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Układ treści: 

1. Informacje o posiadanych dyplomach i stopniach naukowych. 

2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

3. Wskazanie i omówienie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 marca 2013 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach 

i  tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, pozycja 595 ze zm.). 

4. Prezentacja rozwoju naukowego i obszarów badawczych. 

5. Podsumowanie dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej. 

 

1. Informacje o posiadanych dyplomach i stopniach naukowych 
 2011 – stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu  

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu z dnia 14 października 2011 r. 

Temat rozprawy: Zastosowanie podejścia procesowego do zarządzania innowacjami 

w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

Promotor: prof. dr hab. Szymon Jan Cyfert. 

Recenzenci: dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. UEW, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz.  

 

 2006 – tytuł magistra planowania przestrzennego 

Kierunek: Gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych 

i  Geologicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dyplom otrzymany dnia 

6 czerwca 2006 r. 

Temat pracy: Kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy w Bawarii. Rekomendacje 

dla Wielkopolski. 

Promotor: prof. Tadeusz Stryjakiewicz    

 

Lista uzyskanych certyfikatów i odbytych studiów  

 

Data 

uzyskania 
Nazwa certyfikatu Wydany przez 

2018 
Certyfikat Six Sigma Black 

Belt 

uzyskany po zakończeniu studium 

w  wymiarze 100 godzin powadzonego przez 

Politechnikę Poznańską 

2017 Certyfikat trenera Lean Game 
wydany przez Polskie Centrum 

Produktywności Sp. z o.o. z Bytomia 

2016 
Certyfikat Six Sigma Green 

Belt 
wydany przez Open Horizon Sp. z o. o. sp. k. 

2016 
Studia podyplomowe: Lean 

manufacturing 

w wymiarze 185 godzin (2 semestry), 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

2013 Studium pedagogiczne 

w wymiarze 100 godzin (2 semestry), 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

2008 
Certyfikat znajomości języka 

angielskiego 

London Test of  English Level 4 – Advanced 

Level (B2)  
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2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

• Od 1 października 2015 r. do chwili obecnej jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta 

w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. 

• Od 1 lutego 2013 r. do 31 września 2015 r. byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta 

w Katedrze Marketingu Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

• Od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. byłem zatrudniony na stanowisku asystenta 

w Katedrze Marketingu Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

3. Wskazanie i omówienie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 

2 Ustawy z dnia 14 marca 2013 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, pozycja 

595 ze zm.) 
 

3.1. Wskazanie osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe w rozumieniu artykułu 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2013 r.  

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

Nr 65, pozycja 595 ze zm.), które uznaję za znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, przedkładam następującą monografię  mojego autorstwa 

– dzieło opublikowane w całości: 

Paweł Mielcarek (2019), Doskonalenie procesów odnowy strategicznej  

i innowacji przedsiębiorstw, Warszawa: PWN, ISBN 978-83-01-20548-5, 193 strony. 

Recenzentami wydawniczymi wskazanej monografii są: 

 Dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. nadzw., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.  

 Dr hab. Jarosław Karpacz, prof. nadzw., Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. 

Problematyka wskazanej monografii została zainspirowana projektem badawczym 

realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. Doskonalenie procesów 

otwartej innowacji i odnowy strategicznej przedsiębiorstwa w latach 2017-2019 o numerze 

2016/21/D/HS4/00696. 

 

3.2. Omówienie osiągnięcia naukowego  

Niniejsza książka dotyczy problematyki tworzenia i przechwytywania wartości dodanej przez 

przedsiębiorstwo w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Podejmowane zagadnienia 

dotyczą kształtowania sposobu rozwoju organizacji w długim okresie, a więc wpisują się w nurt 

zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Rozwój ten jest oparty na procesie odnowy 

i może się odbywać na dwa sposoby: poprzez innowację lub restrukturyzację (A. Stabryła 

1997). W pracy skoncentrowano się na pierwszym z aspektów, czyli powiązaniu procesu 

odnowy strategicznej z procesem innowacyjności przedsiębiorstwa. 
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W literaturze przedmiotu można wskazać wiele koncepcji nawiązujących do powyższego 

problemu, w tym: teorię ewolucji łańcucha wartości (C. M. Christensen, M. E. Raynor 2003), 

model procesu strategicznej innowacji (A. Afuah 2002), model dojrzałości cyklu życia 

(G. Moore 2005), model innowacji strategii biznesowej (G. Hamel 2000), model otwartej 

innowacji (H. W. Chesbrough 2003), strategiczną kartę wyników – BSC (D. Norton, R. Kaplan 

2001), modele referencyjne (T. Kasprzak 2005) oraz wiele innych propozycji (D. Meissner, 

M. Kotsemir 2016, s. 14). 

 

Przytoczone wyżej koncepcje można ocenić za pomocą dwóch istotnych z punktu widzenia 

praktyki gospodarczej kryteriów: utylitarności i aplikacyjności, co umożliwia sformułowanie 

następujących obserwacji. Po pierwsze w wielu z wyżej przytoczonych propozycji istnieje luka 

obejmująca kształtowanie sprzężenia między procesem innowacji w ujęciu operacyjnym 

a odnową strategiczną przedsiębiorstwa, zapewniającą długookresowy rozwój organizacji. 

W szczególności w niewystarczającym stopniu eksploruje się zdolność organizacji do 

rewitalizacji modelu biznesu oraz tworzenia nowych strumieni przychodów w ramach 

realizowanego procesu innowacji (H. W. Chesbrough 2006a, s. 10–20). Po drugie 

w odniesieniu do kryterium aplikacyjności brakuje propozycji, które spełniając wytyczne 

utylitarności, posiadałyby adekwatny poziom szczegółowości, tym samym zapewniając 

możliwość skutecznego oddziaływania na wyniki organizacji. Po trzecie część 

przedstawionych koncepcji – takich jak na przykład strategiczna karta wyników czy modele 

referencyjne – koncentruje się na ukazaniu stanu wzorcowego i docelowym układzie 

elementów systemu zarządzania. W rezultacie w mniejszym stopniu objaśnia się sposoby 

implementacji oraz uwarunkowania odnoszące się do rozwoju organizacji. Dlatego też 

w przeprowadzonym postępowaniu badawczym rozważania oparto na wzajemnym powiązaniu 

procesów odnowy strategicznej oraz innowacyjności, które poprzez zapewnienie 

aplikacyjności i utylitarności, pozwalają na kształtowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa.  

 

Odnowa strategiczna jest działaniem podejmowanym przez organizację, pozwalającym na 

zmianę jej dotychczasowej ścieżki rozwoju (H. W. Volberda, C. Baden-Fuller, F. A. J. van den 

Bosch 2001, s. 160–161), co jest realizowane poprzez dopasowanie elementów organizacji, 

w tym jej kompetencji, do otoczenia w celu poprawy obecnej pozycji konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa (B. Flier, F. A. J. van den Bosch, H. W. Volberda 2003, s. 2165). Siłą 

napędową odnowy jest w głównej mierze presja otoczenia, wywoływana w szczególności przez 

kluczowych interesariuszy, a wynika ona z luki w zakresie uzyskanych rezultatów 

z działalności przedsiębiorstwa względem posiadanych przez decydentów oczekiwań 

(B. Hajdasz 2014, s. 63).  

 

Jedną z pierwszych prób opisu zjawiska odnowy strategicznej jest praca z 1964 r. autorstwa 

J. W. Gardnera, który rozpatrywał ją przez pryzmat zdolności organizacji do przetrwania 

w dłuższym okresie i osiągania sukcesu (B. J. Gabryś, M. Bratnicki 2015, s. 31). Na przełomie 

lat 80. i 90. XX w. zaczęto utożsamiać proces odnowy strategicznej z restrukturyzacją, czyli 

reakcją na wystąpienie kryzysu w organizacji (R. Mueller 1986). Natomiast w kolejnych latach 

była ona rozumiana jako proces strategiczny skoncentrowany wokół poprawy pozycji 

konkurencyjnej (J. G. Covin, M. P. Miles 1999, s. 52). Współcześnie odnowa strategiczna 

w wąskim ujęciu jest traktowana jako proces odzyskiwania i odbudowy sprawności organizacji 

(J. Walas-Trębacz 2008) lub jako forma rozwoju kluczowych kompetencji w procesie uczenia 

się organizacji (S. Floyd, P. J. Lane 2000, s. 154–177). Natomiast w szerszym ujęciu proces 

odnowy strategicznej dotyczy osiągania nowego poziomu równowagi, który powstaje 

w wyniku przekształceń kluczowych elementów systemu zarządzania warunkowanych 

zmianami modelu biznesu (S. Cyfert, G. Bełz, Ł. Wawrzynek 2014, s. 16).  
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W literaturze przedmiotu w zależności od przyjętego nurtu badawczego wskazuje się na 

określone determinanty sukcesu realizacji odnowy przedsiębiorstwa. Poszczególne teorie 

wyjaśniające to zjawisko można pogrupować ze względu na charakter decyzji kierowniczych. 

Obejmują one postawy aktywne i reaktywne, co pozwala na wydzielenie dwóch podejść 

(H. W. Volberda, C. Baden-Fuller i in. 2001, s. 162): 

 podejście wyboru, w którym zmiany są inicjowane przez decyzje członków 

organizacji, obejmujące teorie: ekologii, ewolucyjną, instytucjonalną, 

zasobową; 

 podejście adaptacyjne, w którym zmiany są inicjowane pod wpływem presji ze 

strony otoczenia, obejmujące teorie: dynamicznych zdolności, uczenia się, 

behawioralną teorię przedsiębiorstwa oraz wyboru strategicznego. 

 

W koncepcji odnowy strategicznej podkreśla się paradoks, przed jakim staje organizacja 

dostosowująca się do nieciągłych i gwałtownych zmian zachodzących w otoczeniu. 

Dopasowywanie się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia wymusza potrzebę 

reorganizacji przedsiębiorstwa, przy czym działania te z reguły osiągane są w dłuższej 

perspektywie czasowej i towarzyszy im wysoki poziom ryzyka (J. Karpacz 2015, s. 86).  

Z drugiej strony poprzez samoorganizację systemu zarządzania, przedsiębiorstwa zmierzają do 

stabilizacji, która indukowana jest potrzebą osiągania wyższej efektywności procesu tworzenia 

wartości ekonomicznej, zapewniającej przetrwanie i utrzymanie bieżących strumieni 

przychodu (C. Baden-Fuller, H. W. Volberda 1997, s. 99–100). 

 

Ta dychotomia pozwala na przedstawienie zjawiska odnowy strategicznej w postaci 

dwuwymiarowej macierzy, umożliwiającej opisanie odmiennych zachowań organizacji. 

W literaturze przedmiotu występują liczne propozycje tego typu. Przykładowo jako 

wyznaczniki wydzielenia odnowy D. A. Nadler przyjmuje czas realizacji zmian, wskazując 

działania antycypacyjne i adaptacyjne oraz zasięg zmian, co pozwala na wyróżnienie 

przekształceń dotyczących działań operacyjnych i działań o znaczeniu strategicznym 

(D. A. Nadler 1989, s. 71). Z kolei S. Cyfert wyróżnia zmiany o charakterze dostosowawczym 

lub wyprzedzającym oraz zmiany ciągłe lub skokowe. W rezultacie takiego postrzegania 

odnowa strategiczna obejmuje formy łagodniejsze w przebiegu, jak dopasowanie 

i doskonalenie organizacji, lub bardziej radykalne, jak zwrot strategiczny i strategiczna 

rewitalizacja (S. Cyfert 2005, s. 171). Kolejna propozycja, obejmującą kryteria wyboru 

otoczenia oraz adaptacji menedżerskiej, pozwala na wskazanie czterech typów odnowy: 

transformacyjnej, odnowy wspomagającej, odnowy bezpośredniej i wyłaniającej się (C. Baden-

Fuller, H. W. Volberda, F. A. Bosch 2001, s. 163). 

 

Prezentowane w literaturze propozycje realizacji odnowy strategicznej uzupełniono  

o autorską koncepcję, w której przyjęto dwa kryteria zróżnicowania. Pierwszym z nich jest 1) 

sposób realizacji odnowy – obejmujący podejście zaplanowane, polegające na sterowaniu 

formą i zakresem zmian, oraz podejście oddolne, zmierzające do emergentnego wyłonienia się 

docelowego rozwiązania wymagającego zaangażowania całej organizacji. Drugim kryterium 

jest 2) zakres kształtowania wartości – obejmujący eksplorację, nakierowaną na tworzenie 

wartości, oraz eksploatację odnoszącą się do przechwytywania wartości. W rezultacie 

nałożenia powyższych dwóch kryteriów powstały cztery warianty odnowy strategicznej: 

racjonalizator, reformator, eksperymentator i propagator.  

 

Pozostając w obszarze rozważań odnoszących się do odnowy strategicznej, należy zaznaczyć, 

że przedstawione warianty odnowy strategicznej mają charakter działań unikatowych i są 
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stosowane w sposób sytuacyjny, czyli posiadają znamiona projektu. Jednakże wielu badaczy 

postuluje zasadność postrzegania odnowy strategicznej w szerszym kontekście, czyli jako  

procesu, a więc ciągu logicznie powiązanych ze sobą powtarzalny działań (S. Cyfert, 

K.  Krzakiewicz 2014, s. 12–14; J. G. Covin, M. P. Miles 1999, s. 52; J. Walas-Trębacz 2008), 

a nie przez pryzmat pojedynczych i wyizolowanych projektów. Zatem wykorzystanie 

wariantów realizacji odnowy do opisu tego procesu nie oddaje pełnej złożoności zagadnienia, 

gdyż przedsiębiorstwo balansuje między zapewnieniem bieżących strumieni przychodów 

i budową zdolności do rozwoju w dłuższym okresie. Dlatego też z punktu widzenia poruszanej  

problematyki pożądane jest kształtowanie procesu odnowy strategicznej w taki sposób, aby 

wspierał on jednoczesne przechwytywanie i tworzenie wartości. Przyjętym kryterium 

różnicującym procesy odnowy strategicznej jest sposób realizacji odnowy 

(zaplanowany/sterowany oraz emergentny/wyłaniający się). Na kanwie powyższego założenia 

zaproponowano autorską koncepcję obejmującą cztery typy procesów odnowy 

strategicznej: 1) planowany, 2) wzrostu, 3) rozwoju i 4) poszukiwania.  

 

Następna zdiagnozowana luka poznawcza dotyczy opisu kolejności działań, przebiegu zmian 

oraz determinant procesu odnowy strategicznej (J. Walas-Trębacz 2008, s. 95). W literaturze 

można wskazać szereg propozycji realizacji procesu odnowy strategicznej, na przykład: 

czteroetapowy model, który zaproponował S. D. Chowdhury – równowaga, spadek, odnowa, 

rezultat odnowy (2002 s. 253), czy ośmioetapowy model D. Hursta, który opiera się na 

powtarzających się cyklach rozwoju organizacji. W modelu D. Hursta zakłada się, że w 

odpowiedzi na zmienność otoczenia kierownictwo podejmuje decyzje warunkowane przez trzy 

różne perspektywy charakteryzujące wybory strategiczne: ujęcie wyłaniające się, racjonalne 

oraz uwarunkowane sytuacyjnie (1995, s. 34). Natomiast w propozycji procesu odnowy S. 

Cyferta i K. Krzakiewicza przyjęto założenie o ciągłym doskonaleniu organizacji oraz 

zapewnieniu możliwości podejmowania decyzji o charakterze antycypacyjnym. Dodatkowo 

poszczególne działania odnoszą się do trzech wymiarów: warstwy definicyjnej – określającej 

pożądany wzorzec rozwoju, warstwy regulacyjnej – odnoszącej się do obowiązujących 

standardów i wzorców działań oraz warstwy realizacyjnej – opisującej sposoby wykonywania 

działań operacyjnych (S. Cyfert, K. Krzakiewicz 2014, s. 11).  

 

Na podstawie tej koncepcji zaproponowano autorską propozycję obejmującą następujące 

etapy procesu odnowy strategicznej: 1) inicjację odnowy strategicznej, w tym ustalenie celu 

i warunków brzegowych; 2) budowanie gotowości do zmiany, w tym motywowanie 

pracowników; 3) opracowanie koncepcji odnowy i sposobu jej realizacji; 4) zainicjowanie 

projektu odnowy strategicznej; 5) pozyskanie zasobów; 6) organizowanie, w tym przypisanie 

odpowiednich ról, uprawnień i środków niezbędnych do wykonania zadań; 7) dopasowanie 

organizacji do otoczenia; 8) weryfikację zmian i doskonalenie procesu odnowy strategicznej; 

9) rekonfigurację elementów modelu biznesu (zmiana elementów modelu); 10) modyfikację 

zakresu modelu biznesu (zmiana całego modelu biznesu).  

 

Przedstawiona koncepcja kładzie nacisk na wysoki poziom aplikacyjności oraz utylitarności, 

w tym zapewnienie skuteczności realizowanego procesu. Dlatego też, w porównaniu 

z istniejącymi w literaturze propozycjami, uzupełniono ją o działania związane z zarządzaniem 

projektem odnowy strategicznej, czy też kwestie dopasowania organizacji do otoczenia 

konkurencyjnego. Natomiast proces zakończony jest transformacją modelu biznesu, która może 

obejmować dwa warianty: rekonfigurację elementów modelu biznesu oraz modyfikację zakresu 

modelu biznesu. Takie ujęcie rozszerza zakres przedmiotowy procesu odnowy strategicznej. 

Ponadto modyfikacje modelu biznesu wprowadzane są po etapie weryfikacji procesu i nie 

stanowią one warunku inicjacji ani realizacji odnowy strategicznej. Z jednej strony rozszerza 
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to ujęcie zjawiska odnowy strategicznej. Z drugiej pozwala zniwelować część ryzyka 

wynikającego z wprowadzenia zmian w modelu biznesu na zasadzie ex post, które są 

realizowane dopiero po etapie weryfikacji rynkowej.  

 

Kolejnym obszarem badawczym podejmowanym w książce jest innowacyjność i proces  

innowacji w przedsiębiorstwie. W gospodarce neoliberalnej innowacyjność postrzegana jest 

jako jedno z kluczowych działań przedsiębiorstwa, które pozwala osiągać przewagę 

konkurencyjną (C. M. Christensen, M. E. Raynor 2008, s. 63). Ponadto innowacyjność  

warunkuje skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na zglobalizowanym rynku oraz 

pozwala na optymalizację ścieżki jego rozwoju (M. Zastempowski 2010, s. 55–56).  

 

Nasilanie się zmian w gospodarce, przejawiających się dynamicznym rozwojem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz procesami globalizacji, doprowadziło do wzrostu 

znaczenia specjalizacji, współpracy międzyorganizacyjnej, koopetycji i sieci innowacji 

(H. Håkansson, A. K. Eriksson 1993, s. 7, 10–11; J. Ojasalo 2004, s. 14–19). Wpłynęło to na 

transformację struktury rynku i wywarło presję na kierownictwie w zakresie poszukiwania 

nowych kombinacji wykorzystania czynników produkcji (M. A. Hitt, B. W. Keats, 

S. M. DeMarie 1998, s. 24). W rezultacie przedsiębiorstwa znajdujące się w obliczu nieciągłych 

i gwałtownych turbulencji otoczenia konkurencyjnego zostają zmuszone do podejmowania 

szybkich i równocześnie elastycznych zmian kierunku swojego rozwoju, w ramach których 

część negatywnych skutków podejmowanych zwrotów niwelowane są poprzez prowadzoną  

współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami w procesie innowacji. 

 

Propozycją stanowiącą odpowiedź na wyżej zarysowane wyzwania jest model otwartej 

innowacji, zakładający pozyskiwanie i adaptację wiedzy z zewnętrznych źródeł w celu 

podnoszenia efektywności w tworzeniu i implementacji innowacji oraz ich dalszej 

komercjalizacji (H. W. Chesbrough 2006b, s. 1). Na otwartą innowację składają się celowe 

procesy pozyskania i desorpcji (uwalniania) wiedzy, które przyspieszają innowacje 

w przedsiębiorstwie, jak również przyczyniają się do poszerzania rynków umożliwiających ich 

wykorzystanie. W koncepcji otwartej innowacji zakłada się, że przedsiębiorstwa mogą 

i powinny bazować zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych pomysłach w swoich 

procesach innowacyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych ścieżkach wprowadzania 

innowacji na rynek w celu doskonalenia własnej technologii (H. W. Chesbrough 2006a, s. 1). 

Pozwala to osiągnąć efekt synergii wynikający z kooperacji w procesie innowacji.  

 

Przewaga modelu otwartej innowacji, względem modelu zamkniętej innowacji, wynika ze 

zdolności do osiągania komplementarności zasobów własnych z zasobami podmiotów 

zewnętrznych. Kolejną zaletą modelu jest koncentracja na pozyskiwaniu i przetwarzaniu 

wiedzy,  w tym również pochodzącej od podmiotów trzecich w celu podnoszenia efektywności 

organizacji w kreowaniu innowacji. Pewne elementy koncepcji otwartej innowacji są również 

spotykane w innych propozycjach, takich jak potrójna helisa czy sieci innowacji, jednak tym, 

co stanowi wyróżnik tego modelu,jest nastawienie na pełną komercjalizację wytworzonej 

własności intelektualnej, dążenie do poszerzania rynku zbytu oraz zastąpienie renty 

ricardiańskiej rentą relacyjną.  

 

Rezultatami współpracy w procesie innowacji są – między innymi – redukcja części kosztów 

oraz osiąganie wyższych przychodów z komercjalizacji poprzez wykorzystanie szerokiego 

spektrum technologii (Y. Bae, H. Chang 2012, s. 968). Jednak osiąganie tych działań może być 

utrudnione w przypadku pojawienia się ograniczeń modelu biznesu, który uniemożliwia 
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organizacji samodzielnie przekształcenie własności intelektualnej w innowacje i wartość 

ekonomiczną. 

 

Warto zwrócić uwagę, że sposób przechwytywania tej wartości oraz jej wpływ na poprawę 

wyników finansowych w modelu otwartych innowacji nie jest zbyt mocno akcentowany ani 

dookreślony w literaturze przedmiotu (T. Fischer, J. Henkel 2012, s. 574). Dodatkowo 

w modelu otwartej innowacji nie doprecyzowano zakresu i konfiguracji działań składających 

się na proces innowacji. Istniejące braki w tym obszarze postrzegane są jako jeden 

z kluczowych kierunków rozwoju tego modelu (J. West, S. Gallagher 2006, s. 105).  

 

Podejmując próbę wypełnienia wskazanej luki, w dalszej części pracy zaproponowano 

autorską koncepcję procesu innowacji składającego się z czterech etapów: 1) analizy  

i planowania, 2) implementacji, 3) kontroli, 4) doskonalenia i standaryzacji, obejmującą 

23 działania. W proponowanym modelu procesu innowacji zakłada się, że na etapie 

implementacji możliwe jest przyjęcie różnych poziomów otwartości organizacji na otoczenie, 

począwszy od podejścia bazującego na zamkniętej innowacji aż do w pełni otwartej 

innowacji. Przedstawiona koncepcja umożliwia ocenę uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo 

rezultatów w zakresie poziomu innowacyjności1 oraz tworzenia i przechwytywania wartości, 

co wymaga doprecyzowania pojęcia oburęczności.  

 

Analizując przestrzeń decyzyjną w zakresie odnowy strategicznej i innowacyjności 

w kontekście kształtowania i przechwytywania wartości, należy uwzględnić zróżnicowanie 

celów stawianych przed organizacją dla krótkiego i długiego odcinka czasu. Z jednej strony 

przedsiębiorstwo dąży do uzyskania stabilności umożliwiającej maksymalizację 

przechwytywanej wartości (poprzez eksploatację), a z drugiej strony usiłuje dostosować się do 

otoczenia, które zapewni jej przyszłe strumienie przychodów (poprzez eksplorację). 

Eksploracja i eksploatacja oraz koncepcja ich równoczesnego zastosowania nazywana 

oburęcznością (ambidexterity) determinuje efektywność organizacyjną (S. Raisch, 

J. Birkinshaw 2008) oraz wykorzystanie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 

(K. Bratnicka-Myśliwiec 2017, s. 13).  

 

Zatem koncepcją, która zakłada równoważenie działań eksploracyjnych (tworzenia wartości) 

i eksploatacyjnych (przechwytywania wartości) jest oburęczność. Termin ten został po raz 

pierwszy użyty przez R. Duncana (1976, s. 176–188) w odniesieniu do organizacji 

posiadających dualne struktury, które umożliwiają równoczesne realizowanie działań 

o różnych horyzontach czasowych i tym samym wymagane jest stosowanie odmiennych 

zdolności menedżerskich. Poprzez jednoczesne realizowanie dwóch kluczowych aktywności: 

eksploracji i eksploatacji oraz osiąganie równowagi między tymi działaniami kształtowany jest  

dobrostan systemu organizacyjnego (J. March 1991, s. 71–87).  

 

Za działanie związane z eksploracją J. March uznał poszukiwanie nowych możliwości rozwoju 

poprzez zastosowanie badań, wprowadzanie zmian, eksperymentów, odkryć, a także 

elastyczność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka (1991, s. 71). Postrzegana w ten sposób 

eksploracja wymaga ponoszenia kosztów związanych z poszukiwaniem nowych rozwiązań 

oraz ich testowaniem, podczas gdy zwrot z opracowanych i skomercjalizowanych innowacji 

jest odroczony w czasie. W związku z tym organizacja musi zabezpieczyć zasoby, w tym środki 

finansowe, które umożliwią realizację szans w zakresie kreowania nowych rynków, produktów, 

rozwoju technologii, a w szerszej perspektywie tworzenia nowej wiedzy (J. Karpacz 2011). 

                                                           
1 Poziom innowacyjności stanowi sumę iloczynów zasięgu innowacji (na poziomie firmy, regionu, kraju i świata) 

oraz liczby innowacji poszczególnych typów (produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych). 
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Działania te powinny zapewnić wysoki poziom innowacyjności, który jest warunkowany 

wprowadzeniem organicznych, elastycznych struktur organizacyjnych, wizjonerskiego 

przywództwa oraz kultury organizacyjnej sprzyjającej uczeniu się i twórczemu myśleniu (A. 

Zakrzewska-Bielawska 2016, s. 437).  

 

Natomiast eksploatacja nakierowana jest na utrzymanie bieżącej efektywności, kontrolę, 

implementację, realizację i doskonalenie działań operacyjnych, zwiększanie pewności 

i redukowanie różnorodności, a w szerszym ujęciu na generowanie zysków w perspektywie 

krótkoterminowej (J. March 1991, s. 71). Cel ten sprowadza się do utrzymania przewagi 

konkurencyjnej na rynku w zakresie istniejących produktów oraz technologii poprzez redukcję 

kosztów oraz osiąganie korzyści skali (A. Zakrzewska-Bielawska 2018, s. 24). Działania te 

opierają się na wiedzy jawnej, standaryzowaniu pracy i utrzymaniu wysokiej wydajności 

w ramach cyklicznie realizowanych procesów handlowych, produkcyjnych, finansowych itp. 

Eksploatacja często przyjmuje rozwiązania oparte na przywództwie autokratycznym, 

sformalizowanych i biurokratycznych strukturach organizacyjnych oraz kulturze organizacji 

nastawionej na utrzymanie status quo (A. Zakrzewska-Bielawska 2016, s. 438).  

 

Powyższe rozważania stanowią podstawę do sformułowania celu głównego podjętych badań, 

który dotyczy opracowania i egzemplifikacji modelu integrującego procesy odnowy 

strategicznej i innowacji oraz ustalenie zależności między tymi działaniami a wynikami 

uzyskiwanymi przez przedsiębiorstwo w zakresie poziomu oburęczności – eksploracji 

i eksploatacji oraz poziomu innowacyjności. 

 

Podjęte w monografii rozważania można przypisać do paradygmatu funkcjonalno-

systemowego, bazującego na obiektywizmie teorii, kształtowanych przez weryfikacjonizm lub 

falsyfikacjonizm oraz stosowanie metod ilościowych sprowadzających się do uzyskania  

związków zmiennych w układzie przyczynowo-skutkowym (Ł. Sułkowski 2011, s. 175).      

 

Zatem przyjęta logika postępowania wymagała opracowania modelu badawczego 

obejmującego dwanaście hipotez, w tym dwie hipotezy główne.  

HGa: Realizacja procesu odnowy strategicznej i innowacji jest pozytywnie powiązana 

z osiąganiem wyższego poziomu innowacyjności.  

HGb: Realizacja procesu odnowy strategicznej i innowacji jest pozytywnie powiązana 

z osiąganiem wyższego poziomu oburęczności organizacji.  

H1a:  Warianty odnowy strategicznej (racjonalizator, reformator, eksperymentator, 

propagator) cechują się zróżnicowaną intensywnością realizacji procesu odnowy 

strategicznej.  

H1b:  Warianty odnowy strategicznej (racjonalizator, reformator, eksperymentator, 

propagator) cechują się zróżnicowanym poziomem oburęczności (realizacja działań 

eksploracyjnych i eksploatacyjnych). 

H2:  Wzrost intensywności realizacji procesu odnowy strategicznej jest pozytywnie 

powiązany ze wzrostem poziomu oburęczności (działań eksploracyjnych 

i eksploatacyjnych).  

H3:  Typy realizacji procesu odnowy strategicznej (planowany, wzrostu, rozwoju, 

poszukiwania) charakteryzują się statystycznie różnymi poziomami oburęczności 

organizacji (działania eksploracyjne i eksploatacyjne).  

H4a:  Istnieją statystycznie istotne uwarunkowania (przesłanki, partnerzy i bariery) procesu 

otwartej innowacji.  

H4b:  Istnieją statystycznie istotne uwarunkowania (przesłanki, interesariusze zewnętrzni 

i ograniczenia) procesu zamkniętej innowacji.  
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H5a:  Wzrost intensywności realizacji procesu otwartej innowacji jest pozytywnie powiązany 

ze wzrostem poziomu oburęczności (działań eksploracyjnych i eksploatacyjnych). 

H5b:  Wzrost intensywności realizacji procesu otwartej innowacji jest pozytywnie powiązany 

ze wzrostem poziomu innowacyjności. 

H6a:  Istnieją statystycznie istotne wzajemne oddziaływania elementów składających się na 

eksplorację.  

H6b:  Istnieją statystycznie istotne wzajemne oddziaływania elementów składających się na 

eksploatację. 

 

Na podstawie wyżej przedstawionych hipotez zaprojektowano model badawczy odnoszący się 

do trójstronnego układu elementów obejmujący dynamiczne relacje między zmiennymi 

objaśniającymi w postaci procesu odnowy strategicznej i innowacji a zmienną objaśnianą, czyli 

wynikami przedsiębiorstwa odnoszącymi się do poziomu innowacyjności i oburęczności 

organizacji (zob. rysunek 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Model badawczy  

Źródło: opracowanie własne.  
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Warunkiem realizacji celu głównego było przeprowadzenie operacjonalizacji konstruktów 

teoretycznych, co umożliwiło egzemplifikację empiryczną modelu badawczego. W związku 

z tym konieczne stało się opracowanie szeregu autorskich koncepcji, takich jak: 

1) warianty odnowy strategicznej (obejmujących warianty racjonalizatora, reformatora, 

eksperymentatora i propagatora),  

2) typy procesów odnowy strategicznej (obejmujących typy planowany, wzrostu, 

rozwoju i poszukiwania), 

3) procesu odnowy strategicznej obejmującego 10 działań, 

4) procesu innowacji składającego się z 23 działań, w tym obejmujący koncepcję 

zamkniętej i otwartej innowacji, 

5) procesu odnowy strategicznej i innowacji obejmującego 28 działań (zob. rysunek 2). 

 

W badaniach empirycznych przyjęto zakres podmiotowy stanowiący 400 średnich i dużych 

przedsiębiorstw działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowano dobór 

warstwowy, proporcjonalny, a podmioty wyłoniono do próby na podstawie operatu losowego.  

 

Zakres czasowy badania obejmuje lata 2015–2017. Uzyskane wyniki są reprezentatywne dla 

populacji średnich i dużych polskich przedsiębiorstw.  
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Rysunek 2. Model procesu odnowy strategicznej i innowacji w ujęciu strategicznym, regulacyjnym i operacyjnym 

Źródło: opracowanie własne. 
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Weryfikacja empiryczna obejmowała badania ilościowe z wykorzystaniem kwestionariusza 

ankietowego. Zastosowano również metody o charakterze jakościowym: wywiady, obserwacje, 

analizy przypadków oraz metaanalizę. Szczególnie istotne, ze względu na dążenie do 

rozwiązania problemu badawczego poprzez weryfikację hipotez, było wykorzystanie metod 

o charakterze ilościowym opartych na danych pozyskanych z badań ankietowych. Część 

empiryczna badań została uzupełniona o dwa studia przypadków, z czego jeden dotyczy 

procesu odnowy strategicznej, a drugi procesu otwartej innowacji. Badania empiryczne 

zrealizowano w okresie od kwietnia 2017 r. do września 2018 r. 

 

W rezultacie przyjętych założeń badawczych monografia została podzielona na cztery rozdziały 

poprzedzone wstępem i podsumowane zakończeniem. Dwie pierwsze części mają charakter 

teoretyczny. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnienia odnowy strategicznej w kontekście 

kształtowania wartości przedsiębiorstwa, w szczególności w odniesieniu do realizacji strategii 

oburęczności. Drugi rozdział został poświęcony procesowi innowacji i jego wpływom na 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Opisano koncepcje zamkniętej innowacji, otwartej 

innowacji i otwartej innowacji 2.0. Oba rozdziały zakończono konceptualizacją konstruktów  

w postaci autorskich modeli: wariantów odnowy strategicznej, typów procesu odnowy 

strategicznej, procesu odnowy strategicznej oraz procesu innowacji obejmującego proces 

otwartej i zamkniętej innowacji.   

 

Kolejny, trzeci rozdział, ma charakter metodyczny. Przedstawiono w nim cel główny, problem 

badawczy oraz zakres postępowania i zastosowane metody badań, co pozwoliło na 

zaproponowanie modelu badawczego i operacjonalizację zmiennych objętych badaniem, w tym 

przedstawienie modelu integrującego proces odnowy strategicznej i innowacji. Ponadto 

dokonano charakterystyki próby badawczej oraz sposobu jej doboru, a także wskazano 

obciążenia i ograniczenia przeprowadzonych badań empirycznych. 

 

Czwarty, ostatni rozdział, poświęcony został prezentacji wyników z przeprowadzonych badań 

ilościowych i jakościowych. W pierwszej kolejności przedstawiono ogólne rezultaty badań 

ilościowych. W dalszej kolejności dokonano weryfikacji statystycznej modelu badawczego 

składającego się z dwunastu hipotez, w tym dwóch hipotez głównych. Rozdział zakończono 

prezentacją studiów przypadków dotyczących realizacji procesu odnowy strategicznej oraz 

procesu otwartej innowacji. 

 

W tabeli 1 zaprezentowano rezultaty weryfikacji statystycznej dla dwunastu hipotez 

składających się na model badawczy, wraz z podaniem rodzaju testu oraz uzyskanymi 

głównymi wynikami. Reasumując, rezultatem przeprowadzonego postępowania jest  

potwierdzenie dziesięciu z dwunastu hipotez, w tym obu hipotez głównych. Natomiast 

w przypadku dwóch niepotwierdzonych hipotez jedna została sfalsyfikowana i odrzucona, 

a jedna częściowo zanegowana, a częściowo skonfirmowana. W dalszej części tekstu 

przedstawiono najważniejsze wnioski odnoszące się do poszczególnych konstruktów 

teoretycznych oraz zależności występujących między badanymi zmiennymi w grupie średnich 

i dużych polskich przedsiębiorstw w latach 2015–2017:   
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Tabela 1. Zestawienie weryfikacji statystycznej hipotez badawczych 

Treść hipotezy badawczej Rodzaj testu Wynik weryfikacji Główne wyniki 

HGa: Realizacja procesu odnowy 

strategicznej i innowacji jest 

pozytywnie powiązana z osiąganiem 

wyższego poziomu innowacyjności  

test U Manna-

Whitneya 

korelacja rang 

Spearmana 

p-wartość równa 0,007 

rs = 0,341 

hipoteza zweryfikowana 

przedsiębiorstwa, które realizują proces odnowy 

strategicznej i innowacji charakteryzują się blisko 

dwukrotnie wyższym poziomem innowacyjności (10,38 

wobec 5,67) 

HGb: Realizacja 

procesu odnowy 

strategicznej i 

innowacji jest 

pozytywnie 

powiązana z 

osiąganiem lepszego 

wyniku w zakresie: 

działalności 

eksploracyjnej 

test U Manna-

Whitneya,  

korelacja rang 

Spearmana 

p-wartość < 0,001 

rs = 0,529 

hipoteza zweryfikowana 

realizacja procesu odnowy strategicznej i innowacji pozwala 

osiągnąć poziom eksploracji o wartości 5,18 wobec braku 

jednoczesnej realizacji: 4,02 

działalności 

eksploatacyjn

ej 

test U Manna-

Whitneya, 

korelacja rang 

Spearmana 

p-wartość < 0,001 

rs = 0,451 

hipoteza zweryfikowana 

realizacja procesu odnowy strategicznej i innowacji pozwala 

osiągnąć poziom eksploatacji o wartości 5,18 wobec braku 

jednoczesnej realizacji: 4,29 

poziomu 

oburęczności 

organizacji 

test U Manna-

Whitneya, 

korelacja rang 

Spearmana 

p-wartość < 0,001 

rs = 0,548 

hipoteza zweryfikowana 

realizacja procesu odnowy strategicznej i innowacji pozwala 

osiągnąć poziom oburęczności o wartości 10,35 wobec braku 

jednoczesnej realizacji: 8,31 

H1: Warianty 

odnowy strategicznej 

(racjonalizator, 

reformator, 

eksperymentator, 

propagator) cechują 

się:  

H1a 

zróżnicowaną 
intensywności

ą realizacji 

procesu 

odnowy 

strategicznej 

test 

Kruskalla-

Wallisa 

 

p-wartość = 0,178 

 

hipoteza sfalsyfikowana 

poszczególne warianty odnowy strategicznej nie różnią się 

istotnie statystycznie między sobą pod względem 

intensywności wpływu na proces odnowy strategicznej  
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H1b 

zróżnicowany

m poziomem 

oburęczności 

(realizacja 

działań 

eksploracyjny

ch 

i eksploatacyj

nych) 

eksploracja 

test 

Kruskalla-

Wallisa  

 

eksploatacja 

test post-hoc 

Dunna 

p-wartość = 0,01 

 

p-wartość = 0,015 

 

hipoteza zweryfikowana 

poszczególne warianty odnowy strategicznej różnią się 

istotnie statystycznie względem osiągania poziomu 

eksploracji (najniższy poziom dla racjonalizatora: 3,17 

wobec najwyższego dla reformatora 4,31) 

 

poszczególne warianty odnowy strategicznej różnią się 

istotnie statystycznie względem osiągania poziomu 

eksploatacji (najniższy poziom dla racjonalizatora: 3,65 

wobec najwyższego dla reformatora 4,46) 

H2: Wzrost intensywności realizacji 

procesu odnowy strategicznej jest 

pozytywnie powiązany z poziomem 

oburęczności (działań eksploracyjnych 

i eksploatacyjnych)  

korelacja rang 

Spearmana 

eksploracja rs = 0,32  

eksploatacja  

rs = 0,353 

oburęczność rs = 0,35 

hipoteza zweryfikowana 

istnieje umiarkowanie silna dodatnia korelacja między 

wzrostem intensywności realizacji procesu odnowy 

a uzyskanymi wynikami eksploracji, eksploatacji i poziomu 

oburęczności 

H3: Typy realizacji procesu odnowy 

strategicznej (planowany, wzrostu, 

rozwoju, poszukiwania) cechują 

statystycznie różne poziomy 

oburęczności organizacji (działania 

eksploracyjne i eksploatacyjne) 

test 

Kruskalla-

Wallisa 

eksploracja  

p-wartość = 0,429 

eksploatacja 

p-wartość = 0,531 

oburęczność 

p-wartość = 0,657 

hipoteza sfalsyfikowana 

typy realizacji procesu odnowy strategicznej nie różnią się 

między sobą w sposób statystycznie istotny poziomem 

eksploracji, eksploatacji i oburęczności osiąganej przez 

przedsiębiorstwo 

H4a: Istnieją statystycznie istotne 

uwarunkowania (przesłanki, partnerzy 

i bariery) procesu otwartej innowacji.  

dokładny test 

Fishera 

przesłanki: p < 0,001, 

p < 0,001, p = 0,003, 

p  = 0,023, p < 0,001, 

p = 0,022, p = 0,035. 

partnerzy: p < 0,001, 

p = 0,008, p = 0,023 

bariery: p = 0,004, 

p < 0,001, p < 0,001,  

p = 0,003 

hipoteza zweryfikowana 

statystycznie istotne uwarunkowania procesu otwartej 

innowacji: 

przesłanki: potrzeby rynku, klientów; sprostanie 

konkurencji; CSR; zwiększenie wydajności; wymagania 

kooperantów; dążenie do bycia liderem; wzrost zysku 

partnerzy: klienci; konferencje, targi i wystawy; konsultanci 

i eksperci 

bariery: koszty innowacji; trudności w znalezieniu 

kooperantów; realizacja bieżących działań; monopolizacja 

rynku 



16 

 

H4b: Istnieją statystycznie istotne 

uwarunkowania (przesłanki, 

interesariusze zewnętrzni 

i ograniczenia) procesu zamkniętej 

innowacji 

dokładny test 

Fishera 

przesłanki: p = 0,004,  

p =  0,089, 

interesariusze zewnętrzni: 

p < 0,001, p = 0,005, 

p < 0,001, p = 0,001,  

p = 0,046, p = 0,031, 

ograniczenia: p = 0,01, 

p = 0,004, p = 0,001, 

p = 0,028, 

hipoteza zweryfikowana 

statystycznie istotne uwarunkowania procesu zamkniętej 

innowacji: 

przesłanki: dążenia do bycia liderem; CSR 

interesariusze zewnętrzni: klienci; administracja rządowa, 

samorządowa; uczelnie wyższe; dostawcy; konsultanci, 

eksperci; jednostki B+R, centra technologii 

ograniczenia: trudności w znalezieniu kooperantów; 

struktura organizacji; brak potrzeby; brak popytu na 

innowacje 

H5a: Wzrost intensywności realizacji 

procesu otwartej innowacji jest 

pozytywnie powiązany ze wzrostem 

poziomu oburęczności (działań 

eksploracyjnych i eksploatacyjnych) 

korelacja rang 

Spearmana 

 

eksploracja rs = 0,39 

eksploatacja rs = 0,30 

oburęczność rs  = 0,37 

hipoteza zweryfikowana 

istnieje umiarkowanie silna dodatnia korelacja między 

wzrostem intensywności realizacji procesu otwartej 

innowacji a uzyskanymi wynikami w obszarze działań 

eksploracyjnych i eksploatacyjnych 

H5b: Wzrost intensywności realizacji 

procesu otwartej innowacji jest 

pozytywnie powiązany ze wzrostem 

poziomu innowacyjności 

korelacja rang 

Spearmana 

 

rs  = 0,675 

 

hipoteza zweryfikowana 

istnieje istotna dodatnia korelacja między wzrostem 

intensywności realizacji procesu otwartej innowacji 

a uzyskanym poziomem innowacyjności 

H6a: Istnieją statystycznie istotne 

wzajemne oddziaływania elementów 

składających się na eksplorację 

analiza 

czynnikowa 

wskaźniki 

dopasowania 

RMSEA i TLI 

RMSEA = 0,021, 

TLI = 0,996 

 

hipoteza zweryfikowana 

Istnieją trzy czynniki tłumaczące działania eksploracyjne: 

1) wytworzenie nowego produktu, poszerzenie asortymentu 

produktu i wejście na nowe rynki, 2) wykreowanie nowej 

przewagi konkurencyjnej, rozwój kompetencji 

w przedsiębiorstwie, 3) wykorzystanie szans pojawiających 

się w otoczeniu, rozwój firmy z perspektywy zysków 

odległych w czasie 

H6b: Istnieją statystycznie istotne 

wzajemne oddziaływania elementów 

składających się na eksploatację 

analiza 

czynnikowa 

wskaźniki 

dopasowania 

RMSEA i TLI  

RMSEA = 0,039 

TLI = 0,982 

 

hipoteza zweryfikowana 

Istnieją trzy czynniki tłumaczące działania eksploatacyjne: 

1) ciągłe doskonalenie i wzrost wydajności, udoskonalenie 

dotychczasowych produktów, udoskonalenie 

dotychczasowych kompetencji i ochrona dotychczasowej 

przewagi konkurencyjnej, 2) obniżenie kosztów produkcji, 

3)  wygenerowanie zysków krótkoterminowych, zwiększenie 

ekonomii skali na istniejących rynkach 

 Źródło: opracowanie własne. 
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1. W badanej próbie 60,5% przedsiębiorstw nie realizuje bądź też nie przeprowadzało 

w przeszłości zmian związanych z odnową strategiczną. W przypadku pozostałych 39,5% 

podmiotów przesłanki podjęcia odnowy strategicznej utożsamiane są z celami o charakterze 

endogennym, dowartościowującym znaczenie sprawności i skuteczności systemu 

zarządzania.   

2. Badane przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu koncentrują się na realizacji zmieniających 

się wymagań klientów czy też aktywnym działaniu na rzecz zdyskontowania okazji 

pojawiających się w otoczeniu.  

3. Zdecydowana większość, bo aż 83,1%, podmiotów realizowała odnowę w sposób 

usystematyzowany i zaplanowany.  

4. Powyższe obserwacje wskazują na dominację podejścia zasobowego w kształtowaniu 

wartości w polskich średnich i dużych przedsiębiorstwach. 

5. Intensywność realizacji procesu odnowy strategicznej jest najwyższa w przypadku 

początkowych działań i stopniowo ulega obniżeniu wraz z kolejno wykonywanymi 

czynnościami. Dodatkowo proces odnowy strategicznej tylko niekiedy zakończony jest 

zmianą modelu biznesu bądź jego poszczególnych elementów.  

6. Stwierdzono zależność między intensywnością realizacji procesu odnowy strategicznej 

a wzrostem poziomu oburęczności organizacji. Na podstawie powyższych obserwacji 

dokonano diagnozy luki w procesie odnowy strategicznej i zaproponowano podjęcie 

działań nakierowanych na zniwelowanie niespójności między poszczególnymi działaniami 

procesu. Należy podkreślić potrzebę upowszechnienia podejścia emergentnego do 

implementacji odnowy strategicznej (stosowanego zaledwie przez 16,9% przedsiębiorstw) 

pozwalającego na aktywizację i zaangażowanie nie tylko naczelnego kierownictwa, lecz 

także pozostałych pracowników oraz umożliwiającego pełniejsze wykorzystanie potencjału 

organizacji.  

7. W odniesieniu do procesu innowacji, który podejmuje 67,3% badanych przedsiębiorstw, 

najczęstszą przyczyną inicjacji jest realizacja potrzeb rynku i klientów, a w dalszej 

kolejności zwiększenie wydajności organizacji. 

8. Średnia intensywność procesu innowacji wynosi 1,02, przy czym znacząco różni się 

w przypadku poziomu strategicznego (intensywność 1,17) oraz regulacyjnego (uzyskał 

intensywność 1,16) w stosunku do poziomu operacyjnego (intensywność 0,93). Wskazuje 

to na niespójność procesu innowacji w ujęciu pionowym.  

9. Proces otwartej innowacji realizuje 5,3% badanych przedsiębiorstw, a główną przesłanką 

inicjacji działań jest spełnienie potrzeb rynku i klientów. Podmiotami zaangażowanym 

w proces innowacji są klienci, a najistotniejszą barierą są koszty innowacji. 

10. Proces zamkniętej innowacji podejmuje 14,8% badanych przedsiębiorstw, którego główną 

przesłanką jest dążenie do bycia liderem. Interesariuszami zewnętrznymi procesu 

innowacji, podobnie jak w przypadku otwartej innowacji, są klienci, a ograniczeniami 

trudności w znalezieniu kooperantów. 

11. Dokonując porównania obu modeli procesu innowacji, można stwierdzić, że w badanych 

przedsiębiorstwach przeważa proces zamkniętej innowacji, bazujący na rencie 

ricardiańskiej, ekonomice skali oraz ochronie własności  intelektualnej. Natomiast otwarta 

innowacja pozwala, poprzez rentę relacyjną, na poszerzenie bazy technologicznej i wiedzy 

zaangażowanej w procesie innowacji oraz kładzie większy nacisk na komercjalizację 

innowacji na nowych rynkach zbytu. Tym samym otwarta innowacja jest postulowana jako 

model bardziej adekwatny do realizacji w warunkach narastającej dynamizacji otoczenia.  

12. Stwierdzono dodatnią korelację między wzrostem intensywności procesu otwartej 

innowacji a wynikami w obszarze działań eksploracyjnych i eksploatacyjnych oraz istotną 

dodatnią korelację z uzyskanym poziomem innowacyjności.  
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13. Średni poziom wskaźnika innowacyjności wynosi 5 (w skali od 0 do 48), co po przeliczeniu 

na skalę procentową daje wynik na poziomie 10,4% maksymalnej wartości. Zatem badane 

przedsiębiorstwa charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności, co powinno być 

przedmiotem działań doskonalących angażujących różne grupy interesariuszy.  

14. W kontekście poziomu oburęczności badane przedsiębiorstwa uzyskują wartość 8,76 

w sakli od 2 do 14, czyli osiągają umiarkowany poziom oburęczności. Natomiast działania 

związane z eksploracją cechuje wartość 4,26, a działania związane z eksploatacją wynik na 

poziomie 4,51 (w ramach skali od 1 do 7). 

15. Działania nakierowane na eksplorację charakteryzuje:  

– wykreowanie nowej przewagi konkurencyjnej wiąże się z rozwojem kompetencji 

w przedsiębiorstwie, 

– wykorzystanie szans pojawiających się w otoczeniu jest zależne od rozwoju 

przedsiębiorstwa z perspektywy zysków odległych w czasie, 

– wytworzenie nowego produktu łączy się z poszerzeniem asortymentu produktu 

i wejściem na nowe rynki. 

16. Działania nakierowane na eksploatację charakteryzuje: 

– zależność między ciągłym doskonaleniem i wzrostem wydajności, udoskonaleniem 

dotychczasowych produktów i kompetencji oraz ochroną i utrzymaniem 

dotychczasowej przewagi konkurencyjnej, 

– brak związku między obniżką kosztów a utrzymaniem dotychczasowej przewagi 

konkurencyjnej oraz zdolnością do generowania zysku w krótkim okresie, 

– związek między zwiększeniem ekonomii skali na istniejących rynkach 

a zabezpieczeniem i wygenerowaniem zysków krótkoterminowych. 

 

Rozważania podjęte w monografii nie wyczerpują problematyki związanej ze złożonością 

trójstronnej relacji między procesem odnowy strategicznej, procesem innowacji a osiąganymi 

wynikami przedsiębiorstwa w zakresie oburęczności i innowacyjności, jednak wydaje się, że 

poczyniono wysiłek w zakresie wzbogacenia teorii nauk o zarządzaniu na trzech 

płaszczyznach, tj. teoriopoznawczej, metodologicznej oraz empirycznej.   

 

Na płaszczyźnie teoriopoznawczej: 

– uporządkowano dotychczasowe treści dotyczące koncepcji odnowy strategicznej, 

innowacji, w tym modeli: zamkniętej, otwartej innowacji oraz otwartej innowacji 

2.0, a także oburęczności organizacji, 

– opracowano podstawy teoretyczno-metodologiczne i dokonano konceptualizacji: 

wariantów odnowy strategicznej, procesu odnowy strategicznej, typów procesów 

odnowy strategicznej, procesu innowacji obejmującego proces otwartej i zamkniętej 

innowacji, procesu odnowy strategicznej i innowacji, poziomu innowacyjności oraz 

poziomu oburęczności obejmującego działania eksploracyjne i eksploatacyjne, 

– dokonano próby powiązania dorobku podejścia zasobowego do zarządzania 

z podejściem ekonomii ewolucyjnej i behawioralnej poprzez połączenie w jeden 

proces odnowy strategicznej oraz procesów innowacji obejmujących procesy 

zamkniętej i otwartej innowacji,   

– rozszerzono ujęcie zjawiska odnowy strategicznej o realizację działań 

z wykorzystaniem takich podejść, jak sterowane i emergentne oraz nakierowane na 

tworzenie i przechwytywanie wartości. Poprzez kontradykcję powyższych 

kryteriów możliwe stało się wyznaczenie czterech wariantów odnowy strategicznej 

oraz czterech typów procesów odnowy strategicznej. Umożliwia to zredefiniowanie 

i rozszerzenie zakresu przedmiotowego, w tym warunków brzegowych pojmowania 
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odnowy strategicznej, tak w kontekście wyborów strategicznych organizacji, jak 

ujęcia czynnościowego i implementacji procesu odnowy strategicznej, 

– w kontekście procesu innowacji zaproponowano szczegółową koncepcję składającą 

się z 23 działań pogrupowanych w cztery etapy: analizę i planowanie, 

implementację, kontrolę, doskonalenie i standaryzację przy jednoczesnym podziale 

na trzy poziomy: strategiczny, regulacyjny i operacyjny. Ponadto na poziomie 

operacyjnym uwzględniono kwestię zarządzania projektami innowacyjnymi oraz 

zaproponowano działania obejmujące pełen zakres kontinuum, począwszy od 

zamkniętej innowacji aż do w pełni otwartej innowacji. W świetle analizowanej 

literatury polskiej i zagranicznej jest to kompleksowe i nowatorskie ujęcie procesu 

innowacji. 

 

Na płaszczyźnie metodologicznej: 

– dokonano operacjonalizacji pomiaru ujęcia czynnościowego koncepcji: 

procesów odnowy strategicznej, innowacji i odnowy strategicznej i innowacji 

wyrażonej poprzez skalę obejmującą poziomy intensywność realizacji działań 

w procesach, 

– opracowano sposób operacjonalizacji i pomiaru w ujęciu statystycznym   

wariantów odnowy strategicznej, a także poziomu innowacyjności oraz poziomu 

oburęczności organizacji, 

– zaproponowano ramy koncepcyjne dla operacjonalizacji i pomiaru trójstronnego 

układu zmiennych opisującego dynamiczne ujęcie rozwoju przedsiębiorstwa 

(proces odnowy strategicznej i innowacji) z osiąganymi rezultatami działalności 

w ujęciu dyskretnym (poziom oburęczności i poziom innowacyjności), 

– powyższe osiągnięcia pozwoliły na stworzenie podstaw metodycznych dla 

prowadzenia wielowymiarowych analiz, w tym m.in. dla badań podłużnych oraz 

studiów o charakterze porównawczym. 

 

Na płaszczyźnie empirycznej: 

– wskazano istnienie dodatniego związku między intensywnością realizacji 

procesu odnowy strategicznej i innowacji a osiąganym poziomem 

innowacyjności i oburęczności organizacji, 

– dokonano analizy czynników determinujących proces otwartej i zamkniętej 

innowacji poprzez ocenę istotności statystycznej przesłanek, partnerów i barier 

charakteryzujących oba konstrukty, co pozwoliło na wskazanie specyficznych 

cech obu modeli procesu innowacji i zwiększyło walor aplikacyjny badań,  

– przeprowadzono ocenę wzajemnych interakcji między miarami opisującymi 

działania eksploracyjne i eksploatacyjne, co pozwoliło na rozpoznanie 

uwarunkowań implementacji oburęczności organizacji i wskazanie zaleceń 

w kwestii poprawy wyników przedsiębiorstwa w tym zakresie, 

– przy użyciu wyników badań empirycznych obejmujących m.in. dwa studia 

przypadków, przedstawiono kierunki doskonalenia procesów odnowy 

strategicznej, innowacji oraz poziomu innowacyjności i oburęczności dla 

polskich przedsiębiorstw średniej i dużej wielkości. 

 

Podjęta w monografii tematyka ma charakter unikatowy i według wiedzy habilitanta stanowi 

novum w świetle obecnie prowadzonych badań krajowych i zagranicznych. Uzyskane rezultaty 

badań posłużyć mogą do wytyczenia działań doskonalących dla praktyków i teoretyków 

podejmujących kwestie odnowy strategicznej, innowacji i oburęczności. Jednakże 

zaprezentowane dokonania w obszarze teoretycznym, metodologicznym i empirycznym nie 
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wyczerpują w pełni podejmowanej problematyki ale stanowią jedno z możliwych ujęć 

poruszanych zagadnień. Dlatego też postuluje się potrzebę dalszej eksploracji związków 

między realizacją procesów odnowy strategicznej i innowacji a uzyskiwanymi wynikami 

przedsiębiorstwa w zakresie oburęczności i innowacyjności.  
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4. Prezentacja rozwoju naukowego i obszarów badawczych   

W 2001 r. podjąłem studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna. W toku  studiów 

zainteresowała mnie tematyka innowacyjności, co skłoniło mnie do wyjazdu na program 

Erasmus Socrates do Niemiec na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 

Rezultatem tego pobytu oraz dociekań w zakresie problematyki innowacyjności jest praca 

magisterska pt. Kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy w Bawarii. Rekomendacje dla 

Wielkopolski napisana pod kierunkiem prof. Tadeusza Stryjakiewicza.  

Po obronie pracy magisterskiej w październiku 2006 r. rozpocząłem dzienne studia 

doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, w instytucie Geografii 

Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Tematem planowanej dysertacji były: 

Endogenne i egzogenne czynniki rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. 

W ramach pogłębiania wiedzy w 2007 r. wziąłem udział w seminarium naukowym 

organizowanym przez prof. Petera Nijkampa w Kilonii w Niemczech w ramach projektu 

dotyczącego rozwoju innowacyjności regionów w oparciu o model potrójnej helisy.  

W trakcie studiów doktoranckich byłem zaangażowany w prace nad projektem naukowym 

Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions 

within the Enlarged Union finansowanym z szóstego programu ramowego Unii Europejskiej. 

Projekt realizowany w latach 2006-2010 obejmował 13 ośrodków aglomeracyjnych UE, w tym 

Poznań. Celem badania była ocena wpływu „klasy kreatywnej” i „przemysłów kreatywnych” 

na konkurencyjność europejskich regionów metropolitalnych. W projekcie wykorzystano 

koncepcję dra Richarda Floridy, w której zakłada się, że podczas gdy tradycyjne „twarde” 

czynniki lokalizacyjne, z których korzystają firmy, pozostają ważne dla międzynarodowej 

konkurencyjności, coraz istotniejszą rolę w procesie decyzyjnym odgrywają „miękkie” 

czynniki lokalizacyjne. Głównie ze względu na przyciąganie wymaganej puli talentów i ich 

wpływ na rozwój pozostałych sektorów gospodarki, co tworzy warunki dla powstawania sieci 

biznesowych. Zakres moich obowiązków w ramach projektu dotyczył realizacji wywiadów 

pogłębionych z obcokrajowcami zaangażowanymi w działalność kreatywną, zamieszkującymi 

w Poznaniu. 

Po dwóch latach realizacji przerwałem studia doktoranckie na UAM i w października 2008 r. 

rozpocząłem zaoczne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dra hab. Szymona Cyferta. Zmiana uczelni 

podyktowana była chęcią pogłębienia zagadnień związanych z innowacyjnością 

przedsiębiorstw, co nie było możliwe do zrealizowania na Wydziale Nauk Geograficznych 
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i Geologicznych UAM. Podjęte studia zakończono obroną dysertacji pt. Zastosowanie 

podejścia procesowego do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych, na 

podstawie której 14 października 2011 r. Rada Wydziału Zarządzania UEP nadała mi stopień 

doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  

Rezultatem pracy naukowej w toku studiów doktoranckich na UAM i UEP było opublikowanie 

pięciu publikacji, w tym dwóch w czasopismach i trzech rozdziałów w monografiach. Dwie 

spośród publikacji były przygotowane we współautorstwie z prof. drem hab. Szymonem 

Cyfertem.   

 Cyfert S., Mielcarek P., 2011, Modele realizacji działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 4, s. 20–23. 

 Cyfert S., Mielcarek P., 2010, Proces kształtowania systemu zarządzania innowacjami 

w przedsiębiorstwie, (red.) S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, [w:] Zarządzanie 

wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki 

Łódzkiej, Łódź,  s. 212–225. 

 Mielcarek P., 2008, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej, 

(red.) Z. Zioło, T. Rachwał, [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na 

wiedzy, Przedsiębiorczość ‒ Edukacja, nr 4, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa‒

Kraków, s. 108–115. 

 Mielcarek P., 2008, Uwarunkowania zastosowania outsourcingu w działalności 

gospodarczej, (red.) J. Dominiak, [w:] Przemiany w sferze usług w Polsce, Bogucki 

Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 111–127. 

 Mielcarek P., 2007, Czynniki rozwoju przemysłu wysokiej techniki w Bawarii, 

Czasopismo Geograficzne, nr 3 (78), s. 196–212. 

 

W trakcie studiów doktoranckich uczestniczyłem w czterech konferencjach naukowych, 

z czego na jednej wygłosiłem referat: 

 Innowacyjność a kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 

III Środowiskowa Konferencja Doktorantów Gospodarka. Technologia. 

Społeczeństwo, 25 czerwca 2011 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

Pracę na stanowisku asystenta rozpocząłem 1 lutego 2012 r. w Katedrze Marketingu 

Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP. 1 lutego 2013 r. 

przeszedłem na stanowisko adiunkta. Zatrudnienie w Katedrze kontynuowałem do września  

2015 r., a w październiku 2015 r. rozpocząłem pracę w Katedrze Teorii Organizacji 

i Kierowania na Wydziale Zarządzania UEP, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. W okresie od 

1 lutego 2012 r. do końca marca 2019 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych 

w zakresie nauk o zarządzaniu, mogę wyróżnić cztery główne obszary badawcze mieszczące 

się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (zob. rysunek 3).      

Warto zaznaczyć, że wskazany podział obszarów badawczych z rysunku 3 jest w pewnym 

sensie uproszczeniem i umownym przedstawieniem opracowanego dorobku. Wiele z 

przygotowanych prac wykracza poza podziały wynikające z przyjętych obszarów badawczych. 

Natomiast wzajemne powiązania między obszarami przedstawiono poprzez nachodzeniem na 

siebie poszczególnych zbiorów na rysunku 3.  
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Rysunek 3. Podstawowe obszary badawcze z perspektywy głównego przedmiotu badań i 

zakresu czasowego (po uzyskaniu stopnia doktora) 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 

Obszar badawczy numer 1: Innowacyjność przedsiębiorstwa 

 

Praca naukowa związana z pierwszym obszarem badawczym jest wprost wynikiem kontynuacji 

zainteresowań podjętych na etapie studiów magisterskich i doktoranckich. Zagadnienia 

związane z innowacyjnością oraz zarządzaniem innowacjami w przedsiębiorstwie stanowią 

również główną część mojego dorobku naukowego.  

 

W tym obszarze można wskazać jedno zwarte opracowanie w postaci monografii naukowej, 

15 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach oraz dwa rozdziały 

w monografiach naukowych: 

 

 Monografia naukowa: 

[1] Mielcarek P., 2016, Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach 

przemysłowych, Difin, Warszawa. 

 

 Artykuły w czasopismach: 

[2] Mielcarek P., 2019, Funnel paradox of innovation strategies in Polish industrial 

enterprises. Does less innovation mean better results? Argumenta Oeconomica, nr 1 (42), s. 

121–144. 

[3] Mielcarek P., 2019, Innovation process towards achieving ambidexterity strategy – 

research results, Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences, 1. 

[4] Mielcarek P., 2018, Od zamkniętej innowacji do otwartej innowacji 2.0. Ewolucja czy 

rewolucja?, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 4, s. 209–222. 

[5] Mielcarek P., 2018, Strategie innowacji a zdolności dynamiczne – wyniki badań, Przegląd 

Organizacji, nr 1, s. 14–20. 

2012      2013         2014         2015         2016        2017         2018        2019 

Innowacyjność 

przedsiębiorstwa 

Podejście 

procesowe do 

zarządzania 

Zarządzanie 

strategiczne 

Relacje  

międzyorganizacyjne 

Modele i strategie realizacji działalności innowacyjnej,  

system zarządzania innowacjami, proces innowacji, sieci innowacji 

Dojrzałość procesowa, doskonalenie procesów 

Strategia, odnowa strategiczna  

model biznesu, spójność strategiczna 

Siła relacji, internacjonalizacja  

a zarządzanie relacjami, relacje  

a innowacyjność, sieci biznesowe 
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[6] Mielcarek P., 2017, Otwarte innowacje a zdolności dynamiczne - wyniki badań w polskich 

przedsiębiorstwach przemysłowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, 496, s. 83–93.  

[7] Mielcarek P., 2017, Reorientacja z modelu zamkniętej do otwartej innowacji – studium 

przypadku banku ICICI, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 75, nr 

4, s. 85–110. 

[8] Mielcarek P., 2017, Doskonalenie procesu innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych 

‒‒ wyniki badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 463, s. 216–

224. 

[9] Mielcarek P., 2017, Ewolucyjnie czy rewolucyjne - które podejście jest skuteczniejsze w 

rozwoju procesu innowacji?, Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, 48/3, 

s. 295–306. 

[10] Mielcarek P., 2017, Innovation Policies of Polish Industrial Enterprises Based on 

Innovation Cube Model. Research Results, Innovations, 2, s. 64–70. 

[11] Mielcarek P., 2016, Wielowymiarowa ocena sieci innowacji – IT case study, Studia 

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 281, 

s. 104–116. 

[12] Mielcarek P., 2016, Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422, s. 122–130. 

[13] Mielcarek P., 2015, Implementation of innovation process in industrial enterprises – 

research results, Organizacja i Kierowanie, 1A (165), s. 9–19. 

[14] Mielcarek P., 2015, Development of Innovation Process in Open Innovation Model – an It 

Case Study, Przegląd Organizacji, 6, s. 33–41. 

[15] Mielcarek P., 2013, Luka innowacyjności polskiej gospodarki względem Unii Europejskiej,  

Miejsce Polski w gospodarce światowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 417-428. 

[16] Mielcarek P., 2012, Jak wprowadzać innowacje w przedsiębiorstwie wytwarzać 

samodzielnie, współpracować, czy nabywać? Formy i uwarunkowania współpracy we 

współczesnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, 

s. 507-518. 

 

 Rozdziały w monografii naukowej: 

 [17] Mielcarek P., Małys Ł., 2014, Tworzenie, rozwój i komercjalizacja produktów na 

współczesnym rynku międzynarodowym, [w:] (red.) Krzysztof Fonfara, Marketing 

międzynarodowy: współczesne trendy i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa, s. 127-149. 

[18] Mielcarek P., 2012, Innowacje a kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 

[w:] Gospodarka, technologia, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, s. 177-188. 

 

Spośród 18 opracowań przeważającą część stanowią publikacje zamieszczone w czasopismach 

naukowych.  Wszystkie publikacje, poza jednym rozdziałem monografii, powstały jako prace 

samodzielne. Dwa opracowania zostały wydane w zagranicznych publikacjach.  

 

Na szczególną uwagę zasługuje monografia z 2016 r. pt. Procesy zarządzania innowacjami 

w przedsiębiorstwach przemysłowych, za którą uzyskano indywidualną nagrodę Rektora UEP 

II stopnia. W książce podjęto problematykę uwarunkowań realizacji procesu zarządzania 

innowacjami w polskich średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych w latach 2007–

2009 oraz 2012–2014. W procesie badawczym założono potrzebę holistycznego ujęcia procesu 

zarządzania innowacjami, które pozwoli na uporządkowanie prowadzonych przedsięwzięć 
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innowacyjnych i wybór adekwatnej strategii innowacji w zależności od potencjału 

przedsiębiorstwa oraz warunków kształtujących mikrootoczenie. Zakres przedmiotowy 

opracowania wynikał z przyjęcia podejścia procesowego do zarządzania innowacjami, które 

rozpatrywano przez pryzmat wariantów realizacji działalności innowacyjnej. Warianty te 

powstały z nałożenia trzech kryteriów: miejsca powstawania innowacji (w organizacji / 

w otoczeniu), sposobu realizacji innowacji (samodzielnie / we współpracy) oraz wykorzystania 

innowacji (potrzeby własne / sprzedaż). W rezultacie stworzono osiem odmiennych wariantów 

działalności innowacyjnej. Kolejnym zbadanym zagadnieniem był proces zarządzania 

innowacjami, obejmujący 19 działań pogrupowanych w cztery etapy. W ramach procesu 

uwzględniono wyznaczniki decydujące o dojrzałości procesowej. W rezultacie na podstawie 

wyników badań na grupie 164 przedsiębiorstw stwierdzono, że: 

 respondenci najczęściej prowadzili stałą działalność innowacyjną  z wykorzystaniem 

własnych zasobów i na własne potrzeby, czyli wariant samodzielnego innowatora, który 

wykorzystywało 44% podmiotów w latach 2007–2009 oraz 35% badanych 

przedsiębiorstw w latach 2012–2014, 

 drugi wariant pod względem częstotliwości stosowania stanowił model okazjonalnego 

innowatora – okazjonalna działalność z wykorzystaniem własnych zasobów i na własne 

potrzeby (odpowiednio 19% i 18% respondentów), a trzecim najczęściej realizowanym 

modelem był przypadkowy sprzedawcy, czyli  okazjonalna działalność z 

wykorzystaniem współpracy, innowacje przeznaczone na sprzedaż (odpowiednio 16% 

i 28%). Łącznie te trzy warianty tłumaczą zachowania blisko 80% badanych 

przedsiębiorstw realizujących działania innowacyjne, 

 w badanej grupie przedsiębiorstw średni poziom dojrzałości procesów zarządzania 

innowacjami był niski (w latach 2007–2009 wynosił on 0,68, natomiast w latach 2012–

2014 nieznacznie więcej bo 0,78 w skali od 0 do 3), 

 we wszystkich badanych wariantach działalności innowacyjnej jako kierunek 

doskonalenia procesów w średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych 

wskazano dążenia do uzyskania wyższego poziomu dojrzałości procesowej, 

 średnia wartość luki poziomu dojrzałości procesowej, czyli między stanem faktycznym 

a pożądanymi układami, wynosiła 1,22 (w skali od 0 do 3) i można ją ocenić jako 

znaczącą. 

 

Kolejną istotną pozycją w dorobku jest artykuł pt. Funnel paradox of innovation strategies 

in Polish industrial enterprises. Does less innovation mean better results?, który ukazał się 

w czasopiśmie Argumenta Oeconomica będącego w grupie A Ministerialnej Listy Czasopism 

z impact factorem na poziomie 0,178 (stan na 26 grudnia 2018 r.)2 oraz pięcioletnim impact 

factorem 0,222. W artykule oceniono wyżej opisane warianty działalności innowacyjnej 

(zamiennie nazywane strategiami innowacji) realizowane przez polskie średnie i duże 

przedsiębiorstwa przemysłowe w latach 2012–2014 przez pryzmat uzyskiwanych efektów, do 

których zaliczono średnią liczbę innowacji, wpływ na kształtowanie przewagi konkurencyjnej 

oraz szereg innych efektów dotyczących  funkcjonowania  przedsiębiorstwa. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że: 

 pod względem osiągania przewagi konkurencyjnej najwyższy wynik osiągnął wariant  

samodzielny innowator (stała działalność innowacyjną  z wykorzystaniem własnych 

zasobów i na własne potrzeby) z poziomem 4,625 w skali od 0 do 5, 

 najwięcej innowacji opracowują przedsiębiorstwa stosujące strategię okazjonalnego 

innowatora (ze średnią wartością 17 w okresie 2012–2014), następnie samodzielnego 

innowatora (z wartością 9 w okresie 2012–2014), 

                                                           
2 http://argumentaoeconomica.ue.wroc.pl/?page_id=18. 
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 ustalono również brak zależności między liczbą opracowanych innowacji 

a uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej (wartość współczynnika korelacji wynosi 

0,18). Wynik ten można częściowo tłumaczyć istnieniem efektu lejka innowacji 

(innovation funnel paradox) opisanego przez S. C. Wheelwrighta i K. B. Clarka (1992)3. 

Wynik ten podkreśla heterogeniczność zjawiska innowacyjności oraz wskazuje na istotę 

efektu bazy w kontekście wpływu innowacji na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej 

(przedsiębiorstwa wprowadzające dużo innowacji mogą cechować się znacznie 

niższym poziomem konkurencyjności, gdyż realizują strategię imitacji liderów w 

branży przy jednoczesnym relatywnie niskim poziomie rozwoju).  

 

W ramach pozostałych publikacji często eksplorowano zagadnienie modeli organizacji 

innowacyjnych, takich jak model zamkniętej innowacji (publikacje nr 1, 4, 7, 8, 31), model 

otwartej innowacji (publikacje nr 4, 6, 7, 12, 14, 31), model ekosystemu innowacji / otwartej 

innowacji 2.0 (publikacje nr 4, 12, 31), sieci innowacji (publikacje nr 11, 12, 16, 31) oraz 

zdolności dynamicznych (publikacje nr 5, 6, 31).  

 

Podejmowane rozważania obejmują różne formy organizacyjne stosowane przez 

przedsiębiorstwa innowacyjne. Dokonano analizy poszczególnych modeli, jak również 

przeprowadzono badania porównawcze obejmujące uwarunkowania realizacji i efekty 

uzyskiwane w ramach tych koncepcji. Wskazane modele innowacyjnych przedsiębiorstw 

osadzone są na gruncie różnych teorii, począwszy od szkoły zasobowej, pozycyjnej, teorii 

ekonomii ewolucyjnej oraz sieci biznesowych. Prowadzone pracę naukowo-badawcze stały się 

podstawą do konceptualizacji konstruktów opisanych i poddanych egzemplifikacji w dziele 

głównym, czyli monografii pt. Doskonalenie procesów odnowy strategicznej i innowacji 

przedsiębiorstw.  

 

Ponadto w latach 2012-2019 wziąłem udział w 14 konferencjach naukowych4, w tym dwóch 

zagranicznych, na których łącznie wygłosiłem dziewięć referatów: 

                                                           
3 S. C. Wheelwright, K. B. Clark, 1992, Revolutionizing Product Development: Quantum Leaps in Speed, 

Efficiency, and Quality, The Free Press, New York. 
4 „Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw. Aspekt innowacji i imitacji”, TNOiK, 

PAN, UEP, 9–11 listopada 2018, Obrzycko. 

„ITEMA 2018 – Second International Scientific Conference on It, Tourism, Economics, Management and 

Agriculture”, 8 listopada 2018, Gratz Austria. 

„XII Letnia Szkoła Innowacji 2018. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw  – współpraca w zakresie 

B+R”, 9–11 września 2018, Toruń. 

„Zmiana Warunkiem Sukcesu 2017. Kierunki Strategicznych Transformacji Przedsiębiorstw”, 4–5 grudnia 2017, 

Wrocław. 

„XI Letnia Szkoła Innowacji. Współpraca nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji”,  5–7 

września 2017, Zielona Góra–Drzonków. 

„III International Scientific Congress, Innovations”, 19–22 czerwca 2017, Warna, Bułgaria. 

„Sympozjum VII Otwarte innowacje wyzwaniem współczesnego zarządzania”, SGH, 20 marca 2017, Warszawa. 

„Innowacje, wiedza i zasoby ludzkie w rozwoju organizacji”, WSB Poznań, 3 marca 2017, Poznań. 

„Zmiana Warunkiem Sukcesu 2016. Potencjał Rozwoju i Zmian Organizacji. Strategie, Modele, Efekty”, 5–6 

grudnia 2016, Wrocław. 

„Twórczość – Innowacyjność Przedsiębiorczość – Technologie Informacyjne w Organizacjach”, 17–19 listopada 

2016, Ustroń. 

„Zarządzanie innowacjami w gospodarce”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet 

Szczeciński, 17–18 listopada 2016, Szczecin.  
 „X Letnia Szkoła Innowacji. Specjalizacje regionalne i rozwój przedsiębiorstw i  innowacji”, 5–7 września 2016, 

Ciążeń.  
„Miejsce Polski W Gospodarce Światowej” Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków 

Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, 11–12 czerwca 2013, Pobierowo. 
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 Doskonalenie procesu otwartej i zamkniętej innowacji w kontekście osiągania 

oburęczności organizacji. 

 Od zamkniętej innowacji do otwartej innowacji 2.0. Ewolucja czy rewolucja. 

 Kształtowanie modelu otwartej innowacji na przykładzie indyjskiego banku ICICI. 

 Innovation policies of polish industrial enterprises based on innovation cube model. 

Research results. 

 Wielowymiarowa ocena rozwoju sieci innowacji – IT case study. 

 Uwarunkowania realizacji procesu innowacji – wyniki badań. 

 Ekosystem innowacji w świetle paradygmatu otwartej innowacji. 

 Otwarte innowacje a zdolności dynamiczne – wyniki badań w polskich 

przedsiębiorstwach przemysłowych. 

 Jak wprowadzać innowacje w przedsiębiorstwie – wytwarzać samodzielnie, 

współpracować czy nabywać? 

 

Obszar badawczy numer 2: Relacje międzyorganizacyjne 

 

Zainteresowanie problematyką relacji międzyorganizacyjnych było w pewnym stopniu 

podyktowane zatrudnieniem w Katedrze Marketingu Międzynarodowego na UEP w latach 

2012-2015. W konsekwencji podjęte badania pozwoliły na rozpoznanie i opisanie 

mechanizmów zarządzania relacjami interorganizacyjnymi i funkcjonowania przedsiębiorstwa 

w sieci biznesowej. 

 

W tym okresie byłem zaangażowany jako wykonawca w dwóch grantach naukowych 

finansowanych z NCN: 

 „Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych”, 2013–2016, numer projektu 51104-48, 

(kierownik projektu dr Milena Ratajczak-Mrozek), 

 „Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna 

(podejście sieciowe)”,  Nr UMO-2013/09/B/HS4/01145, 2014-2017 

(kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Fonfara). 

 

Efektami pracy badawczej są publikacje naukowe obejmujące: cztery artykuły, które ukazały 

się w czasopismach, oraz dwie publikacje w materiałach pokonferencyjnych. Spośród sześciu 

publikacji pięć powstało we współautorstwie. 

  

 Artykuły w czasopismach: 

[19] Mielcarek P., Ratajczak-Mrozek M., 2018, Innowacyjność przedsiębiorstwa w lokalnych 

i zagranicznych relacjach klient–dostawca, Organizacja i Kierowanie, 1 (180), s. 49–62. 

[20] Mielcarek P., Ratajczak-Mrozek M., 2017, Positive and negative effects of company’s 

relationships in internationalisation process, Argumenta Oeconomica, 1 (38), s. 121–144. 

[21] Ratajczak-Mrozek M., Mielcarek P., 2016, The importance of social factors for rapid 

internationalisation – the case of high tech company, Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 271, s. 115–125. 

[22] Mielcarek P., 2014, Efektywność przedsiębiorstwa w sieci biznesowej, Kwartalnik Nauk 

o Przedsiębiorstwie, nr 3, s. 49–58.  

 

                                                           
„Zarządzanie Rozwojem Organizacji pt. „Współpraca, konkurencja i kooperencja w rozwoju współczesnych 

organizacji”, Katedra Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarzadzania Politechniki Łódzkiej, 27–29 

września 2012, Licheń Stary.  
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 Publikacje w materiałach pokonferencyjnych: 

 [23] Ratajczak-Mrozek M., Mielcarek P., 2014, Rapid transition from local to international 

company – the importance of social factors in relationship strength for IT enterprise, [w:] 

30th Annual Industrial Marketing and Purchasing Group Conference. "Coping with 

recurring issues in BtoB research", Bordeaux: Kedge Business School, Bordeaux and IMP 

Group, s. 1–21. 

[24] Ratajczak-Mrozek M., Mielcarek P., Herbeć M., Nowacki F., 2014, The insight into 

relationship strength from a domestic and international perspective – when a relationship 

is "an important relationship"?, [w:] 30th Annual Industrial Marketing and Purchasing 

Group Conference. "Coping with recurring issues in BtoB research" Bordeaux: Kedge 

Business School, Bordeaux and IMP Group, s. 1–22. 

 

W szczególności warto podkreślić artykuł pt. Positive and negative effects of company`s 

relationships in internationalisation process, napisany wraz z dr hab. M. Ratajczak-Mrozek, 

który ukazał się w czasopiśmie Argumenta Oeconomica zaliczanego do grupy A Ministerialnej 

Listy Czasopism z impact factorem na poziomie 0,178 (stan na 26 grudnia 2018 r.)5 oraz 

pięcioletnim impact factorem 0,222. Publikacja ta ma charakter teoriotwórczy i dotyczy 

konceptualizacji zarządzania relacjami w procesie internacjonalizacji przy uwzględnieniu 

zakresu i siły relacji przedsiębiorstwa. Zaproponowane podejścia do zarządzania relacjami 

oceniono pod kątem skuteczności realizacji procesu internacjonalizacji firmy. Przyjęto 

założenie, że umiędzynarodowienie nie oznacza, iż firma rezygnuje z kontaktów z podmiotami 

krajowymi podejmowanymi w tym samym czasie. Zatem opracowano model składający się 

z czterech typów relacji: kontakty wewnętrzne, zakorzenienie krajowe, eksploracja 

międzynarodowa i eksploatacja międzynarodowa. W dalszej kolejności przedstawiono 

pozytywne i negatywne skutki w zależności od zakresu rozwoju relacji (relacje krajowe / 

międzynarodowe) oraz siły relacji (słabe / silne). Rozważania oparto na adaptacji sieciowego 

modelu internacjonalizacji (R. D. Hadley, H. I. M. Wilson 2003) oraz strategicznego podejścia 

do analizy sieci biznesowych (J. C. Jarillo)6.   

 

Kolejne wątki badawcze w obszarze relacji międzyorganizacyjnych odnoszą się do kwestii 

innowacyjności (publikacja nr 19), siły relacji (publikacje nr 20, 23 i 24) czy też do  

ekonomicznych i społecznych czynników kształtujących sieci biznesowe (publikacja nr 20, 21, 

23, 24) oraz do oceny efektywności działań przedsiębiorstwa w zależności od podejścia do 

rozwoju sieci biznesowej (publikacja nr 22, 24). 

 

Ponadto w latach 2012–2015 w ramach tego obszaru badawczego wziąłem udział w trzech 

konferencjach naukowych7, w tym dwóch zagranicznych, na których łącznie wygłosiłem cztery 

referaty: 

 The importance of social factors for rapid internationalisation – the case of high tech 

company. 

                                                           
5 http://argumentaoeconomica.ue.wroc.pl/?page_id=18. 
6 Hadley R. D., Wilson H. I. M., 2003, The Network Model of Internationalisation and Experiential Knowledge, 

International Business Review, 12, s. 697–717. 

Jarillo J. C., 1995, Strategic Networks. Creating the Borderless Organization. Butterworth Heinemann, USA. 
7 „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”, Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach, 

21 października 2015, Katowice. 

“30th Annual Industrial Marketing and Purchasing Group Conference. Coping with recurring issues in BtoB 

research”, Kedge Business School Bordeaux and IMP Group, 3–6 września 2014, Bordeaux, Francja.  
“The Imp Journal Seminar”, Catholic University,  8–9 maja 2014, Mediolan, Włochy.  
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 Rapid transition from local to international company – the importance of social factors 

in relationship strength for IT enterprise.  

 The insight into relationship strength from a domestic and international perspective – 

when a relationship is "an important relationship"? 

 Managing company`s relationships in internationalisation process. 
 

Obszar badawczy numer 3: Podejście procesowe do zarządzania 
 

Podejmowane zagadnienie podejścia procesowego do zarządzania obejmuje dwa zasadnicze 

tematy: dojrzałości procesowej i doskonalenia procesów. W tym obszarze badawczym 

opracowano pięć artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz jeden rozdział 

w monografii naukowej. Cztery publikacje powstały samodzielnie, a dwie we współautorstwie 

z drem B. Deszczyńskim: 

 

 Artykuły w czasopismach: 

[25] Mielcarek P., 2018, Dojrzałość procesowa – ujęcie dynamiczne, Marketing i Rynek, nr 12, 

s. 277–288. 

[26] Mielcarek P., 2017, Model dojrzałości procesowej organizacji, Management Forum, 5 (4), 

s. 8–12. 

[27] Deszczyński B., Mielcarek P., 2015, Nieciągłości w procesie zarządzania szansami 

sprzedaży w branży motoryzacyjnej, Marketing i Rynek, nr 2, s. 23–30. 

[28] Mielcarek P., 2014, Koncepcja dojrzałości procesu innowacji, Nauki o Zarządzaniu, nr 3 

(20), s. 55–66. 

[29] Deszczyński B., Mielcarek P., 2014, The online / offline gap in lead management process, 

Przegląd Organizacji, nr 8, s. 42–49. 

 

 Rozdział w monografii naukowej: 

[30] Mielcarek P., 2018, Processes Maturity of an Organization – Concept and Implementation, 

[w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil  (ed.), Business and Non-Profit Organizations Facing 

Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Vol. 17, Proceedings of the 17th 

Conference of Scientists and Business People, Wydawnictwo Cognitione, Tomaszowice, s. 

37–49. 

 

Pierwsze z podjętych zagadnień w pracy badawczej w obszarze podejścia procesowego do 

zarządzania odnosi się do konceptualizacji i pomiaru dojrzałości procesowej organizacji. 

Tematyka ta, od czasu obrony pracy doktorskiej, była przez habilitanta wielokrotnie poruszana. 

Za cel przyjęto opracowanie koncepcji, która z jednej strony posiadałaby cechy aplikacyjności 

a z drugiej uzupełniałaby luki w dotychczas istniejących propozycjach. Pierwsza 

z opracowanych koncepcji (artykuł nr 28) oparta była na pięciu wyznacznikach dojrzałości 

procesowej J. Brilmana, takich jak 1) identyfikacja procesów, 2) budowa map powiązań 

procesów, 3) projektowanie i stosowanie systemu pomiaru rezultatów procesów, 4) przypisanie 

właścicieli procesów, 5) zarządzania procesami nakierowane na ciągłe doskonalenie (2002, s. 

302)8. W tej propozycji osiąganie poziomu dojrzałości zależy od stopnia realizacji 

poszczególnych działań.  

Kolejna propozycja pomiaru dojrzałości procesowej (artykuł nr 26) jest autorską koncepcją 

opartą na atrybutowym ujęciu zjawiska, znanym z modelu przedstawionego m.in. przez grupę 

                                                           
8 Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa. 
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Gartner (K. Kerremans 2008)9. Każdy z sześciu poziomów dojrzałości odnosi się do jednego z 

wymiarów zarządzania procesami: strategicznego, operacyjnego i efektów. W zaproponowanej 

koncepcji możliwe jest oszacowanie zarówno dojrzałości pojedynczego procesu (wymiar 

operacyjny), jak i całej organizacji (będący wypadkową uzyskanych punktów z trzech 

wymiarów). Zaletą tej propozycji jest szczegółowe ujęcie badanego zjawiska oraz prezentacja 

koncepcji opartej na logice nakłady (wymiar strategiczny i operacyjny) – rezultaty (wymiar 

efektów).  

 

Ostatnia z opracowanych koncepcji (artykuł nr 25) jest zbliżona do wyżej opisanej propozycji, 

z tą różnicą, że uporządkowano atrybuty opisujące poszczególne wymiary dojrzałości. Dla 

wymiaru strategicznego są to: strategia, kultura, struktura, dla operacyjnego: inicjowanie 

i integracja procesu / procesów, system pomiaru, metody i narzędzia a dla efektów: 

doskonalenie procesów, tworzenie wartości oraz zdolność organizacji do zmian. Dodatkowo 

w koncepcji tej zakłada się iteracyjny charakter rozwoju dojrzałości procesowej oraz 

występowanie współzależności między wymiarami chrakteryzującymi dojrzałość procesową 

(publikacja nr 30). Ostatnie z prezentowanych ujęć dojrzałości procesowej zostało poddane 

weryfikacji i analizie w ramach kolejnej przygotowywanej monografii (szczegółowo opisanej 

w części Dalsze kierunki badań).  

 

Drugie z zagadnień dotyczy doskonalenia procesów, czyli kwestii związanych z optymalizacją 

działań realizowanych przez przedsiębiorstwa, w szczególności procesu innowacji 

przedsiębiorstwa (pozycje nr 1, 3, 8, 13, 14 wskazane w obszarze nr 1 i pozycja 31 z obszaru 

nr 4) oraz zagadnień lead management w branży motoryzacyjnej (artykuły nr 27, 29). 

Problematyka ta ma stricte aplikacyjny charakter i dzięki temu może dostarczyć wartości 

poznawczej, zarówno dla praktyków zajmujących się implantacją i doskonaleniem procesów 

biznesowych, jak i teoretyków zajmujących się konceptualizacją tych zagadnień. 

 

Dodatkowo w latach 2016-2018 w tym obszarze badawczym wziąłem udział w czterech 

konferencjach naukowych10, w tym jednej międzynarodowej, na których łącznie wygłosiłem 

dwa referaty: 

 Dojrzałość procesowa – ujęcie dynamiczne. 

 Model dojrzałości procesowej organizacji. 

 
Obszar badawczy numer 4: Zarządzanie strategiczne 

 

Obszar badawczy wpisujący się w zagadnienia zarządzania strategicznego obejmuje kwestie 

doskonalenia modeli biznesu, odnowy strategicznej, spójności strategicznej i realizacji 

strategii. W rezultacie podjętych prac powstały cztery artykuły opublikowane w czasopismach 

naukowych, trzy rozdziały w monografiach naukowych oraz monografia naukowa (opisana 

jako główne osiągnięcie naukowe). Trzy publikacje opracowano samodzielnie, natomiast 

                                                           
9 Kerremans M., 2008, Maturity Assessment for Business Process Improvement Leaders: Six Phases for Successful 

BPM Adoption, „Gartner”, September, s. 1–15. 
10 „17. Konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu – Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec 

wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów.” 18–19 czerwca 2018, Tomaszowice. 

„III Konferencja Naukowa: Zarządzanie jakością w organizacji – trendy i wyzwania”, Katedra Zarządzania 

Kapitałem Ludzkim Uniwersytet Szczeciński, 11 maja 2018, Szczecin. 

„Współczesne Przedsiębiorstwo – wyzwania i zagrożenia skutecznego zarządzania”, Komitet Nauk Organizacji 

i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, 23–24 listopada 2017, Toruń. 

„Nowe kierunki  w zarządzaniu przedsiębiorstwem Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami”, Katedra 

Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi, 27–28 czerwca  

2016, Oleśnica. 
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pozostałe pięć we współautorstwie z prof. drem hab. S. Cyfertem, drem M. Chomickim, mgrem 

P. Markowskim, mgrem P. Urbańskim i mgrem W. Chojnackim: 

 

 Monografia 

[31] Mielcarek P., 2019, Doskonalenie procesów odnowy strategicznej i innowacji 

przedsiębiorstw, PWN, Warszawa. 

 
 Artykuły w czasopismach: 

[32] Mielcarek P., 2019, The strategic renewal process – the challenge of creating and 

capturing value, Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 23 (4), s. 28–34. 

[33] Cyfert S., Markowski P., Mielcarek P., 2018, Barriers in strategic projects of Polish 

companies, Management and Production Engineering Review, 9 (2), s. 88–95. 

[34] Mielcarek P., Markowski P., 2017, Efektywność realizacji projektów strategicznych 

polskich przedsiębiorstw, Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 2 (31) s. 18–24. 

 

 Publikacje w materiałach pokonferencyjnych: 

[35] Mielcarek P., 2018, Strategic coherence as an organizational adjustment process - concept 

and measurement of the phenomenon, Knowledge Based Sustainable Economic Development, 

Fourth International Scientific Conference ERAZ 2018, Sofia Bułgaria, s. 316-322. 

 

 Rozdział w monografii naukowej: 

[36] Mielcarek P., Chomicki M., 2018, Adaptacja koncepcji modelu biznesowego 

w podmiotach zarządzających Orlikami, [w:] Kazimierz Pająk (red.), Nowe zarządzanie 

publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

s. 23–35. 

[37] Mielcarek P., Urbański P., 2017, Strategia Rozwoju Działu Robót Górniczych ds. Soli 

w zakładzie górniczym „Polkowice-Sieroszowice” KGHM Polska Miedź S.A., [w:] 

A. Dymitrowski, Ł. Małys (red.), Koncepcje  biznesowe i strategie rozwoju w branży 

wydobywczej, Studium KGHM Polska Miedź S.A., Advertiva s.c., Poznań, s. 87–110. 

[38] Mielcarek P., Chojnacki W., 2017, Rozwój strategiczny oddziału do wierceń 

powierzchniowych KRWP w firmie Pebeka Lubin S.A., [w:] A. Dymitrowski, Ł. Małys (red.), 

Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju w branży wydobywczej, Studium KGHM Polska 

Miedź S.A., Advertiva s.c., Poznań, s. 59–86. 

 

 

Poza opracowaną monografią, którą szerzej przedstawiono w punkcie 3 wniosku, jako 

kluczowy rezultat pracy badawczej z tego obszaru można wskazać koncepcję spójności 

strategicznej (artykuł nr 35), która zasadza się na następujących założeniach: 

 spójność strategiczna jest postrzegana przez dwa ujęcia: dynamiczne jako działanie 

organizacji mające na celu ciągłą adaptację do zmian, w wyniku której poszukuje się 

optymalnego poziomu dopasowania elementów organizacji; statyczne jako 

konfigurację elementów organizacji, które poprzez dopasowanie pozwala na efektywne 

osiąganie celów strategicznych, 

 należy dążyć do osiągania takiego poziomu spójności elementów modelu biznesu, który 

pozwoli na jednoczesną maksymalizację skuteczności realizacji celów i efektywności 

organizacji w danych warunkach funkcjonowania,  

 kształtowanie spójności strategicznej jest zdeterminowane przez jednoczesne 

współwystępowanie dwóch rodzajów dopasowania: 

 pionowego, czyli między celami strategicznymi, szerzej rozumianymi jako 

strategią a każdym ze składników modelu biznesu. Przez dopasowanie pionowe 
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rozumie się zdolność do kaskadowania celów strategicznych na poziom 

składników modelu biznesu, stopień sprawności realizacji celów oraz zdolność 

do przekazywania informacji zwrotnej z kontroli. Dopasowanie pionowe 

mierzone jest dla każdej z trzech wymienionych cech (kaskadowania celów, 

sprawności realizacji celów i kontroli) na podstawie oceny menedżerskiej, 

 poziomego obejmującego wzajemną komplementarność elementów organizacji 

przejawiającą się w relacjach przyczynowo-skutkowych zachodzących między 

składnikami modelu biznesu. Wzajemna integracja elementów składowych 

powinna prowadzić do powstania i utrzymania wartości dodanej dla biznesu, 

wartości dodanej dla klienta oraz efektu synergii. Dopasowanie poziome 

mierzone jest zatem osobno dla każdej z trzech wymienionych cech wartości 

dla biznesu, wartości dla klienta i efektu synergii), 

 przyjmuje się, że optymalny poziom spójności strategicznej to taki, w przypadku 

którego dopasowanie pionowe jest możliwe zbliżone do dopasowania poziomego.  

 

Kolejną kwestią podjętą w zakresie problematyki badawczej jest zagadnienie procesu odnowy 

strategicznej (publikacja nr 31). W tekście zaproponowano koncepcję obejmującą takie 

działania, jak wyzwolenie zmian w procesie odnowy strategicznej, formowanie koncepcji 

odnowy strategicznej, przeprowadzenie zmian oraz weryfikacja i formalizacja zmian. 

Wymienione etapy procesu odnowy strategicznej powiązane są ze sobą w ramach sprzężeń 

kształtujących tworzenie i przechwytywanie wartości przez przedsiębiorstwo. Tak zarysowany 

konstrukt został poddany dalszej analizie w zakresie dwóch kryteriów:  

 podejścia do odnowy strategicznej (umożliwiającej wydzielenie podejścia planowanego 

i emergentnego), 

 kształtowania wartości (umożliwiającej wydzielenie odnowy strategicznej 

nakierowanej na tworzenie i przechwytywanie wartości). 

Zaproponowana koncepcja stała się podstawą dla konceptualizacji modelów i wariantów 

odnowy strategicznej przedstawionych w dziele głównym, czyli monografii pt. Doskonalenie 

procesów odnowy strategicznej i innowacji przedsiębiorstw.  

 

Kolejny podjęty wątek w ramach tego obszaru dotyczy realizacji strategii przedsiębiorstwa, 

a więc aspektów związanych z poszerzaniem stanu wiedzy w zakresie aplikacji i doskonalenia 

procesu zarządzania strategicznego. Między innymi podjęto się ewaluacji efektywności 

projektów strategicznych i barier występujących przy ich implementacji w polskich 

przedsiębiorstwach (artykuły nr 33 i 34). Również opisano i dokonano oceny realizowanych 

strategii, zarówno w grupie podmiotów gospodarczych (publikacje nr 37 i 38), jak i podmiotów 

użyteczności publicznej (publikacja nr 36). 

 

Dodatkowo w latach 2014–2018 w tym obszarze badawczym wziąłem udział w siedmiu 

konferencjach naukowych11, w tym trzech międzynarodowych, na których wygłosiłem jeden 

referat:  

                                                           
11 „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, Katedra Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 25–26 października 2018, Wrocław.  

“Knowledge Based Sustainable Economic Development, Fourth International Scientific Conference ERAZ 2018, 

7 czerwca 2018, Sofia, Bułgaria. 

„Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu”, 19–21 kwietnia 2018, 

Wrocław. 

 „Współczesne koncepcje zarządzania instytucją publiczną. Aspekty teoretyczne i praktyczne”, 12 kwietnia 2018, 

Poznań.  

“The 13th International Conference on Information Management, ICIM’2017”, 29–31 maja 2017, Gdańsk. 
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 Strategic renewal of business model in IT company – from antivirus vendor to cyber 

security services. 
 

 

Przykładem pracy naukowej łączącej wyżej wskazane obszary badawcze jest grant przyznany 

przez Narodowe Centrum Nauki o numerze UMO-2016/21/D/HS4/00696 pt. Doskonalenie 

procesów otwartej innowacji i odnowy strategicznej przedsiębiorstwa, którego jestem 

kierownikiem i jedynym wykonawcą. Realizację grantu rozpoczęto w lutym 2017 r., a jego 

zakończenie przewidywane jest na luty 2020 r.  

 

Celem projektu uczyniono opracowanie i weryfikację modelu bazującego na sprzężeniu 

procesów otwartej innowacji i odnowy strategicznej przedsiębiorstwa oraz poszukiwanie 

odpowiedzi dotyczącej istnienia zależności między poziomem innowacyjności a konfiguracją 

dojrzałości i spójności badanych procesów w polskich przedsiębiorstwach. 

Realizacja celu głównego wymaga nakreślenia i osiągnięcia celów szczegółowych 

o charakterze: 

1) teoriopoznawczym, obejmujących: 

a) analizę i krytyczną ocenę elementów koncepcji otwartej oraz zamkniętej innowacji 

oraz  odnowy strategicznej przedsiębiorstwa, 

b) opracowanie modelu bazującego na sprzężeniu procesów innowacji i odnowy 

strategicznej przedsiębiorstwa, 

c) opracowanie koncepcji pomiaru poziomu spójności strategicznej i dojrzałości 

procesowej możliwych do implementacji w wyżej wskazanym modelu,  

d) wytyczenie kierunków dalszych prac nad koncepcją rozwoju organizacji bazującą na 

sprzężeniu procesu innowacji i odnowy strategicznej przedsiębiorstwa, 

2) wyjaśniającym, obejmujących: 

a) ocenę uwarunkowań i stanu implementacji procesu odnowy strategicznej oraz 

procesu innowacji polskich przedsiębiorstw, 

b) analizę wpływu dojrzałości i spójności procesów odnowy strategicznej i innowacji 

na poziom innowacyjności oraz poziom oburęczności polskich przedsiębiorstw, 

c) wytyczenie dalszych kierunków rozwoju w zakresie doskonalenia procesów odnowy 

strategicznej i innowacji w polskich przedsiębiorstwach, 

d) wytyczenie dalszych kierunków rozwoju w zakresie doskonalenia dojrzałości 

procesowej i spójności strategicznej polskich przedsiębiorstw. 

Rezultatem dotychczasowej realizacji grantu jest m.in. monografia przedstawiona jako główne 

osiągnięcie naukowe opisane w punkcie 3 niniejszego wniosku (wskazana w obszarze 4).  
 

 

Wątki poboczne 

 

Oprócz kluczowych obszarów w pracy naukowo-badawczej można wyróżnić aspekt 

metodologiczny, w tym kwestię zastosowania metody case study w kontekście rozwoju teorii 

naukowych, w rezultacie czego powstał artykuł: 

 

[39] Mielcarek P., 2014, Metoda case study w rozwoju teorii naukowych, Organizacja 

i Kierowanie,  nr 1 (161), s. 105-117.  

                                                           
„Szkoła Letnia Zarządzania. W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania.”, 8–10 czerwca 2016, Kudowa-

Zdrój. 

„Szkoła Letnia Zarządzania. Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty teoretyczne i praktyczne”, 

25–27 czerwca 2014, Boszkowo. 
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W ramach tego obszaru wziąłem udział w konferencji: 

„VII Środowiskowa Konferencja Doktorantów Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo”, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, Poznań, na którą zgłosiłem referat: 

 Przygotowanie kwestionariusza wywiadu w badaniach case study. 

 

Ponadto jako współautor wziąłem udział w opracowaniu dwóch podręczników akademickich: 

[40] Mielcarek P., Chomicki M., 2017, Zarządzanie procesami. Studia przypadków, Paweł 

Mielcarek (red.), TNOiK Poznań, Poznań, s. 1-83. 

[41] Marketing międzynarodowy. Studia przypadków i zadania, Hauke-Lopes A., Łuczak M., 

Mielcarek P., Ratajczak-Mrozek M., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, 2013, s. 148. 

 

 

Uczestnictwo w organizacjach naukowych 

 

W ramach pracy badawczo naukowej przystąpiłem do członkostwa w następujących 

organizacjach i stowarzyszeniach naukowych: 

 W 2014 r. rozpocząłęm współpracę z Industrial Marketing and Purchasing Group. 

 Członkostwo w The European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), 

od 2016 r. 

 Członkostwo w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (PTE), od 2016 r.  

 Członkostwo w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), od 

2016 r. 

 Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma SCIREA Journal of Management, 

od 2018 r. 

 

 

Przygotowane recenzje 

 

W latach 2015–2018 przygotowano 15 recenzji artykułów naukowych oraz dwie recenzje 

paneli dyskusyjnych w ramach konferencji Academy of Management 2016: Making 

Organizations Meaningful. Warto podkreślić, że czasopismo Academy of Management Journal, 

do którego przygotowano recenzje posiada impact factor 7,417 za 2016 r. oraz pięcioletni 

impact factor na poziomie 11,254. Szczegół wykonanych recenzji zaprezentowano w poniższej 

tabeli numer 2. 

 

Tabela 2. Zestawienie recenzji artykułów naukowych oraz paneli dyskusyjnych  

Lp. Nazwa artykułu 
Nazwa czasopisma 

/ konferencji 

Rok 

wykonania 

1 

Organisational and IT cyberspace of enterprises–

Polish enterprises’ development model-process 

orientation and organisational effectiveness 

 

 

 

 

Konferencja Szkoła 

Letnia Zarządzania.  

W świecie 

paradoksów 

i paradygmatów 

zarządzania” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

2 
Uwarunkowania sprzedaży projektów 

w przedsiębiorstwach na przykładzie sektora ICT 

3 
Wielopłaszczyznowość badań sieci w kontekście 

zaufania 

4 
Przedsiębiorczość intelektualna w dobie 

globalizacji 

5 O dojrzałości controllingu 

https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6990
https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6990
https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6990
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6 
Paradoksy organizacyjnego uczenia się na 

przykładzie procesów wykorzystania doświadczeń 

8–10 czerwca 2016, 

Kudowa-Zdrój 
 

7 Paradoks genezy wypadków przy pracy 

8 
Paradoksy współczesnej strategii. Racjonalizm 

versus irracjonalizm 

9 
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań 

cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania 

10 
Czy koncepcja pozytywnego przywództwa może 

stać się paradygmatem w naukach o zarządzaniu? 
Management 

Sciences 
2015 

11 

Welcome different partners? Impacts of diversity 

in collaborations on firms’ innovation 

performance  

Academy of 

Management 2015 

12 
How do cooperatives compete in mature markets? 

The Azorean Case 

Academy of 

Management 2015 

13 

Crowdsourcing innovation and product 

development: Gamification as a motivational 

driver 

Cogent Business & 

Management 
2016 

14 
Project Management in the Czech Republic: Is it 

Time for Innovation? 

Journal of 

Entrepreneurship, 

Management and 

Innovation 

2017 

15 
Using collaborative management in industrial 

clusters 

Management and 

Production 

Engineering Review 
2018 

Lp. Panele dyskusyjne w ramach konferencji 
Nazwa 

konferencji 

Rok 

wykonania 

1 
Organizational aspiration and strategic action: 

Open question and avenues for future research 

Academy of 

Management. 

Making 

Organizations 

Meaningful, 

Anaheim, California 

2016 

2015 

2 
Getting Employees to Speak Up Isn`t Enough: 

conditions for helping leaders create quality voice 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W latach 2015–2018 regularnie brałem udział w corocznych Międzykatedralnych Seminariach 

Naukowych pt. „Prace awansowe w naukach o zarządzaniu”. W spotkaniach uczestniczyli 

pracownicy Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie z Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

UEW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa z Wydział Nauk Ekonomicznych 

UEW oraz Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania z Wydziału Zarządzania UEP. 

 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

W toku pracy naukowej trzykrotnie otrzymałem nagrodę za osiągnięcia naukowe przyznaną 

przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

Dwukrotnie była to nagroda zbiorowa I stopnia za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu 

najlepszych katedr UEP.  

Otrzymałem również nagrodę indywidualną II stopnia za publikacje monografii pt. Mielcarek 

P., 2016, Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych, Difin, 

Warszawa.  

https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6776
https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6776
https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6810
https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6950
https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6950
https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6924
https://review.ue.wroc.pl/index.php/review/6924
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2015.1128132
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2015.1128132
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2015.1128132
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Praca organizacyjna – przygotowanie seminariów i konferencji naukowych 

 

Ponadto w latach 2012–2019 uczestniczyłem aktywnie w realizowaniu zadań statutowych 

Katedry Marketingu Międzynarodowego oraz Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania UEP. 

Przykładem podejmowanych obowiązków był udział w organizacji konferencji i seminariów 

naukowych: 

 „Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw. Aspekt 

innowacji i imitacji”, 9–11 listopada 2018, Obrzycko, w ramach której pełniłem funkcję 

sekretarza. 

 „Współczesne koncepcje zarządzania instytucją publiczną. Aspekty teoretyczne 

i praktyczne”, 12 kwietnia 2018, Poznań,  w ramach której pełniłem funkcję sekretarza. 

 Międzykatedralne Seminarium Naukowe pt. „Prace awansowe w naukach 

o zarządzaniu”. W seminarium brali udział pracownicy Katedry Nauk 

o Przedsiębiorstwie z Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UEW, Katedra 

Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa z Wydział Nauk Ekonomicznych UEW oraz 

Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania z Wydziału Zarządzania UEP, 8–9 czerwca 

2017, Obrzycko, w ramach którego pełniłem funkcję sekretarza, 

 „Szkoła Letnia Zarządzania. Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty 

teoretyczne i praktyczne”, 25–27 czerwca 2014, Boszkowo, w ramach której 

realizowałem zadania o charakterze organizacyjnym. 

  

 

Dalsze kierunki badań 

 

Przedstawiony model dojrzałości procesowej organizacji (opisany w obszarze badawczym nr 3, 

publikacja nr 30) oraz koncepcja spójności strategicznej (opisana w obszarze badawczym nr 4, 

publikacja nr 35) stanowią podstawę do przygotowania kolejnej monografii naukowej 

finansowanej w ramach projektu NCN Sonata 2016/21/D/HS4/00696. Książka ma się ukazać 

w języku angielskim i polskim na przełomie r. 2019/2020.  

 

Głównym celem przygotowywanej monografii jest ocena stanu i wskazanie kierunków 

doskonalenia w zakresie relacji między poziomem rozwoju przedsiębiorstwa w obrębie 

dojrzałości procesowej i spójności strategicznej a osiąganymi rezultatami w obszarze 

obustronności (poziomie działań eksploracyjnych, eksploatacyjnych i oburęczności). 

Planowane opracowanie będzie dotyczyło grupy 400 średnich i dużych polskich 

przedsiębiorstw w latach 2015–2017.  

 

Przedstawiona monografia stanowi unikatowe, na tle dostępnej literatury przedmiotu, studium 

obejmujące kwestie zarządzania strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem planowania 

rozwoju przedsiębiorstwa w średnim i długim horyzoncie czasu. Podjęte badania pozwolą na 

ustanowienie odpowiedzi na następujące pytanie: W jaki sposób realizowany jest proces 

zarządzania strategicznego w kontekście sprzężeń między wytyczaniem a realizacją celów 

strategicznych i doskonaleniem modelu biznesu. Ponadto zbadana zostanie zależność między         

spójnością i zmianą elementów modelu biznesu a kształtowaniem oburęczności organizacji. 

 

Dodatkowo w ramach realizowanego grantu planuje się podjęcie publikacji w szeregu 

czasopism zaliczanych do ministerialnej listy A, w tym: Creativity and Innovation 
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Management, Innovation-Management Policy & Practice, International Journal of Innovation 

and Technology Management oraz innych krajowych czasopism. 

 

 

5. Podsumowanie dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej 

Rezultatem mojej aktywności naukowej jest dorobek publikacyjny obejmujący łącznie 46 

publikacji, w tym pięć publikacji przed uzyskaniem stopnia doktora. Syntetyczne 

podsumowanie dorobku mojej pracy naukowo-badawczej przeprowadzonej przed uzyskaniem 

stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu przedstawia tabela 3.    

 

Tabela 3. Synteza dorobku pracy naukowo-badawczej przed uzyskaniem stopnia doktora 

Część A. Dorobek naukowy publikacyjny 

Rodzaj publikacji 
Autorstwo Współautorstwo 

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

Publikacje w czasopismach 1 - 1 - 2 

Rozdziały w monografii 2 - 1 - 3 

Publikacje razem 
3 0 2 0 

5 
3 2 

Część B. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

Referaty wygłoszone na 

konferencjach ogólnopolskich 
1 

Udział w konferencjach 

i kongresach naukowych 

ogólnopolskich  

4 

Udział w konferencjach 

i kongresach naukowych 

międzynarodowych 

1 

Udział w konferencjach 

naukowych razem 
5 

Międzynarodowe projekty naukowe 

finansowane ze środków UE 
1 

Udział w projektach badawczych 

razem 
1 

Część C. Wskaźnik dokonań naukowych (na dzień 01.03.2019 r.) 
Punkty MNiSW12 21 (15)13 

Sumaryczny impact factor 0 

Liczba cytowani wg Publish or 

Perish 
9 

Liczba cytowań wg Google Scholar  

/ bez autocytowań 
8 / 4 

Indeks Hirsha wg Google Scholar 2 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu 

opublikowałem 41 publikacji, w tym dwie monografie oraz jestem współautorem dwóch 

podręczników akademickich/skryptów (tab. 4). Należy nadmienić, że spośród opublikowanych 

tekstów, dwa indeksowane są w bazie JCR, a trzy przez Web of Science oraz Scopus (Elsevier).  

                                                           
12 Oszacowane według ocen w systemie bibliograficznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  
13 Wartość nominalna (dla publikacji ogółem) oraz wartość proporcjonalna (z uwzględnieniem mojego wkładu do 

publikacji we współautorstwie). 
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Biorąc pod uwagę publikacje w języku angielskim cztery teksty zostały opublikowane w 

wydawnictwach zagranicznych. Natomiast rozpatrując publikacje w polskich wydawnictwach 

należy podkreślić, że znajdują się wśród nich opracowania, które ukazały się na łamach 

czołowych wydawnictw ogólnopolskich i międzynarodowych: Przegląd Organizacji, 

Organizacja i Kierowanie, Argumenta Oeconomica, Nauki o Zarządzaniu (Management 

Studies), Przedsiębiorczość  i Zarządzanie, Marketing i Rynek, Kwartalnik Nauk 

o Przedsiębiorstwie. 

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora aktywnie uczestniczyłem w 32 konferencjach 

naukowych (w tym w ośmiu międzynarodowych), na których wygłosiłem 16 referatów.  

Syntetyczne podsumowanie mojego dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej po 

uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu przedstawiono 

w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Synteza dorobku pracy naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora 

Część A. Dorobek naukowy publikacyjny 

Rodzaj publikacji 
Autorstwo Współautorstwo 

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

Publikacje naukowe 

Monografie 2 - - - 2 

Publikacje w czasopismach 15 6 3 4 26 

w tym publikacje w bazie JCR - 1 - 1 2 

w tym publikacje w Zeszytach     

Naukowych 
6 - - 1 7 

Publikacje w recenzowanych 

materiałach konferencyjnych 
- 1 - 2 2 

Rozdziały w monografii 1 1 4 - 8 

Suma 18 8 7 6 39 

Publikacje dydaktyczne 

Podręczniki akademickie/skrypty  - - 2 - 2 

Publikacje razem 
18 8 9 6 41 

26 15 41 

Część B. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 
Referaty wygłoszone na konferencjach ogólnopolskich 12 

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych  5 

Referaty wygłoszone na konferencjach razem 16 

Udział w konferencjach i kongresach naukowych ogólnopolskich  21 

Udział w konferencjach i kongresach naukowych międzynarodowych 8 

Udział w konferencjach naukowych razem 29 

Indywidualne projekty badawcze finansowane ze środków NCN  1 

Zespołowe projekty badawcze finansowane ze środków NCN 2 

Projekty badawcze realizowane w ramach podstawowej działalności 

statutowej Katedry  
7 

Udział w projektach badawczych razem 10 

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji i seminariów 

naukowych 
4 

Udział w komitetach redakcyjnych międzynarodowych czasopism 

naukowych 
1 
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Udział w krajowych towarzystwach naukowych 2 

Udział w międzynarodowych  towarzystwach naukowych 2 

Udział w towarzystwach naukowych razem 4 

Recenzje artykułów krajowych czasopism 12 

Recenzje artykułów zagranicznych czasopism 3 

Recenzje paneli prowadzonych w ramach konferencji 2 

Recenzje artykułów i paneli prowadzonych w ramach konferencji razem 17 

Część C. Wskaźnik dokonań naukowych (na dzień 01.03.2019 r.) 
Punkty MNiSW14 396,5 (433)15 

Liczba cytowań wg Publish or Perish  49 

Indeks Hirscha wg Publish or Perish  4 

Liczba cytowań wg Google Scholar / bez autocytowań 48 / 33 

Indeks Hirscha wg Google Scholar  4 

Sumaryczny impact factor 0,356 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podstawowymi źródłami dla prac naukowo-badawczych, zarówno przed, jak i po uzyskaniu 

stopnia doktora były projekty przedstawione w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Synteza finansowanych projektów badawczych przed i po uzyskaniu stopnia 

doktora 

Lp. 

Czas 

realizacji 

(w 

latach) 

Tytuł projektu. Zakres 

przedmiotowy 
Źródło finansowania 

Funkcja w 

projekcie 

Projekty realizowane przed uzyskaniem stopnia doktora 

I. 
2006-

2010 

Accommodating Creative 

Knowledge – Competitiveness 

of European Metropolitan 

Regions within the Enlarged 

Union. Projekt obejmował 13 

ośrodków aglomeracyjnych UE, 

w tym Poznań. Celem badania 

była ocena wpływu „klasy 

kreatywnej” i „przemysłów 

kreatywnych” na 

konkurencyjność europejskich 

regionów metropolitalnych. 

Projekt finansowany z 

szóstego programu 

ramowego Unii 

Europejskiej, priorytet 

siódmy Obywatele i 

administracja w 

społeczeństwie opartym na 

wiedzy o numerze 028270. 

Wykonawca w 

zakresie 

realizacji 

badań 

empirycznych, 

(kierownik 

projektu po 

stronie 

polskiej prof. 

dr hab. T. 

Stryjakiewicz). 

Projekty realizowane po uzyskaniu stopnia doktora 

1. 2012 r. 

Realizacja działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw 

- kooperacji przedsiębiorstw 

w ramach sieci 

biznesowych w celu 

opracowywania i 

komercjalizacji innowacji,  

- realizacji działalności 

innowacyjnej w aspekcie 

Dotacja celowa 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na 

prowadzenie badań przez 

młodych naukowców i 

doktorantów (MNiD) 

finansowanych w 

wewnętrznym trybie 

konkursowym  

Kierownik i 

wyłączny 

wykonawca  

                                                           
14 Oszacowane według ocen w systemie bibliograficznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
15 Wartość nominalna (dla publikacji ogółem) oraz wartość proporcjonalna (z uwzględnieniem mojego wkładu do 

publikacji we współautorstwie). 



41 

 

internacjonalizacji 

przedsiębiorstw. 

2. 
2012-

2015 

Działalność statutowa Katedry 

Marketingu 

Międzynarodowego 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu   

Dotacja celowa 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na 

realizację badań 

statutowych 

Wykonawca w 

projekcie.  

Kierownik 

projektu  

prof. dr hab. 

K. Fonfara 

3. 2013 r. 

Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw w ujęciu 

międzynarodowym 

- kooperacji przedsiębiorstw 

w ramach sieci 

biznesowych w celu 

opracowywania 

i komercjalizacji innowacji,  

- realizacji działalności 

innowacyjnej w ujęciu 

międzynarodowym. 

Dotacja celowa 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na 

prowadzenie badań przez 

młodych naukowców i 

doktorantów (MNiD) 

finansowanych w 

wewnętrznym trybie 

konkursowym 

Kierownik i 

wyłączny 

wykonawca 

4. 
2013–

2016 

Globalny i lokalny wymiar sieci 

biznesowych 
Celem projektu było zbadanie 

równoczesnego zakorzenienia 

polskich przedsiębiorstw w 

lokalnych  i zagranicznych 

sieciach biznesowych 

 

Grant naukowy przyznany 

przez Narodowe Centrum 

Nauki („National Science 

Centre, Poland”) w ramach 

projektu o numerze 51104-

48 (konkurs Sonata). 

Wykonawca w 

projekcie. 

Kierownik 

projektu dr 

Milena 

Ratajczak-

Mrozek 

5. 2014 r. 

Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstwa w sieci 

biznesowej 

- podejście sieciowe w 

procesie modelowania 

strategii rynkowych firm,  

- zarządzanie wiedzą i 

innowacjami w 

przedsiębiorstwie w sieci 

biznesowej 

Dotacja celowa 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na 

prowadzenie badań przez 

młodych naukowców i 

doktorantów (MNiD) 

finansowanych w 

wewnętrznym trybie 

konkursowym 

Kierownik i 

wyłączny 

wykonawca 

6. 
2014-

2017 

Dojrzałość przedsiębiorstwa w 

zakresie internacjonalizacji a 

przewaga konkurencyjna 

(podejście sieciowe) 

Grant naukowy przyznany 

przez Narodowe Centrum 

Nauki („National Science 

Centre, Poland”) w ramach 

projektu o numerze UMO-

2013/09/B/HS4/01145 

(konkurs Opus) 

Ze względu na 

zmianę 

miejsca pracy, 

brak realizacji 

projektu.  

Kierownik 

projektu prof. 

dr hab. K. 

Fonfara 

7. 2015 r. 

Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstwa w sieci 

biznesowej  

- podejście sieciowe w 

procesie modelowania 

strategii rynkowych firm,  

- zarządzanie wiedzą i 

innowacjami w 

Dotacja celowa 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na 

prowadzenie badań przez 

młodych naukowców i 

doktorantów (MNiD) 

finansowanych w 

Kierownik i 

wyłączny 

wykonawca 
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przedsiębiorstwie w sieci 

biznesowej 

wewnętrznym trybie 

konkursowym 

8. 2016 r. 

Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstwa w sieci 

biznesowej  

- podejście sieciowe w 

procesie modelowania 

strategii rynkowych firm,  

- zarządzanie wiedzą i 

innowacjami w 

przedsiębiorstwie w sieci 

biznesowej 

Dotacja celowa 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na 

prowadzenie badań przez 

młodych naukowców i 

doktorantów (MNiD) 

finansowanych w 

wewnętrznym trybie 

konkursowym 

Kierownik i 

wyłączny 

wykonawca 

9. 
2012- 

2016. 

Działalność statutowa Katedry 

Teorii Organizacji i 

Zarządzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu   

Dotacja celowa 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na 

realizację badań 

statutowych  

Wykonawca w 

projekcie.  

Kierownik 

projektu  

prof. dr hab. S. 

Cyfert. 

10. 
2017-

2020 

Doskonalenie procesów 

otwartej innowacji i odnowy 

strategicznej przedsiębiorstwa 
 

Grant naukowy przyznany 

przez Narodowe Centrum 

Nauki („National Science 

Centre, Poland”) w ramach 

projektu o numerze UMO-

2016/21/D/HS4/00696 

(konkurs Sonata) 

Kierownik i 

wyłączny 

wykonawca 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Natomiast syntetyczne podsumowanie ewolucji obszarów moich zainteresowań badawczych w 

odniesieniu do dorobku publikacyjnego i realizowanych projektów naukowo-badawczych (w 

okresie przed i po uzyskaniu stopnia doktora) przedstawiono w tabeli 6.  

 

Tabela 6. Synteza ewolucji obszarów zainteresowań badawczych w odniesieniu do 

dorobku publikacyjnego i realizowanych projektów naukowo-badawczych przed i po 

uzyskaniu stopnia doktora 

Okres 

badawczy 

Obszar 

zainteresowań 

Publikacje naukowe (wg 

wykazu z załącznika 5 z 

punktu I i II A, B, C) 

Realizowane 

projekty badawcze 

(wg wykazu z tabeli 

5) 

Rozwój naukowo-badawczy przed uzyskaniem stopnia doktora 

2007-2008 

Uwarunkowania 

realizacji działalności 

gospodarczej 

2 publikacje, pozycje II B 30, 

38 - 

2008-2011 
Innowacyjność 

przedsiębiorstwa 

3 publikacje, pozycje II B: 28, 

29, 37 
- 

Rozwój naukowo-badawczy po uzyskaniu stopnia doktora 

2012-2019 
Innowacyjność 

przedsiębiorstwa 

18 publikacji, pozycje II A 1,  

II B: 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 26, 27, 35, 36 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

2014-2018 
Relacje  

międzyorganizacyjne 

6 publikacji, pozycje II A 2,  

II B: 6, 16, 24, 40, 41 
2, 4, 5 

2014-2019 
Podejście procesowe do 

zarządzania 

6 publikacji, pozycje II B: 7, 11, 

19, 22, 23, 31 
8, 9, 10 
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2015-2019 
Zarządzanie 

strategiczne 

8 publikacji, pozycje I, II B: 3, 

8, 9, 32, 33, 34, 39 
8, 9, 10 

Obszary poboczne zainteresowań 

2014-2015 Metodyka badań 1 publikacja, pozycja II B: 25 7 

2013-2017 
Podręczniki 

akademickie /skrypty 
2 publikacje, pozycje II C 1 i 2 2, 9 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przedstawionym autoreferacie omówiłem osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Szczegółowe informacje 

dotyczące dorobku publikacyjnego, jak i osiągnięć dydaktycznych, popularyzujących naukę, a 

także tych w zakresie współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi i 

odbytych staży zostały przedstawione w pozostałych załącznikach wniosku.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

………………………. 

 

 

 

Poznań, 05 kwietnia 2019 r.    


