukty i przechodzących przez prostokąt 
zawierający moderatory. 

Duży prostokąt znajdujący się z prawej strony wykresu prezentuje kompozytowy 
wskaźnik innowacyjności oraz cztery elementy składowe, na bazie których jest on obliczany – 
nakłady, bezpośrednie efekty, pośrednie efekty i poboczne efekty. Czternaście strzałek 
łączących skuteczność decyzji (owale Skuteczność D) i efektywność procesu ich podejmowania 
(owale Efektywność PPD) z kompozytowym wskaźnikiem innowacyjności wskazuje, że 
efektywność systemu rozwoju innowacji zależy od jakości decyzji we wszystkich 
wyszczególnionych obszarach funkcjonalnych. 

Graficzną reprezentację modelu uzupełnia mniejszy prostokąt znajdujący się z prawej 
strony (z przerywaną ramką) prezentujący potencjalne czynniki zakłócające i wpływ 
zmiennych nieuwzględnionych w modelu. Jego obecność sygnalizuje, iż zaprezentowane 
w modelu CDI zależności mogą wykazywać różnice w zależności od kontekstu (np. 
geograficznego czy sektorowego). 
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Wyniki badań empirycznych: syntetyczna charakterystyka europejskich innowacyjnych 

przedsiębiorstw giełdowych 

Z badań pierwotnych przeprowadzonych wśród europejskich spółek giełdowych wynika, iż 
efektywność systemów rozwoju innowacji (mierzona kompozytowym wskaźnikiem 
innowacyjności) wahała się od 0,26 do 4,95 (średnia – 1,00, mediana – 0,84). Tak silne, 19-
krotne, zróżnicowanie było efektem zarówno angażowania zróżnicowanych nakładów, jaki 
uzyskiwania odmiennych efektów. 

W odniesieniu do jakości decyzji, w opinii respondentów badane przedsiębiorstwa 
charakteryzowały się stosunkowo wysokimi poziomami skuteczności decyzji oraz stosunkowo 
niskimi poziomami efektywności procesu ich podejmowania. Wartości uzyskane dla 
pierwszego konstruktu (mierzone w 7-stopniowej skali) wahały się od 6,94 w obszarze 
testowania do 5,52 w obszarze selekcji pomysłów, a wartości dla drugiego — od 5,10 
w obszarze komercjalizacji do 3,64 w obszarze testowania. Na podstawie powyższych 
rezultatów, niską efektywność procesu podejmowania decyzji należy wskazać jako główne 
ograniczenie efektywności systemów rozwoju innowacji. 

W stosunku do wykorzystania systemów kontroli zarządczej, respondenci wskazali na 
ich częste, chociaż mało zróżnicowane wykorzystanie we wszystkich wyodrębnionych 
obszarach funkcjonalnych. W 7-stopniowej skali intensywność wykorzystania systemów 
mechanistycznych oceniali średnio w przedziale od 6,45 w obszarze selekcji pomysłów do 6,22 
w obszarze testowania. Systemy organiczne wykorzystywano – w opinii respondentów – 
rzadziej. Uzyskane wyniki wahały się od 6,30 w obszarze badań do 5,53 w obszarze 
generowania pomysłów. W świetle powyższych wyników, należy wskazać zwiększone 
wykorzystanie systemów organicznych jako potencjalne istotne narzędzie zwiększania jakości 
decyzji. 

W zakresie wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych badanie wskazało, iż prawie 
95% spółek było aktywnie zaangażowanych w generowanie pomysłów, a tylko nieco ponad 
trzy czwarte (75,65%) zajmowało się realizowaniem funkcji badawczej. Kolejnymi najczęściej 
realizowanymi funkcjami były: rozwój (92,17%) i testowanie (91,30%). Ponadto, chociaż 
większość obszarów funkcjonalnych dawała się wyraźnie wyodrębnić, niektóre z nich 
w praktyce biznesowej były niekiedy łączone. Dotyczyło to zwłaszcza generowania i selekcji 
pomysłów, które to funkcje w ponad jednej trzeciej badanych firm były realizowane wspólnie. 
Ponadto rozwój i testowanie (łączone w 15,90% przedsiębiorstw) oraz selekcja pomysłów 
i badania (14,70%) stanowiły drugą i trzecią parę najczęściej łączonych obszarów 
funkcjonalnych. Powyższe rezultaty oraz zróżnicowanie wyników dotyczących jakości decyzji 
i systemów kontroli zarządczej pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi 
wskazuje, iż ich wyodrębnienie jest niezbędne przy analizowaniu systemów rozwoju 
innowacji. 

Wyniki badań empirycznych: weryfikacja modelu Kontrola zarządcza – Decyzja - Innowacja 
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Weryfikacja modelu Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja na próbie europejskich 
innowacyjnych przedsiębiorstw giełdowych pozwoliła na zweryfikowanie wszystkich 
postawionych hipotez. W odniesieniu do związku pomiędzy jakością decyzji a efektywnością 
systemu rozwoju innowacji, badanie potwierdziło występowanie pozytywnej zależności. 
Czternaście z szesnastu obliczonych współczynników było pozytywnych. Spośród nich, 
jedenaście było przy tym statystycznie istotnych (na rysunku 5 obrazują to jasno szare strzałki 
łączące Skuteczność D, Efektywność PPD, Efektywność PPD – zasoby oraz Efektywność PPD – 
czas z Kompozytowym wskaźnikiem innowacyjności). Wyniki całkowicie lub częściowo 
potwierdziły dziesięć spośród czternastu (numery 29-42) postawionych tu hipotez. 

W nawiązaniu do zależności pomiędzy systemami kontroli zarządczej a jakością decyzji, 
empiryczna weryfikacja modelu CDI również potwierdziła występowanie pozytywnej relacji. 
Spośród 28 postawionych hipotez (numery 1-28), osiemnaście zostało całkowicie lub 
częściowo potwierdzonych. Na wykresie 5 obrazują to jasno szare strzałki łączące KO i MO 
bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez SPC, CRED i COOR) ze Skutecznością D, Efektywnością 
PPD, Efektywnością PPD – zasoby oraz Efektywnością PPD – czas. W sposób graficzny 
omawiane wyniki zaprezentowano na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Wyniki testowania modelu Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja 
Jasno szare strzałki – istotna pozytywna zależność, czarne strzałki – istotna negatywna zależność, linia 
przerywana – zależność statystycznie nieistotna, KM – mechanistyczny system kontroli zarządczej, KO 
– organiczny system kontroli zarządczej, Skuteczność D – skuteczność decyzji, Efektywność PPD – 
efektywność procesu podejmowania decyzji, SPC – specjalizacja, CRED – wiarygodność, COOR – 
koordynacja 
Źródło: opracowanie własne 

Uzyskane wyniki wskazują, że dla europejskich innowacyjnych przedsiębiorstw 
giełdowych podział systemu rozwoju innowacji na wyodrębnione obszary funkcjonalne jest 
uzasadniony. W analizowanych przedsiębiorstwach pomiędzy wszystkimi siedmioma 
wyodrębnionymi obszarami zaobserwowano występowanie różnic w zakresie kształtowania 
się badanych zależności. Poniżej omówiono uzyskane wyniki uwzględniając zróżnicowanie 
obszarów funkcjonalnych. 

Analiza różnic występujących pomiędzy obszarami wskazała, że cztery grupy obszarów 
funkcjonalnych – pomimo zróżnicowania – wykazywały pewne cechy wspólne w odniesieniu 
do badanych zależności. Ta istotna obserwacja ma walor zarówno naukowy jak i aplikacyjny. 
Nie zmienia ona w żaden sposób kształtu modelu ani nie wpływa na wyodrębnione obszary 
funkcjonalne, ale stanowiła pomoc w interpretacji uzyskanych wyników. W tym kontekście, na 
podstawie analizy zebranych danych empirycznych oraz autorskiej adaptacji triarchicznej 
teorii inteligencji (Stenberg, 1997) wyodrębniono cztery grupy obszarów: twórcze 
(generowanie pomysłów, badania), analityczne (selekcja pomysłów, monitoring), techniczne 
(rozwój, testowanie) i strategiczne (komercjalizacja). Grupy te wyodrębniono na bazie 
charakteru realizowanych w ich ramach funkcji. Dla przykładu – generowanie pomysłów 
i badania to dwa różne obszary funkcjonalne o odmiennych celach i nie ma podstaw do ich 
łączenia w jeden obszar funkcjonalny. Pomimo tego, ze względu na fakt, iż w obu tych 
obszarach kluczowa jest rola kreatywności pracowników, wykazują one pewne podobieństwa 
w zakresie zależności pomiędzy systemami kontroli zarządczej, a jakością decyzji oraz jakością 
decyzji, a efektywnością systemu rozwoju innowacji. Klucz interpretacyjny – oparty na 
charakterze realizowanych funkcji – nie wpływa więc na kształt modelu, ale pozwala częściowo 
tłumaczyć uzyskiwane wyniki. Stąd, dzięki zastosowaniu powyższego klucza interpretacyjnego, 
pewna powtarzalność w zakresie opisanych relacji zdaje się być zrozumiała. 

W zakresie zależności pomiędzy jakością decyzji a efektywnością systemu rozwoju 
innowacji należy stwierdzić, że w obszarze generowania pomysłów oba konstrukty — 
skuteczność decyzji i efektywność procesu ich podejmowania — wywierały pozytywny, silny 
i istotny wpływ na kompozytowy wskaźnik innowacyjności. Wynik ten był zgodny 
z oczekiwaniami, ponieważ nowe, niepowtarzalne i kreatywne pomysły są właśnie tym, co 
w ogóle sankcjonuje działanie systemu rozwoju innowacji (Vitezić i Vitezić, 2015). W obszarze 
selekcji pomysłów obie badane zależności były nieistotne. Należy jednak zauważyć, że obszar 
ten był w badanych przedsiębiorstwach nierzadko łączony z obszarem generowania 
pomysłów (patrz: poprzedni podrozdział), stąd jego rola jako samodzielnego obszaru okazała 
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się stosunkowo niewielka i w tym kontekście brak statystycznej istotności wyników jest spójny 
z innymi uzyskanymi w badaniu rezultatami. Ponadto wydaje się, iż ze względu na częste 
wykorzystywanie precyzyjnie określonych kryteriów wyboru pomysłów, obszar ten 
pozostawiał decydentom niewielki zakres możliwości decyzyjnych wykraczających poza te 
kryteria i mogących dodatkowo wpływać na efektywność systemu rozwoju innowacji. 
W obszarze badań zależności pomiędzy skutecznością decyzji i efektywnością procesu ich 
podejmowania, a efektywnością systemu rozwoju innowacji były pozytywne i istotne. W ten 
sposób generowanie pomysłów i badania — dwa obszary funkcjonalne w największym stopniu 
opierające się na kreatywności i intelektualnej elastyczności pracowników — uzyskały bardzo 
zbliżone wyniki. W obszarach rozwoju i testowania badanie zależności dało zbliżone rezultaty, 
co – zgodnie z przyjętą linią interpretacji – było podyktowane zbliżonym charakterem 
realizowanych w ich ramach funkcji1. W ramach tych dwóch obszarów, pięć z sześciu 
modelowanych zależności było pozytywnych i statystycznie istotnych. W obszarze 
komercjalizacji zależność pomiędzy efektywnością procesu podejmowania decyzji, 
a kompozytowym wskaźnikiem innowacyjności była dodatnia. Kluczowa rola tej efektywności 
wydaje się przy tym być zgodna ze zorientowanym rynkowo charakterem tego obszaru. Dla 
przykładu, brak efektywności czasowej (opieszałość) w podejmowaniu decyzji może – 
w przypadku silnej walki konkurencyjnej – skutkować utratą przewagi względem konkurentów 
i ograniczoną możliwością dyskontowania efektów działania systemu rozwoju innowacji. 
Finalnie, w odniesieniu do monitoringu sytuacja była odwrotna — występowała pozytywna 
zależność pomiędzy skutecznością decyzji, a kompozytowym wskaźnikiem innowacyjności. 
Diagnostyczny charakter tego obszaru, obejmujący systematyczne rejestrowanie 
i analizowanie danych zdaje się nawiązywać charakterem realizowanych funkcji do obszaru 
selekcji pomysłów. 

W nawiązaniu do zależności pomiędzy systemami kontroli zarządczej a jakością decyzji 
stwierdzono, iż wpływ systemów mechanistycznych i organicznych na jakość decyzji jest 
zróżnicowany w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. W obszarze generowania 
pomysłów, który w dużej mierze opierał się na elastyczności i eksploatowaniu wszystkich 
dostępnych źródeł nowatorskich idei, stwierdzono pozytywną zależność pomiędzy 
organicznymi systemami kontroli zarządczej a jakością decyzji. Z drugiej strony, 
mechanistyczne systemy wydawały się niemal utrudniać podejmowanie decyzji o wysokiej 
jakości (obliczone współczynniki były negatywne, ale nieistotne). W obszarze selekcji 
pomysłów mechanistyczne systemy kontroli zarządczej odgrywały znaczącą rolę. 
Zidentyfikowano istotną pozytywną zależności pomiędzy nimi, a skutecznością decyzji. 
Charakter obszaru, w którym zdefiniowane podejście do oceny konkurencyjnych pomysłów 
pełniło kluczową rolę, zdaje się dobrze korespondować z wykorzystującymi informacje 

 
 
1 W przypadku tych dwóch obszarów badano każdorazowo trzy zależności zamiast dwóch ze względu na 
dezagregację konstruktu efektywności procesu podejmowania decyzji (konieczność dezagregacji była 
podyktowana wartościami zmiennych uzyskanymi w badaniu). 
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ilościowe, regulacyjnymi narzędziami oferowanymi przez systemy mechanistyczne. 
W obszarze badań uzyskano wyniki bardzo zbliżone do obszaru generowania pomysłów. 
Pozytywna zależność pomiędzy organicznymi systemami kontroli zarządczej i jakością decyzji 
kontrastowała z negatywnym i istotnym efektem wywieranym przez kontrolę mechanistyczną 
na skuteczność decyzji. Znów, uzyskane wyniki zdają się być przesądzone przez charakter 
obszaru. Obszary o charakterze technicznym, tj. rozwój i testowanie wykazywały pewne cechy 
wspólne. Po pierwsze, wsparcie zapewniane przez mechanistyczne i organiczne systemy 
kontroli zarządczej uwidaczniało się w pełni w przypadku skuteczności decyzji. Po drugie, 
wykorzystanie zarówno systemów mechanistycznych jak i organicznych dawało zróżnicowane 
efekty w odniesieniu do efektywności procesu podejmowania decyzji. Po trzecie, jak 
określono to powyżej – konieczne było zachowanie dekompozycji efektywności procesu 
podejmowania decyzji. Obszar komercjalizacji został zidentyfikowany jako strategiczny, ze 
względu na fakt, iż realizacja funkcji w jego ramach wiąże się z intensywnymi działaniami 
w wielu działach, takich jak m.in. produkcja, wytwarzanie, pakowanie, marketing, dystrybucja 
(Rogers, 2003) i sprzedaż (Verloop, 2004). W tym obszarze zaobserwowano nie tylko 
bezpośrednie pozytywne efekty mechanistycznej i organicznej kontroli w odniesieniu do 
jakości decyzji, ale również liczne pozytywne efekty pośrednie osiągane za pośrednictwem 
specjalizacji i koordynacji. W obszarze monitoringu zaobserwowano pozytywne efekty 
wywierane zarówno przez systemy mechanistyczne, jak i organiczne w odniesieniu do obu 
elementów składowych jakości decyzji.  

Konkludując, występowanie większości zależności zawartych w modelu CDI znalazło 
potwierdzenie w danych empirycznych zebranych dla europejskich innowacyjnych 
przedsiębiorstw giełdowych na co wskazuje całkowite lub częściowe potwierdzenie 28 z 42 
hipotez. Dla badanej populacji z badań wynika, że w twórczych obszarach funkcjonalnych 
(generowanie pomysłów, badania) organiczne systemy kontroli zarządczej mogą stanowić 
ważny element wsparcia jakości decyzji, podczas gdy systemy mechanistyczne wydają się 
utrudniać podejmowanie decyzji o wysokiej jakości. W obszarach o charakterze analitycznym 
(selekcja pomysłów, monitoring), wykorzystanie zarówno systemów organicznych jak 
i mechanistycznych może bezpośrednio wspomagać wysoką jakości decyzji. W obszarach 
technicznych (rozwój, testowanie) organiczne i mechanistyczne systemy kontroli zarządczej 
mogą poprawiać skuteczność decyzji a efekty ich wykorzystania w odniesieniu do 
efektywności procesu podejmowania decyzji są zróżnicowane. W obszarze o charakterze 
strategicznym (komercjalizacja) wykorzystanie zarówno organicznych jak i mechanistycznych 
systemów kontroli zarządczej może wspierać podejmowanie decyzji o wysokiej jakości. 
W przeciwieństwie jednak do obszarów analitycznych, w obszarze strategicznym efektom 
bezpośrednim towarzyszą efekty pośrednie. We wszystkich obszarach funkcjonalnych 
podejmowanie decyzji o wysokiej jakości może być istotnym elementem poprawy 
efektywności systemu rozwoju innowacji. 
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4.2.5. Struktura monografii 

Przedmiotowa monografia podzielona została na sześć rozdziałów oraz wstęp, zakończenie 
i załączniki. W rozdziale pierwszym omówiono ewolucję podejścia do systemów kontrolnych 
w ramach nauk o zarządzaniu oraz wypracowano definicję systemu kontroli zarządczej. 
Dokonano konceptualizacji mechanistycznych i organicznych systemów kontroli zarządczej 
oraz przedstawiono ich komplementarny charakter. Omówiono rolę systemów kontroli 
zarządczej we wspieraniu decyzji i zaprezentowano, w jaki sposób ich wykorzystanie zmniejsza 
niepewność poprzez dostarczenie informacji. 

W rozdziale drugim przedstawiono zagadnienie podejmowania decyzji w warunkach 
niedoborów informacyjnych oraz dokonano syntezy badań nad jakością decyzji. Ponieważ 
skuteczność decyzji i efektywność procesu ich podejmowania zostały wskazane jako dwa 
kluczowe komponenty jakości decyzji, zostały one szczegółowo omówione. Finalnie 
w rozdziale opracowano model niedoboru informacji (I-D). 

Rozdział trzeci poświęcono innowacjom. Dokonano przeglądu i analizy modeli ich 
rozwoju oraz pracowano system rozwoju innowacji produktowych (PID). Szczegółowo 
omówiono przy tym jego elementy składowe, tj.  funkcjonalny model innowacji, który 
obejmuje obszary funkcjonalne zaangażowane w ich rozwój oraz kompozytowy wskaźnik 
innowacyjności (CII), który prezentuje nakłady niezbędne do rozwoju innowacji oraz 
potencjalne efekty. 

Rozdział czwarty koncentruje się na powiązaniu systemów kontroli zarządczej 
z jakością decyzji i efektywnością systemu rozwoju innowacji. Rozdział zawiera szczegółowe 
informacje na temat modelu Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (CDI). Ponadto w jego 
ramach wprowadzono i omówiono moderatory oraz potencjalne czynniki zakłócające. Co 
więcej, dokonano operacjonalizacji wszystkich zmiennych wykorzystywanych w modelu CDI.  

W rozdziale piątym przedstawiono źródła i metody zastosowane w badaniu 
empirycznym, którego celem była weryfikacji modelu CDI na próbie europejskich spółek 
giełdowych. Zaprezentowano projekt badania empirycznego, populację, próbę oraz metodę 
zbierania danych, w tym kwestionariusz. Następnie omówiono procedury analizy danych, ze 
szczególnym uwzględnieniem modelowania równań strukturalnych (SEM).  

 Rozdział szósty poświęcony jest wynikom badania empirycznego. Podsumowano 
w nim praktyki związane z wykorzystaniem systemów kontroli zarządczej, jakość decyzji oraz 
sposoby organizacji systemów rozwoju innowacji w europejskich spółkach giełdowych. 
Ponadto, w rozdziale przedstawiono bezpośrednią i pośrednią zależność pomiędzy systemami 
kontroli zarządczej, a jakością decyzji oraz zależność pomiędzy jakością decyzji, 
a efektywnością systemu rozwoju innowacji.  

 Przedmiotową monografię zwieńczono podsumowaniem. Informacje uzupełniające 
zostały zawarte w załączniku. 
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4.2.6. Wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 

Zaprezentowane w przedmiotowej monografii wyniki badań przyczyniają się do wzbogacenia 
wiedzy w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, 
w szczególności w takich jej subdyscyplinach jak: (1) zarządzanie innowacjami, (2) 
wspomaganie decyzji kierowniczych oraz (3) zarządzanie finansami i rachunkowość 
menedżerska. Dla pierwszej z wymienionych subdyscyplin istotne znaczenie mają rozważania 
poświęcone systemowi rozwoju innowacji produktowych (PID), które wpisują się przede 
wszystkim w obszar badań nad modelami zarządzania innowacjami. Z punktu widzenia drugiej 
subdyscypliny istotny wkład naukowy wniosły dociekania poświęcone konstrukcji modelu 
niedoboru informacji (I-D) oraz konceptualizacja skuteczności decyzji i efektywności procesu 
ich podejmowania. Rozważania te wpisały się w obszary badań nad procesem podejmowania 
decyzji kierowniczych, optymalizacją decyzji oraz ich racjonalnością. W odniesieniu do trzeciej 
subdyscypliny, wkład naukowy wniosły rozważania poświęcone zdefiniowaniu systemu 
kontroli zarządczej oraz konceptualizacja systemów mechanistycznych i organicznych. W tym 
zakresie dociekania wpisują się w obszar badań nad controllingiem (Kochalski, 2016; 
Sobańska, Szychta, Swiderska, i Kabalski, 2010). Ponadto, w odniesieniu do wszystkich trzech 
subdyscyplin rozważania miały charakter integracyjno-konsolidacyjny. Dzięki stworzeniu 
modelu Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (CDI) dokonano integracji rozważań 
naukowych prowadzonych w tych trzech subdyscyplinach. Przeprowadzone badania wnoszą 
wkład w rozwój dyscypliny w warstwie teoretycznej, metodycznej i poznawczej. 

 Dociekania prowadzone w zakresie zarządzania innowacjami stanowiły odpowiedź na 
zapotrzebowanie zgłaszane w literaturze przedmiotu dotyczące braku możliwości utworzenia 
kompleksowej i spójnej teorii innowacji ze względu na niedostatek prac koncepcyjnych (Trias 
de Bes i Kotler, 2015). W toku prac badawczych stwierdzono, iż grupa badań poświęconych 
rozwojowi innowacji wykazuje silne wewnętrzne zróżnicowanie oraz niedostatek opracowań 
prezentujących systemowe podejście do tego zagadnienia. Z tej przyczyny utworzenie 
systemu rozwoju innowacji produktowych (PID) stanowi zasadne uzupełnienie aktualnego 
dialogu naukowego. Zgodnie z autorską koncepcją bazującą na ogólnej definicji systemu 
(Bolton, 2006), system PID składa się z dwóch części: funkcjonalnego modelu innowacji oraz 
kompozytowego wskaźnika innowacyjności (CII). Funkcjonalny model innowacji nawiązuje do 
koncepcji obszarów funkcjonalnych (patrz: Nita, 2009) i stoi w opozycji do głównego nurtu 
rozważań poświęconego ich rozwojowi i przyjmującego perspektywę procesową (Cooper, 
2008; Mielcarek, 2016). W tym sensie stanowi alternatywę, która pozwala na uwolnienie od 
imperatywu sekwencyjności, który zastępuje systemem równoczesnych, wzajemnych 
powiązań. Wedle najlepszej wiedzy autora, na moment powstania monografii, PID był 
jedynym systemem bazującym na logice funkcyjnej i był na tyle oryginalny, że nie znajdował 
odpowiednika nawet w nurcie alternatywnym (nieprocesowym) (Hartigh, Uzun, i Anwar, 
2017) badań nad rozwojem innowacji. Następnie, ze względu na ograniczenia pojedynczych 
miar wykorzystywanych do mierzenia działalności innowacyjnej, takich jak np. aktywność 
badawczo-rozwojowa (Makkonen i Have, 2012), aktywność patentowa (Edison, Ali, i Torkar, 
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2012), czy aktywność publikacyjna (Belitz et al., 2011), stworzony w przedmiotowej 
monografii kompozytowy wskaźnik innowacyjności wpisuje się w – rozwijany od lat 90’ 
ubiegłego wieku – nurt badań nad wskaźnikami złożonymi (Hollenstein, 1996; Makkonen 
i Have, 2012). Novum, które CII oferuje polega na przyjęciu logiki efektywności w konstrukcji 
wskaźnika. W świetle wyników obszernych studiów literaturowych stwierdzić należy, iż 
kompozytowy wskaźnik innowacyjności stanowi pierwsze tak kompleksowe narzędzie łączące 
miary nakładów z miarami efektów, a jednocześnie – w wymiarze teoretycznym – próbę 
ujednolicenia dotychczasowych wyników badań. Ze względu na charakter zidentyfikowanych 
luk badawczych, zrealizowane prace bazowały w tym zakresie na obszernych studiach 
literaturowych. Przedstawiony w tym miejscu wkład naukowy powiązany był z osiągnięciem 
celów szczegółowych numer pięć i sześć.  

Prace badawcze w obszarze wspomagania decyzji kierowniczych pozwoliły na 
uzupełnienie dialogu naukowego w ramach zidentyfikowanych luk badawczych. Prowadzone 
rozważania bazowały na zorientowanej na podejmowanie decyzji odmianie teorii luki 
informacyjnej (Ben-Haim, 2006), w której głównym ograniczeniem jakości decyzji jest brak 
dostępności danych (Andrew et al., 2008; Edison et al., 2013, w: Dziallas i Blind, 2019). W tym 
zakresie istotny niedostatek wiedzy dotyczył przyczyn występowania niedoborów 
informacyjnych w systemach rozwoju innowacji. W przedmiotowej monografii 
zaproponowano więc autorski, wielokryterialny model niedoboru informacji (I-D), który 
zbudowano na bazie krytycznej oceny i syntezy istniejącego dorobku naukowego (patrz np.: 
Arundel i Kemp, 2009; Jurczyk-Bunkowska, 2013a, 2013b; Paasi, Valkokari, Maijala, Luoma, 
i Toivonen, 2007) W zakresie badania jakości decyzji, niniejsza monografia wpisuje się 
w niszowy nurt badań integrujących rozważania nad efektami podejmowanych decyzji oraz 
rozważania nad procesem ich podejmowania (Hammedi et al., 2013). W tym duchu, 
w monografii zaproponowano autorskie podejście do jakości decyzji, na którą składa się 
zarówno skuteczność decyzji, jak i efektywność procesu ich podejmowania. Na bazie syntezy 
i krytycznej analizy literatury wypracowano konceptualizacje obu pojęć. Pierwsza z nich bazuje 
na zgodności ze strategią, stopniu realizacji celów operacyjnych oraz całkowitej wydajność 
organizacji. Konceptualizacja efektywności procesu podejmowania decyzji obejmowała 
efektywność wykorzystania zasobów oraz efektywność czasową. Takie komplementarne 
podejście zostało specjalnie dostosowane do potrzeb analizy systemów rozwoju innowacji 
i w tym zakresie nie znajduje odpowiednika wśród istniejących podejść. W toku prac ustalono, 
iż studia literaturowe będą właściwym narzędziem badawczym, którego wykorzystanie 
umożliwi uzupełnienie istniejących luk badawczych. Wypracowanie prezentowanego w tym 
miejscu wkładu naukowego wiązało się z realizacją trzeciego i czwartego celu szczegółowego.  

Wkład naukowy do subdyscypliny zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska 
bazował na obszernych pracach koncepcyjnych, które stanowiły odpowiedź na 
zidentyfikowane luki badawcze. Koncepcja systemów kontroli zarządzania jest systematycznie 
rozwijana od ponad 70 lat (Bełz i Barabasz, 2012; Brenner, 2009), czego efektem jest silne 
zróżnicowanie wypracowanych historycznie i aktualnie podejmowanych nurtów badawczych 
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(Chenhall, 2003). Odmienny charakter wykorzystywanych we współczesnych badaniach 
podejść stanowi istotną przeszkodę dla budowania jednolitego dorobku naukowego w tym 
zakresie. W przedmiotowej monografii istotnym punktem wyjścia dla rozważań było więc 
wypracowanie definicji systemu kontroli zarządczej. Autorską definicję stworzono na bazie 
analizy ewolucyjnej tak, aby uchwycić same podstawy kontroli zarządczej i wypracować w ten 
sposób wspólny mianownik dla analizy zróżnicowanych dowodów naukowych. W dalszej 
kolejności – na tej bazie – określono teoretyczne podstawy występowania zależności 
pomiędzy wykorzystaniem systemów kontroli zarządczej, a jakością decyzji. Obecne 
w literaturze przedmiotu rozważania łączące te systemy z jakością decyzji (Atkinson, Kaplan, 
Matsumura, i Young, 2012; Merchant i Van der Stede, 2017; Teles, Mendes, i Lunkes, 2019) 
uzupełniono poprzez dostosowanie ich do charakterystyki rozwoju innowacji. Następnie, 
szczegółowa analiza literatury umożliwiła identyfikację i konceptualizację podejść do kontroli 
zarządczej, które w największym stopniu zorientowane są na wsparcie podejmowania decyzji 
oraz są dopasowane do charakterystyki systemu rozwoju innowacji. Wyselekcjonowano 
mechanistyczne i organiczne systemy kontroli zarządczej, które poddano autorskiej 
konceptualizacji ze względu na występujące w literaturze zróżnicowanie w ich 
rozumieniu  (patrz np.: Burns i Stalker, 1961; Courtright et al., 1989; Cruz i Camps, 2003; 
House, 1991; Reigle, 2001; Trott, 2017). Konceptualizacja systemów mechanistycznych 
bazowała na: stopniu regulacji, zakresie kontroli, stopniu wykorzystania informacji ilościowej 
oraz zakresie raportowania, a systemów organicznych na: stopniu rozproszenia zdolności 
decyzyjnej, poziomie wykorzystania komunikacji nieformalnej oraz poziomie zróżnicowania 
informacji. Powyższy wkład naukowy w rozwój dyscypliny osiągnięto przy wykorzystaniu 
studiów literaturowych. W toku prowadzonych analiz osiągnięto cele szczegółowe numer 
jeden i dwa. 

Kolejny, istotny wkład w rozwój dyscypliny polegał na oryginalnym połączeniu badań 
prowadzonych w ramach wszystkich trzech omawianych powyżej subdyscyplin. To 
nowatorskie powiązanie uzyskano na bazie licznych, kompleksowych studiów literaturowych 
obejmujących ocenę, krytyczną analizę oraz syntezę zarówno klasycznej, jak i nowoczesnej 
literatury naukowej, a także rozumowania dedukcyjno-redukcyjnego, wnioskowania przez 
analogię oraz aplikacji systematycznej procedury budowania modelu. Efektem prac 
koncepcyjnych było powstanie modelu Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (CDI), który 
w sposób spójny łączy systemowe podejście do rozwoju innowacji, kompleksową analizę 
jakości decyzji oraz możliwość wspomagania decyzji poprzez wykorzystanie systemów kontroli 
zarządczej (patrz: punkt 4.2.4). Dzięki takiemu nowatorskiemu podejściu, model posiada 
potencjalnie istotny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości przede wszystkim poprzez 
wypełnienie luki badawczej dotyczącej systemowych możliwości wspierania rozwoju 
innowacji (Vitezić i Vitezić, 2015). Wedle najlepszej wiedzy autora, na moment powstania 
monografii był to jedyny model, który pozwalał na połączenie wszystkich trzech obszarów. 

W kontekście powyższego istotny jest również fakt, iż model CDI został przetestowany 
empirycznie, co wymagało opracowania kompleksowej metodyki prowadzenia badań 
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w środowisku międzynarodowym. W toku prac zrealizowano więc nie tylko cele koncepcyjne, 
ale również istotne cele metodyczne i poznawcze.  

Opracowana metodyka bazowała zarówno na zaawansowanych rozwiązaniach, które 
potwierdziły swoją przydatność w poprzednich badaniach empirycznych, jak i na elementach 
nowych, wypracowanych specjalnie na potrzeby niniejszego badania. Do tych ostatnich 
zaliczyć można: określenie kryteriów doboru spółek innowacyjnych właściwych dla badania 
wyodrębnionych zależności, operacjonalizację uwzględnionych w badaniu konstruktów 
latentnych, operacjonalizację zmiennych moderujących oraz operacjonalizację 
kompozytowego wskaźnika innowacyjności. W ostatnim przypadku wskazano również na 
konieczność proporcjonalnego skalowania zmiennych. Wszystkie te operacjonalizacje miały 
przy tym charakter oryginalny, gdyż zostały wypracowane specjalnie na potrzeby weryfikacji 
modelu, na bazie prac koncepcyjnych prowadzonych w przedmiotowej monografii. Ponadto, 
badanie empiryczne potwierdziło, iż modelowanie równań strukturalnych – poprzez 
konstrukcję modeli pomiarowego i strukturalnego – jest właściwym narzędziem do analizy 
danych obrazujących badane zależności.  

W warstwie poznawczej, wyniki przeprowadzonego badania empirycznego (patrz: 
punkt 4.2.4) pozwoliły na określenie kompleksowej charakterystyki sytuacji w zakresie 
stosowanych systemów kontroli zarządczej, jakości decyzji związanych z innowacjami oraz 
sposobów organizacji systemów rozwoju innowacji w europejskich spółkach giełdowych. 
Uzyskane wyniki pozwoliły zatem uzupełnić dla badanych przedsiębiorstw niedostatek 
informacyjny obejmujący aktualne, kompleksowe i istotne informacje w tych kluczowych 
obszarach. Ponadto, zebrane dane umożliwiły weryfikację charakteru zależności zawartych 
w modelu CDI w badanej populacji. Tym samym, po pierwsze – stanowią ważny punkt wyjścia 
(koncepcyjny oraz metodyczny) dla dalszych badań empirycznych zarówno o charakterze 
replikacyjnym, jak i twórczym, a po drugie – dzięki temu, że pozwoliły określić empirycznie 
charakter badanych zależności w badanej populacji stanowią kluczowy materiał porównawczy 
dla wyników uzyskiwanych w przyszłych badaniach. 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową 
realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub 
instytucji kultury, w szczególności zagranicznej 

Od początku pracy naukowej, moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół 
zagadnienia zarządzania innowacjami. Konsekwentnie prowadzę prace koncepcyjne oraz 
badania empiryczne w tym obszarze, choć w poszczególnych projektach naukowych 
eksplorowałem różne perspektywy badawcze. W moim dotychczasowym dorobku naukowym 
wyróżnić można dwa główne obszary prowadzonych badań: 

- rozwój innowacji, 
- efekty wprowadzania innowacji. 

Pierwszy z wymienionych obszarów poświęcony jest ogółowi prac, który musi zostać 
wykonany w organizacji zanim innowacja powstanie. Drugi obszar dotyczy ogółu efektów 
wywoływanych przez jej wykorzystanie. Oba obszary zazębiają się, tworząc wspólny i logiczny 
ciąg przebiegający od pojawienia się pierwotnej idei, będącej zaczynem do rozwoju innowacji, 
do wygaśnięcia efektów jej oddziaływania na otoczenie. Z obszarem pierwszym związany jest 
ogół prac koncepcyjno-empirycznych, których zwieńczeniem jest monografia “Management 
Control Systems, Decision-Making, and Innovation Development. The CDI Model” stanowiąca 
osiągnięcie naukowe będące podstawą wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego. 
Poniżej prezentuję oba wskazane obszary. 
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W ramach pierwszego obszaru, moje badania dotyczyły kompleksowych systemów 
wykorzystywanych do holistycznego zarządzania rozwojem innowacji. Punkt wyjścia do 
rozważań stanowiła maksyma sformułowana przez Petera Druckera, iż „nie można 
zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć” (ang. “[only] what gets measured, gets 
managed”) (Drucker za: Prusak, 2010). Rezultaty prowadzonych prac badawczych wskazały, 
że wyłącznie holistyczne podejście systemowe, precyzyjnie wyodrębniające elementy 
składowe systemu oraz określające występujące pomiędzy nimi zależności może być podstawą 
do skutecznego i efektywnego rozwoju innowacji. Co więcej, prowadzone badania naukowe 
pokazały, iż elementy składowe systemu powinny być wyodrębnione na bazie ściśle 
zdefiniowanych podstaw teoretycznych, a ich konstrukcja powinna zapewniać możliwość 
wskazania i pomiaru konkretnych zmiennych obserwowalne i ukrytych. Następnie wskazać 
należy, iż istotną część moich rozważań dotyczących rozwoju innowacji stanowią te 
poświęcone determinantom efektywności systemów ich rozwoju. Na bazie przeprowadzonych 
prac badawczych wskazać należało, iż zbiór czynników w potencjalnie istotny sposób 
oddziałujących na wskazaną efektywność jest niezwykle szeroki. Konkluzja ta stanowiła silną 
podwalinę dla dalszych dociekań, mających na celu selekcję determinant o charakterze 
prymarnym. Rozważania doprowadziły do konkluzji, iż żaden czynnik nie jest ważniejszy niż 
czynnik ludzki. W dalszej kolejności zaowocowało to wypracowaniem stanowiska o kluczowej 
roli jakości decyzji, ze względu na ich agregacyjny charakter. W konsekwencji, moje 
rozważania skoncentrowały się na determinantach jakości decyzji. Prowadzone prace 
naukowe powtórnie doprowadziły do wniosku o szerokim spektrum potencjalnych przyczyn 
zróżnicowania tej jakości. Kierując się wynikami obszernych prac koncepcyjno-empirycznych, 
wyselekcjonowałem dostępność informacji jako kryterium podstawowe, co było podyktowane 
charakterem procesów rozwoju innowacji, których immanentną cechą jest niedostatek 
informacyjny. Konkluzja ta otworzyła drogę dla badania systemów zasilenia decydentów 
w informacje, a w konsekwencji koncentrację na systemach kontroli zarządczej. 

Dociekania prowadzone w ramach obszaru rozwoju innowacji rozpocząłem od 
obszernych prac koncepcyjnych oraz trzech eksploracyjnych badań pilotażowych. Realizacja 
zakrojonego na szeroką skalę badania empirycznego była możliwa dzięki realizacji grantu 
naukowego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu 
OPUS pt. „Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach 
biotechnologicznych” (nr UMO-2018/29/B/HS4/00159). W niniejszym grancie pełniłem rolę 
kierownika. Zadania badawcze przewidziane w grancie był realizowane w latach 2019-2021. 

Poza monografią stanowiącą główne osiągnięcie naukowe, rezultaty prowadzonych 
prac prezentowałem w licznych publikacjach naukowych. Poniżej wskazuję wybrane z nich. 
Zawierają one rozważania koncepcyjne, wyniki badań pilotażowych oraz wybrane wyniki 
właściwych badań empirycznych, które nie zostały zawarte w głównej monografii: 

- Szulczewska-Remi A., Szutowski D. (2021). Analiza aktywów niematerialnych 
i działalności innowacyjnej, w: G. Mikołajewicz, J. Nowicki (red.), Analiza finansowa 



Załącznik nr 3. Autoreferat 
dr Dawid Szutowski 

 

 
 

38 

przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwoju, s. 240-256. Poznań: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

- Szutowski D. (2020). The impact of management control systems on decision-making 
quality throughout the innovation process. An empirical analysis, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 64(6), s. 182-195, 
DOI:10.15611/pn.2020.6.14, 

- Szutowski D. (2020). Impact of Decision-Making Quality on Innovation Process 
Efficiency, w: A. Jaki, B. Ziębicki (red.), Knowledge - Economy - Society: External and 
Internal Determinants of Modern Business Management, s. 153-168, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

- Szutowski D. (2019). Management Control Systems and Innovation Process Efficiency. 
A Conceptual Model, Folia Oeconomica Stetinensia, 19(2), s. 160-175, 
DOI:10.2478/foli-2019-0020, 

- Szutowski D., Szulczewska-Remi A., Ratajczak P. (2019). Managing innovation 
processes in industrial sector. Qualitative study, Ekonomska Istrazivanja-Economic 
Research, 32(1), s. 282-300, DOI:10.1080/1331677X.2018.1553681, 

- Szutowski D. (2019). The importance of decision-making quality throughout the 
product innovation development process, w: A. Ujwary-Gil, N. R. Potoczek (red.), 
Organizations in the Face of Growing Competition in the Market, s. 125-145, 
Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 

- Szutowski D., Szułczyńska J. (2017). Exploring Companies' Innovation Policies in the 
Industrial Sector in Central and Eastern Europe, Journal of Management and Business 
Administration. Central Europe, 25(4), s. 158-176, DOI:10.7206/jmba.ce.2450-
7814.212, 

- Szutowski D., Szulczewska-Remi A., Ratajczak P. (2017).  The Efficiency of Eco-
Innovation: Systematic Literature Studies, Economic and Environmental Studies, 17(2), 
s. 205-219, DOI:10.25167/ees.2017.42.4, 

- Szutowski D., Szulczewska-Remi A., Ratajczak P. (2017). Innovation Process from the 
Financial Viewpoint. Model Approach, w: A. P. Balcerzak, I. Pietryka (red.), 
Contemporary Issues in Economy, s. 296-296, Toruń: Institute of Economic Research 
i Polish Economic Society Branch, 

- Szułczyńska J., Szutowski D. (2016). Product innovation in cosmetic industry - case 
study of major cosmetic companies, w: V. V. Pavlov (red.), Social relations and conflicts 
in conditions of intensification of economic processes and dominance of liberal 
ideology, s. 20-21, Londyn: International Academy of Science and Higher Education 
(IASHE). 
W uzupełnieniu do prezentacji rezultatów badań w przedmiotowej monografii oraz 

w powyższych publikacjach naukowych, wyniki cząstkowe były przeze mnie prezentowane na 
licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wśród konferencji 
międzynarodowych warto w szczególności wyróżnić: 
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- 25th Eurasia Business and Economic Society Conference. Referat: Project orientation 
and innovativeness in Central and Eastern Europe. Organizator: Eurasia Business and 
Economic Society. Data i miejsce: 23-25.05.2018, Berlin.  

- 14th Circle conference. Creating and delivering value. Referat: Exploring Companies' 
Innovation Policies in the Industrial Sector in Central and Eastern Europe. Organizator: 
Circle International and Koźmiński University. Data i miejsce: 17-19.04.2017, 
Warszawa. 

- Social relations and conflicts in conditions of intensification of economic processes and 
dominance of liberal ideology. Referat: Product innovation in cosmetic industry - case 
study of major cosmetic companies. Organizator: International Academy of Science 
and Higher Education. Data i miejsce: 23-29.03.2016, Londyn. 

W drugim obszarze prowadzonych badań zawierają się prace dotyczące efektów 
wprowadzania innowacji. Prowadzone dociekania uwypuklały efekty finansowe ze 
szczególnym naciskiem na analizę zmian wartości przedsiębiorstw wdrażających. Efektem prac 
było powstanie wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt. „The impact of innovation on the market 
value of tourism enterprises”, na podstawie której przyznano mi stopień naukowy doktora 
nauk ekonomicznych. 

Podstawą dla prowadzonych rozważań naukowych była fundamentalna obserwacja 
przypisywana Heraklitowi, iż jedyną rzeczą która pozostaje niezmienna jest ciągła zmiana 
(Platon, Fowler, Lamb, Gregg i Shorey, 1914). Stąd zainteresowanie zmianą, a w konsekwencji 
innowacją. Uzasadnieniem dla zainteresowania efektami wdrażania innowacji było przyjęcie 
założenia o celowości zmian, które realizowane są właśnie po to, aby osiągnąć założony efekt. 
Stąd, połączenie w badaniu precyzyjnej charakterystyki innowacji oraz efektów będących 
pochodną ich rozwoju i wdrażania uznać należy za naukowo ważny obszar badań, w ramach 
którego zidentyfikowano liczne luki badawcze. W odniesieniu do efektów innowacji przyjąłem 
perspektywę finansową. Rozważania budowane były na dialogu naukowym dwóch noblistów: 
Eugena Famy – proponenta efektywności rynków kapitałowych oraz Roberta Shillera – 
zwolennika finansów behawioralnych. W swoich rozważaniach przychyliłem się do stanowiska 
pierwszego z powyższych uczonych i skoncentrowałem się na badaniu wahań wartości dla 
akcjonariuszy.  

Początkiem dla dociekań dotyczących efektów wprowadzania innowacji były obszerne 
prace koncepcyjne oraz eksploracyjne badania pilotażowe. Zrealizowanie badania 
empirycznego obejmującego wszystkie kraje Unii Europejskiej było możliwe dzięki realizacji 
grantu naukowego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 
konkursu PRELUDIUM pt. „Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw hotelarskich” (nr 
UMO-2014/13/N/HS4/02954). W niniejszym grancie pełniłem rolę kierownika. Zadania 
badawcze przewidziane w grancie był realizowane w latach 2015-2017. Ponadto, część zadań 
koncepcyjnych i empirycznych została zrealizowana podczas naukowego stypendium 
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zagranicznego zorganizowanego w ramach programu Erasmus +, które odbyłem na 
Uniwersytecie Okan, w Stambule w Turcji w okresie 08.09.2015 – 06.01.2016. 

Podstawowym efektem realizacji powyższego projektu naukowego była publikacja 
samodzielnej monografii naukowej. Monografia ta powstała na bazie rozprawy doktorskiej 
i została opublikowana w 2016 roku: 

- Szutowski D. (2016). Innovation and market value. The case of tourism enterprises, 
Warszawa: Difin. 

Rezultaty prowadzonych prac koncepcyjnych, wyniki badań pilotażowych oraz 
wybrane wyniki głównego badania empirycznego, które nie znalazły się w powyższej 
monografii prezentowałem w licznych publikacjach naukowych. Poniżej zamieszczam 
wybrane z nich: 

- Szutowski D. (2021). The impact of eco-innovation on the stock returns of technology-
based KIBS: role of eco-innovation type and its degree of novelty, Sustainability 
Accounting, Management and Policy Journal, 12(1), s. 1-26, DOI:10.1108/SAMPJ-10-
2019-0375, 

- Napierała T., Szutowski D. (2019). The impact of localized innovations on the stock 
returns of tourism companies, International Journal of Tourism Research, 21(1), s. 108-
121, DOI:10.1002/jtr.2245, 

- Szutowski D. (2019). Innovation source, advancement stage and company stock 
returns, Service Industries Journal, 39(13-14), s. 925-942, 
DOI:10.1080/02642069.2018.1450869, 

- Szutowski D. (2018). Abnormal market valuation and new product announcements: 
the role of advancement stage and innovativeness, Innovation-Management Policy 
i Practice, 20(2), s. 192-208, DOI:10.1080/14479338.2018.1428104, 

- Szutowski D. (2018). Market reaction to open innovation announcements, European 
Journal of Innovation Management, 21(1), s. 142-156, DOI:10.1108/EJIM-04-2017-
0048, 

- Szutowski D., Szułczyńska J. (2017). The Model Approach to Linking Innovation 
Announcements and Market Value of Equity in Service Sector, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 478, s. 425-435, 
DOI:10.15611/pn.2017.478.39, 

- Szutowski D. (2015). Impact of Innovation on the Market Value of Tourism Enterprises: 
Approaches and Metrics, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(2), s. 181-200,  

- Szutowski D.: (2015). The Model Approach Towards Measuring the Impact of 
Innovation on Tourism Enterprises' Market Value, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego We Wrocławiu, 379, s. 460-467, DOI:10.15611/pn.2015.379.44, 

- Szutowski D. (2014). Endogeniczne determinanty wpływu innowacji na wartość 
rynkową przedsiębiorstw turystycznych, Folia Turistica, 32, s. 175-194, 
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- Szutowski D., Bednarska M. (2014). Short- and Long-Term Effects of Innovations on 
Enterprise Market Value: A Case of the Tourism Industry, Journal of Entrepreneurship, 
Management and Innovation, 10(4), s. 45-63, DOI:10.7341/20141042. 

W trakcie realizacji badań wyniki cząstkowe prezentowałem zarówno na polskich jak 
i międzynarodowych konferencjach naukowych. W grupie konferencji międzynarodowych 
warto przede wszystkim wyróżnić: 

- 9th International conference on industrial technology and management. Referat: The 
impact of eco-innovation on the stock returns of technology-based KIBS: role of eco-
innovation type and its degree of novelty. Organizator: University of Oxford. Data 
i miejsce: 11-13.02.2020, Oxford. 

- Travel and trourism research association conference (TTRA). Referat: The relation 
between innovation and value of tourism enterprises. Organizator: Management 
Center Innsbruck. Data i miejsce: 22-24.04.2015, Innsbruck. 

Pozostałe realizowane przeze mnie badania miały charakter dużo mniej rozbudowany 
niż opisane powyżej dociekania w obszarach rozwoju innowacji oraz efektów ich 
wprowadzania. Tym niemniej należy podkreślić, iż moje zainteresowania były szerokie 
i obejmowały zróżnicowane zagadnienia dotyczące m.in. społecznej odpowiedzialności 
biznesu, jakości pracy czy różnic kulturowych występujących w środowisku 
międzynarodowym. Podejmowanie zróżnicowanych tematów naukowych było pochodną 
zarówno identyfikacji istotnych luk badawczych, jak i efektem aktywności grantowej 
i projektowej. Poniższe publikacje są w znacznej mierze efektem uczestnictwa przeze mnie 
w dwóch projektach naukowych. Pełniłem rolę wykonawcy w grancie naukowym, 
finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt. „Jakość 
pracy w procesie budowania potencjału konkurencyjnego w gospodarce turystycznej” (nr 
UMO-2012/07/B/HS4/03089). Rolę kierownika pełniła dr Marlena Angelika Bednarska. Grant 
realizowany był w latach 2013-2016. Ponadto, pełniłem rolę głównego wykonawcy 
w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „The impact of cultural differences on running 
a business on the example of Poland and Turkey”, realizowanym na bazie porozumienia 
pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytetem Okan w Turcji. Rolę 
kierownika pełniła dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP. Projekt realizowany był w latach 
2015-2016. 

Poniżej zamieszczam wybrane publikacje prezentujące zarówno wyniki prac 
koncepcyjnych, jak i wyniki badań empirycznych osiągnięte w ramach pozostałej aktywności 
naukowej: 

- Ratajczak P., Szutowski D. (2016). Exploring the relationship between CSR and 
innovation, Sustainability accounting, management and policy journal, 7(2), s. 295-
318, DOI:10.1108/SAMPJ-07-2015-0058, 
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- Szutowski D., Ratajczak P. (2016). The Relation between CSR and Innovation. Model 
Approach, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(2), s. 77-94, 
DOI:10.7341/20161224, 

- Bednarska M., Olszewski M., Szutowski D. (2014). Wpływ jakości pracy na przewagę 
konkurencyjną w gospodarce turystycznej – studium koncepcyjne, w: G. Gołembski, A. 
Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, 
innowacje, s. 185-196, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, 

- Bednarska M., Olszewski M., Szutowski D. (2013). The quality of work life in 
competitive potential development in the tourism industry: a conceptual model and 
research propositions, Poznan University of Economics Review, 13(4), s. 98-110, 

- Niezgoda A., Szutowski D., Szutowska J. (2017). Exploring the Cultural Differences in 
Polish and Turkish Companies, International Journal of Humanities and Social Science 
Invention, 6(3), s. 62-69. 
W uzupełnieniu do wskazanych powyżej badań, które prowadziłem, istotną aktywność 

naukową realizowałem w ramach zespołów oceniających wnioski o finansowanie badań 
naukowych. Począwszy od roku 2019 jestem członkiem zespołu ekspertów Narodowego 
Centrum Nauki oceniającego wnioski grantowe składane w konkursie PRELUDIUM, 
a począwszy od roku 2021 również recenzentem Narodowego Centrum Nauki oceniającym 
wnioski grantowe składane w konkursie MINIATURA. Do mojej oceny kierowane są wnioski 
przypisane do panelu HS4 – jednostka, instytucje, rynki. Ponadto, realizowałem aktywność 
naukową poprzez aktywne uczestnictwo bądź członkostwo w takich międzynarodowych 
organizacjach naukowych oraz zawodowych jak: International Association of Controllers – ICV 
(w okresie: 2020 - …), Eurasia Business and Economic Society (w okresie: 2018 – 2019) oraz 
Global International Scientific Analytical Project (w okresie: 2013 – 2015). 

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 
popularyzujących naukę 

Istotną częścią mojej aktywności zawodowej jest działalność dydaktyczna, która obejmuje 
prowadzenie zajęć dydaktycznych, promowanie prac dyplomowych, udział w kształceniu 
doktorantów, opiekę nad kołami naukowymi, współredakcję monografii studenckiej oraz 
przygotowanie rozdziałów podręcznika dydaktycznego. W toku działalności uczelnianej 
prowadziłem zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych, w językach polskim i angielskim. Ponadto, prowadziłem 
wykłady na studiach podyplomowych „Analiza ekonomiczna i controlling”. Lista 
prowadzonych przeze mnie zajęć została przedstawiona w formie tabelarycznej. Tabela 4. 
Tabela 1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

Lp. Przedmiot Wykład Ćwiczenia 
1 Analiza ekonomiczno-finansowa X  
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2 Analiza finansowa  X 
3 Analiza strategiczna kosztów X  
4 Analiza zasobów rzeczowych X  
5 Controlling  X 
6 Corporate finance X  
7 Financial analysis  X 
8 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych  X 
9 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa  X 

Źródło: opracowanie własne. 

 W uzupełnieniu do zajęć prowadzę również seminarium licencjackie dla studentów 
studiów stacjonarnych oraz seminarium magisterskie dla studentów studiów 
niestacjonarnych. Temat seminarium jest dla obu grup studentów taki sam, choć podlegał on 
zmianom w czasie. W okresie do roku akademickiego 2019/2020 temat seminarium brzmiał 
„Wycena i analiza finansowa przedsiębiorstw”. Począwszy od roku akademickiego 2020/2021 
temat został zmieniony i obecnie brzmi: „Wycena i analiza finansowa przedsiębiorstw; 
sytuacja finansowa przedsiębiorstw w dobie kryzysu Covid-19; zarządzanie kryzysowe 
i zagrożenie upadłością”. W moich seminariach uczestniczyło dotychczas 12 studentów. 
Ponadto, regularnie wykonuję recenzje prac dyplomowych bronionych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu.  

 Jestem również zaangażowany w kształcenie doktorantów. Począwszy od roku 
akademickiego 2019/2020 jestem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr 
inż. Joanny Olszewskiej, której temat pracy jest następujący: „Wyznaczniki postępu procesu 
komercjalizacji innowacyjnych pochłaniaczy tlenu”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. 
Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP. Moja rola, jako promotora pomocniczego w pracy 
doktorskiej mgr inż. Joanny Olszewskiej polega na wsparciu w przygotowaniu wyceny 
pochłaniacza tlenu Zevifos opatentowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 
który jest przedmiotem badań wspomnianej pracy doktorskiej. Moja współpraca z mgr inż. 
Joanną Olszewską skutkowała dotychczas zakończeniem prac nad częścią teoretyczną 
rozprawy poświęconą wycenie innowacji oraz przygotowaniem profesjonalnej wyceny 
pochłaniacza tlenu. Prócz tego nasza dotychczasowa współpraca pozwoliła na przygotowanie 
jednej wspólnej publikacji naukowej o tematyce wyceny innowacji (praca znajduje się 
w druku). 

 Moja dodatkowa aktywność w sferze dydaktycznej obejmowała i obejmuje opiekę nad 
dwoma kołami naukowymi działającymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Pierwszym z nich było studenckie koło naukowe Explorers, nad którym sprawowałem opiekę 
w okresie od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2015/2016. Wśród prac 
realizowanych w kole naukowym warto wyróżnić badania naukowe, organizację konferencji 
naukowej oraz wydanie studenckiej monografii naukowej, której byłem współredaktorem: 
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- Nawrot Ł., Szutowski D., Piechota N. (red.) (2015). Innowacje i nowoczesne technologie 
w gospodarce turystycznej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. 

Drugim kołem naukowym, w którym począwszy od roku akademickiego 2016/2017 
pełnię rolę opiekuna jest SKN Controlling. W ramach prowadzonej działalności członkowie 
tego koła prowadzą badania naukowe, biorą udział w dyskusjach oraz uczestniczyli 
w przygotowaniu konferencji naukowej. 

Kolejną aktywnością dydaktyczną jest aktywne zaangażowanie w przygotowanie 
pomocy dydaktycznych dla studentów. Chciałbym wskazać, że jestem autorem jednego oraz 
współautorem dwóch rozdziałów w monografii: 

- Mikołajewicz, G., Nowicki, J. (red.) (2021). Analiza finansowa przedsiębiorstwa 
z aspektami zrównoważonego rozwoju, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. 

Książka ta jest wykorzystywana jako podstawowa pozycja dydaktyczna w trakcie zajęć 
z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej oraz w trakcie licznych seminariów prowadzonych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym a Poznaniu. Rozdziały, których jestem autorem lub 
współautorem dotyczą: 

- analizy zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa i manipulacjami sprawozdań (autorzy: 
Ratajczak P., Szutowski D.), 

- analizy aktywów niematerialnych i działalności innowacyjnej (autorzy: Szulczewska-
Remi A., Szutowski D.), 

- analizy progu rentowności oraz wspomagania operacyjnego, finansowego i łącznego 
(autor: Szutowski, D.). 

Moja aktywność dydaktyczna podlega ciągłemu doskonaleniu. Formalnym wyrazem 
podnoszenia przeze mnie kwalifikacji było ukończenie semestralnego studium doskonalenia 
pedagogicznego dla młodej kadry UEP w roku 2016. Studium było prowadzone przez Zespół 
Rozwoju Kompetencji Zawodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a jego zakres 
obejmował wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia w praktyce dydaktycznej. 

 W zakresie działalności organizacyjnej wykazywałem się aktywnością, której 
podsumowanie znajduje się w poniższym zestawieniu prezentującym najważniejsze funkcje, 
które pełniłem w przeszłości bądź pełnię obecnie w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu: 

1. Senator Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2020 – 2024. Okres: 
02.2021 - … . 

2. Członek Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji. Okres: 10.2020 - … . 

3. Członek Zespołu Roboczego ds. Badania Satysfakcji Pracowników Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Okres: 07.2021 - … . 
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4. Członek Komisji ds. Strategii Naukowej Instytutu Rachunkowości i Zarządzania 
Finansami. Okres: 11.2019 – 10.2020.  

5. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne i niestacjonarne studia II 
stopnia. Okres: 09.2017 – 09.2019.   

6. Członek Rady Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Okres: 09.2012 
– 09.2015.    

7. Członek Komisji ds. Strategii Wydziału Gospodarki Międzynarodowej. Okres: 09.2012 
– 09.2015.    

8. Członek wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Uzyskanych za 
Granicą, działającej przy Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Okres: 09.2012 – 
09.2015.   

Ponadto, do realizowanych przeze mnie działań organizacyjnych należy dodać aktywne 
uczestnictwo w pracach organizacyjnych czterech konferencji naukowych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu: Konferencji dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu (organizowanej w dniu 27.09.2021), konferencji „Analiza ekonomiczna wobec 
współczesnych potrzeb informacyjnych” organizowanej z okazji 25-lecia Katedry Controllingu, 
Analizy Finansowej i Wyceny (organizowanej w dniu 10.10.2018), konferencji ICTTI - 
Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce (organizowanej w dniu 
24.04.2015) oraz IV Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki (organizowanej 
w dniach 3-4.04.2014). 

W obrębie działalności popularyzującej naukę w roku 2014 brałem udział jako opiekun 
grupy studenckiej w konkursie akademickim 24 hours organizowanym przez Uniwersytet 
Łódzki. Ponadto, w roku 2015 brałem udział w charakterze prelegenta w Targach 
Edukacyjnych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Moja prelekcja 
dotyczyła kierunków studiów oferowanych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Jestem ponadto autorem publikacji popularno-naukowej prezentującej w przystępny 
sposób charakterystykę finansową sektora biotechnologicznego: 

- Szutowski D. (2018). Sektor biotechnologiczny w Polsce. Analiza sytuacji finansowej, 
Biotechnologia.pl: kwartalnik portalu internetowego, Bio-Tech Media, 3, s. 18-21. 

W roku 2019, decyzją kapituły redakcji „Głosu Wielkopolskiego” zostałem nominowany 
do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii nauka. Kapituła doceniła wkład w życie naukowe 
regionu przyznając nominację w szczególności za badania nad jakością decyzji w procesie 
innowacyjnym. W roku 2020 decyzją komitetu Centrum Inteligentnego Rozwoju zostałem 
nominowany do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii Humanistyka, sztuka 
i społeczeństwo przyszłości. Nominację otrzymałem za realizację projektu badawczego pn. 
“Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych”. 




