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Dr Adam Karbowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)   

Elastycznościowa teoria innowacyjności przedsiębiorstw 
Celem pracy jest przedstawienie formalnego modelu innowacyjności przedsiębiorstw, który pozwala na 
jednoczesną analizę czynników innowacyjności charakterystycznych dla Schumpeterowskiego nurtu literatury 
mikroekonomicznej, a także dla tzw. nurtu wiedzy. Jako miarę innowacyjności przedsiębiorstw przyjęto 
intensywność wydatków przedsiębiorstwa na badania i rozwój. Pod pojęciem tej nakładowej miary 
innowacyjności rozumieć należy stosunek wydatków własnych przedsiębiorstwa na badania i rozwój do wartości 
osiąganej sprzedaży dóbr. Na podstawie formalnej analizy ustalono, że o intensywności wydatków 
przedsiębiorstwa na badania i rozwój decydują trzy względem siebie komplementarne czynniki: talent 
techniczny przedsiębiorstwa (czynnik podażowy), preferencje konsumentów wobec jakości oraz ceny dobra 
(czynnik popytowy), a także czynnik moderujący, który odnosi się do bilansu „odprysków wiedzy” (knowledge 
spillovers) pomiędzy przedsiębiorstwami rywalizującymi w gałęzi. Ponieważ powyższe czynniki wyrażone są w 
postaci elastyczności, przedstawiony w pracy model nazwano teorią elastycznościową. Następnie w 
skonstruowanych ramach teoretycznych pokazano, w jaki sposób pozioma współpraca badawcza pomaga 
rozwiązać problem „pasażera na gapę”, który występuje w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Postuluje 
się, że pozioma współpraca badawcza może być uznana za uzupełniający wobec rozwiązań tradycyjnych 
(ochrony patentowej oraz rządowych subsydiów badawczych) sposób łagodzenia negatywnego oddziaływania 
„odprysków wiedzy” w gałęzi na bodźce przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. 
 

Elasticity based theory of firm innovativeness 
The aim of the work is to present the formal model of firm innovativeness that allows to simultaneously analyze 
innovativeness factors characteristic to the Schumpeterian stream of microeconomic literature and the 
knowledge-based stream. R&D intensity serves here as a measure of firm innovativeness. On the basis of 
formal analysis, it is found that R&D intensity is fully determined by three complementary factors, i.e. firm’s 
technological competence, consumer preference for quality and price of a product, as well as a moderating 
factor associated with the knowledge spillovers which occur between competing firms in an industry. Since the 
above factors are expressed in terms of elasticities, the presented model is called the elasticity-based theory of 
firm innovativeness. Further, it is shown how the horizontal R&D cooperation alleviates the free-rider problem 
that can discourage firms’; innovation activities.  
 
 
Dr Lidia Danik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  

Postrzeganie czynników sukcesu relacji a jej późniejsza jakość 
Celem referatu jest analiza percepcji czynników sukcesu współpracy międzynarodowej oraz jej związku z jakością 
współpracy. W referacie omówione zostaną klasyfikacje czynników sukcesu współpracy oraz metodologia ich 
badań ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Następnie na podstawie badania 278 
polskich przedsiębiorstw współpracujących z partnerami z Chin i Niemiec wykazane zostaną różnice w 
postrzeganiu czynników sukcesu współpracy międzynarodowej w zależności od kraju pochodzenia partnera. 
Wyodrębnione zostaną ponadto skupienia charakteryzujące się wyższą i niższą jakością współpracy oraz 
przeanalizowany zostanie wpływ postrzegania czynników sukcesu współpracy na przynależność do tych skupień. 

 
Links between perception of success factors in international relationships and cooperation quality 

The paper aims to investigate the perception of success factors in international relationships and its influence on 
the quality of cooperation. It includes an overview of success factor taxonomies and their measurement methods 
with particular emphasis placed on common errors in measurement. The empirical part involves a comparative 
analysis of 278 Polish companies cooperating with German and Chinese partners in terms of perception of 



relationship success factors and quality of co-operation. In particular, the analysis looks at how perception of 
success factors impacts on co-operation quality. 
 
Dr Marzenna Cichosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

Analiza innowacji w relacjach operatorów logistycznych z klientami 
W świecie współczesnego biznesu, charakteryzującym się coraz wyższym poziomem wymagań klientów, zaciętą 
walką konkurencyjną oraz rosnącą zmiennością otoczenia, innowacje są postrzegane jako bardzo istotny element 
sukcesu przedsiębiorstw i ich wzrostu. Badania prowadzone wśród operatorów logistycznych (Langley at el., 2014) 
potwierdzają rosnącą konkurencyjność branży i zwracają uwagę na rolę procesu doskonalenia istniejących oraz 
wypracowywania nowych usług w celu pozostania konkurencyjnym. Jednocześnie inne badania (Tether and Tajar 
2008, Busse 2010) wskazują na deficyt innowacyjności w branży logistycznej, a klienci podkreślają konieczność 
wbudowywania w kontrakty systemu zachęt, które stymulowałyby operatorów logistycznych do innowacyjności 
w ramach podejmowanej współpracy. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie jak powstają innowacje w 
relacjach operatorów logistycznych z klientami oraz zbadanie aspektów wzmacniających wskaźnik innowacji, 
zarówno przyrostowych jak i radyklanych. W artykule wykorzystane zostaną wyniki pierwszych etapów badań 
prowadzonych przez autorkę z zespołem Department of Marketing and Logistics, Fisher College of Business, Ohio 
State University (USA) w latach 2014-15. 
 

Investigating Innovation in Logistics Outsourcing Relationship 
In the modern business environment, characterized by demanding customers, tough competition, and 
uncertainty, innovation is cited as a major contributor to the firm’s success and growth. According to the study 
by Langley at el. (2014), improvement of current processes and development of new services will prove to be 
necessary for logistics service providers (LSPs) to stay competitive. However, the other research (Tether and 
Tajar 2008, Busse 2010) found out that the logistics service industry stands at the low end of innovativeness, 
compared to other industries. LSPs’ customers emphasize the necessity to build incentives in contracts, and 
stimulate LSPs to innovations in logistics outsourcing relationships. This article aims to investigate how innovation 
occurs in LSP relationships and which factors may enhance innovation performance through both incremental or 
radical service improvements. Results of the preliminary research conducted during 2014-15 by the author and 
the research team from the Department of Marketing and Logistics, Fisher College of Business, Ohio State 
University (USA) will be presented. 
 
 
Dr Aneta Pluta-Zaremba (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

Transgraniczny handel elektroniczny - perspektywy rozwoju i wyzwania 
logistyczny 

Artykuł przedstawia perspektywy rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników sprzyjających umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw działających w 
Internecie. Pokazane są wyzwania biznesowe, prawne i logistyczne z którymi muszą zmierzyć się firmy chcące 
sprzedawać i dystrybuować produkty na skalę europejską czy globalną.  Podjęta została także próba odpowiedzi 
na pytanie czy małe przedsiębiorstwa mogą poradzić sobie z tymi wyzwaniami i czy warto, aby podejmowały 
ryzyko sprzedawania on-line zagranicą. W artykule przedstawione są także trendy na rynku usług logistycznych, 
a także innowacyjne rozwiązania dla dostaw produktów w ramach „ostatniej mili” oraz usługi wspierające obsługę 
zwrotów towarów kupionych w Internecie. 

 
Cross-border e-commerce – development prospects and logistical challenges 

Development of cross-border e-commerce enables companies to buy and sell on a global scale. The article 
presents factors that contribute to the internationalization of companies, as well as business, legal and logistical 
challenges faced by e-retailers in a changing business environment. The findings of the study show whether SMEs 
can cope with these challenges and expand its domestic internet business on a European or global scale. 
Moreover, the paper shows trends in the logistics market, as well as innovative solutions dedicated to the "last 
and first mile" logistics, which enhance e-retailers’ efficiency and effectiveness, and increase consumers’ choice 
or convenience. 

 
Dr inż. Piotr Dzikowski (Europejska Wyższa Szkoła Biznesu) 

Wpływ powiązań przemysłowych na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw 
reprezentujących średnio-wysoką i wysoką technikę w Polsce 

Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji wśród przedsiębiorstw średnio-wysokiej i wysokiej techniki, 
charakteryzuje innowacje na poziomie firmy i uwzględnia dyfuzję do poziomu „nowość dla firmy”. Działania 
innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: (1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas 
niestosowane środki trwałe w tym: a) budynki, lokale i grunty; b) maszyny i urządzenia techniczne, c) 
oprogramowanie komputerowe (2) implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz (3) 
współpracę innowacyjną. Badanie obejmuje 1355 przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących średnio-
wysoką i wysoką technikę. Część metodyczna analiz wykorzystuje modelowanie probitowe dzięki, któremu można 
określić szansę zajścia wybranego działania innowacyjnego w zależności od rodzaju i liczby tworzonych powiązań 
przemysłowych oraz przynależności do łańcucha dostaw. 
 
 

 



Importance of vertical linkages for the innovation activity of medium-high and high technology 
industry in Poland 

The purpose of this study is to investigate how vertical linkages impact on the innovative activity of both medium-
high and high technology industries in Poland. The data were collected in structured interviews with managers or 
company owners conducted by email or over the telephone. The final dataset includes 1355 firms. The analysis 
is based on probity modeling that allows to determine the probability of innovative activity in relation to a number 
of divisions of both suppliers and customers or a type of vertical linkage. The findings demonstrate how the 
number of divisions of suppliers and customers shape innovative activity. The more groups of both suppliers and 
customers the higher the level of innovative activity. The analysis serves as an example for future Polish focal 
firms and their managers. It confirms that appropriate suppliers and customers can greatly accelerate innovation 
activity. 
 
Dr Honorata Nyga-Łukaszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

 Innowacyjność  w przemyśle energetycznym a konkurencyjność kraju 
Problematyka międzynarodowej konkurencyjności jest istotnym zagadnieniem zarówno z punktu widzenia teorii 
ekonomii, jak i praktyki gospodarczej. Analiza zarówno pozycji, jak i zdolności konkurencyjnej państw umożliwia 
identyfikowanie miejsca i czynników oddziałujących na konkurencyjność międzynarodową. Wśród wielu 
determinant konkurencyjności międzynarodowej wyróżnia się m.in. potencjał innowacyjny. Przemysł 
energetyczny, odznaczający się wysoką kapitałochłonnością procesu inwestycyjnego, chętnie korzysta z 
rozwiązań innowacyjnych ukierunkowanych na poprawę wydajności gospodarowania. Dlatego też, przedmiotem 
badania jest wpływ innowacyjności przemysłu energetycznego na pozycję konkurencyjną Polski. Badanie 
obejmuje analizę regresji uwzględniającą nakłady na badania i rozwój w przemyśle energetycznym oraz potencjał 
innowacyjny krajowych spółek energetycznych. Analiza dotyczy okresu 2008-2013. Dane wykorzystane w 
badaniu pochodzą z międzynarodowych baz statystycznych (m.in. OECD). 

 
Innovations in the energy sector and a country’s competitiveness 

The issue of international competitiveness is an important problem both from the point of view of economic theory 
and business practice. Among many determinants of international competitiveness innovative potential plays a 
great role. This is particularly true for the energy industry, which is exhibiting high capital intensity of the 
investment process. Therefore, each innovative solution in the energy business is welcomed with satisfaction. 
The object of the study is to investigate if innovation in the energy industry has influence on the international 
competitiveness of Poland. The research uses regression analysis, taking into account the expenditure on research 
and development with labor productivity in the energy industry serving as a proxy for the innovative potential of 
domestic energy companies. The analysis covers the period 2004-2012. 
 

Godz. 15.00 – 15.20     Przerwa kawowa 

Godz. 15.20 – 16.40  

Panel II – Start-up. Nowe przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym – 
powstawanie i rozwój 
Moderator: dr hab. Tomasz Sikora 
 
GOŚCIE W PANELU DYSKUSYJNYM: 
Dr Małgorzata Bonikowska (THINKTANK Centrum Dialogu i Analiz, Centrum 
Stosunków Międzynarodowych 
Ewelina Kosmal (Kosmal label) 

Mateusz Bereziewicz – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie; M8 Production House) 
 
 
Dr Anna Brdulak (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) 

Supporting startups – comparison of chosen aspects between Poland and 
Sweden 

According to the OECD, the city of Malmö comes a strong fourth globally in patent applications per 10,000 
inhabitants. Presenting this ranking list, Forbes magazine described Malmö as young and diverse. The two other 
largest Swedish cities, Stockholm and Gothenburg, also scored high – on the 8th and 12th places, respectively. 
Regarding the presented facts the main aim of the article is to describe and compare both Polish and Swedish 
systems of supporting new business, crucial from the innovation-creation perspective. The Swedish part is 
based on the authoress’ own research and direct talks with entrepreneurs and startups supporting 
organizations. As an added value of this comparison, the concluding part of the article presents a list of best 
practices and suggestions for Polish start-ups. 
 

Formy wsparcia startupów – porównanie wybranych aspektów pomiędzy Polską a Szwecją 
Według OECD czwartym na świecie, pod względem liczby zgłoszonych wniosków patentowych na 10 tys. 
mieszkańców, jest szwedzkie miasto Malmö. Przez prezentujący ranking Forbes, zostało ono określone jako 



innowacyjne i różnorodne. Pozostałe dwa największe miasta w Szwecji, Sztokholm i Göteborg, także znalazły 
się wysoko, na odpowiednio 8. i 12. miejscu. W powyższym kontekście głównym celem artykułu jest opisanie i 
porównaniu polskiego i szwedzkiego systemu wspierania nowych przedsiębiorstw, kluczowego z punktu 
widzenia rozwoju innowacyjności. Część dotycząca Szwecji oparta jest na badaniach własnych autorki, w tym 
bezpośrednich rozmowach z przedsiębiorcami oraz właścicielami organizacji wspierających start-upy. Wartość 
dodaną artykułu stanowi zestawienie najlepszych praktyk oraz, wynikających z owego zestawienia, sugestii dla 
przedsiębiorstw start-upowych w Polsce. 
 
Dr Piotr Adamczewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 

The Holistic Approach of E-Logistics in Intelligent Organization 
Organizations are changing, or are capable of changing, profoundly in the information society of today. 

Intelligence organizations have the abilities to: adapt to changing situations; influence and shape their 
environment if necessary; and to find a new milieu or reconfigure the business processes. Increasing 
requirements for extended enterprises has stimulated the integration of the knowledge management function 
into ICT-systems for knowledge asset management. Intelligent organizations is based on organization-wide e-
logistics of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially 
critical business functions, intelligent organization is a powerful tool for integrating and managing information to 
ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information 
technology, intelligent organization is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of 
the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape 
the landscape of e-logistics use and implementation.  This paper discusses how to deploy advanced e-logistics 
in  polish SME’s information systems as intelligent organizations. 
 

Holistyczne ujęcie e-logistyki w organizacjach inteligentnych 
Procesy globalizacji gospodarki światowej generują konieczność szybkich i efektywnych działań skutkujących 
dostosowaniem działalności organizacji do nowych warunków rynkowych. Zaawansowane rozwiązania ICT 
(Information and Communication Technology), będące podstawowym czynnikiem konkurencyjności organizacji 
gospodarczych, są szczególnie podatne na wprowadzanie wszelkiego typu innowacji, które mają szansę na 
podnoszenie efektywności gospodarowania. Przekłada się to na finansowanie kolejnych badań nad nowymi 
technologiami i stanowi samonapędzający się mechanizm poszukiwania nowych rozwiązań innowacyjnych. Do 
jednych z takich obszarów należą właściwie zaprojektowane i stosowane systemy logistyczne w organizacji, 
które z uwagi na wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań ICT w zakresie stosowanie zaawansowanych 
rozwiązań organizacyjno-informatycznych określa się mianem e-logistyki. Oznacza to szerokie zastosowania 
najnowszych technologii teleinformatycznych do wspomagania zarządzania procesów biznesowych organizacji 
np. w zakresie produkcji, gospodarki magazynowej czy obsługi zamówień oraz do wspomagania zarządzania jej 
otoczeniem biznesowym (zwłaszcza łańcuchami dostaw zaopatrzenia i dystrybucji). 

Celem referatu jest ukazanie w ujęciu holistycznym istoty oraz uwarunkowań wdrożeniowych 
zaawansowanych rozwiązań e-logistyki na gruncie innowacyjnych organizacji inteligentnych. 
 
Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski; prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz,  
dr Małgorzata Lewandowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); prof. dr hab. 
Maja Szymura-Tyc (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
Komplementarność innowacji i partnerzy współpracy w innowacjach a eksport 

nowych produktów. Wyniki badań przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce 
Wiele wiadomo na temat związków między innowacyjnością przedsiębiorstw a eksportem oraz między 
innowacyjnością a współpracą przedsiębiorstw, gdyż przeprowadzono już bardzo wiele badań empirycznych 
dotyczących tych zależności. Jest jednak bardzo mało badań empirycznych dotyczących powiązań pomiędzy 
innowacyjnością, współpracą i eksportem jednocześnie, co sprawia, że wiedza na ten temat jest bardzo 
ograniczona zarówno w Polsce, jak i za granicą. Większość badaczy skupia się na innowacjach technologicznych 
(w obszarze produktu lub procesu), nie przywiązując większej wagi do innowacji marketingowych, czy 
organizacyjnych. Nie uwzględnia się także komplementarności różnego typu innowacji, także w odniesieniu do 
eksportu. Ponadto, w badaniach kooperacji w procesach innowacyjnych  przedsiębiorstw rzadko podejmuje się 
kwestię typu partnerów współpracy, w szczególności w kontekście eksportu. Niniejsze opracowanie ma na celu 
wypełnienie wspomnianych luk poznawczych i badawczych. Badanie jest oparte na mikro danych gromadzonych 
w ramach Community Innovation Survey (CIS) - badania innowacyjności polskich przedsiębiorstw 
przeprowadzonego przez GUS obejmującego lata 2008-2010. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że 
łączenie różnego typu innowacji oraz współpraca w działaniach innowacyjnych, w szczególności z partnerami 
zagranicznymi, pomaga polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym tworzyć przewagę konkurencyjną na rynkach 
zagranicznych. 
 

Innovation complementarity, innovation cooperation partners and new product export.  
Evidence from Polish manufacturing firms 

Much is known about the relationship between firm’s innovation and export and between innovation 
performance and enterprises inter-firm cooperation, as already there exist a great number of empirical research 
on these relationships. However, there is very little empirical research on the concurrent interactions between 
innovation, cooperation and exports, at the same time (both abroad and in Poland). Most researchers focus on 
technological innovation (in the area of product or process), not paying enough attention to marketing or 
organizational innovation. Studies does not take into account the complementarity of different types of 



innovation, also in relation to export. In addition, cooperation in innovation rarely take up the issue of the type 
of cooperation partners, particularly in the context of export. This study aims to fill these cognitive and research 
gaps. The study is based on micro data collected in the Community Innovation Survey (CIS) - Polish version of 
innovation research conducted by the Central Statistical Office, covering the period 2008-2010. The results of 
the analyzes show, that combining different types of innovation and collaboration in innovation activities, in 
particular with foreign partners, helps Polish manufacturing firms to create a competitive advantage in foreign 
markets. 
 
  
Mgr Magdalena Grochal-Brejdak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji 
przedsiębiorstw e-commerce 

Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji 
przedsiębiorstw działających na tym rynku. W oparciu o dane wtórne  scharakteryzowano światowy i polski 
rynek e-commerce. Dane  pierwotne zgromadzone w badaniu kwestionariuszowym na próbie 259 
przedsiębiorstw e-commerce dostarczyły ponadto informacji na temat podstawowych cech polskich firm 
e-commerce, najpopularniejszych kategorii branżowych, rodzaju obsługiwanych klientów, kanałów sprzedaży 
oraz form internacjonalizacji. Wykazano ograniczenie form ekspansji zagranicznej do działań importowych 
i eksportowych, oraz ograniczenie zakresu geograficznego ekspansji do rynków europejskich. Zbadano wpływ 
czynnika reaktywnego, jakim jest niewywołane zamówienie z zagranicy, na internacjonalizację firm e-
commerce. Wskazano ograniczenia przeprowadzonego badania oraz kierunki dalszych badań. 

 
Characteristics of Polish e-commerce market in the context of internationalization of e-commerce 

enterprises 
The paper aims to characterize Polish e-commerce market in the context of internationalization of the e-
commerce enterprises. On the basis of secondary data, the global and Polish markets are described. Primary data 
collected in the questionnaire on the sample of 259 e-commerce firms enables to identify basic features of Polish 
e-commerce enterprises, the most popular trade categories, types of targeted customers, sales channels and 
forms of the internationalization. Forms limited to import and export are indicated, as well as limited geographic 
scope of the foreign expansion to European markets. The reactive factor of internationalization, i.e. an unexpected 
order from the foreign customers, is examined in the context of export behaviour of a company. Limitations of 
the conducted research and implications for further research are indicated. 
 
Dr Bartosz Targański (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

Rola platform handlu elektronicznego w rozwoju start-up’ów na rynku mody 
Przedmiotem referatu jest model platform handlu elektronicznego business-to-consumer i uwarunkowania jego 
rozwoju na rynku mody. Celem referatu jest przedstawienie czynników decydujących o atrakcyjności tego 
modelu biznesowego dla start-up’ów działających na rynku mody. Model analizowany jest z perspektywy (i) 
obecnego stanu rozwoju handlu elektronicznego, (ii) specyfiki rynku mody, (iii) potrzeb młodych projektantów i 
producentów ubrań oraz (iv) wymagań klientów na tym rynku. Podstawą analizy jest działalność platform 
handlu elektronicznego działających w głównej mierze na rynku polskim, m.in. Showroom, PolscyProjektanci, 
Mustache, Conceptshop, MyBaze, i DaWanda.  
 

The role of e-commerce platforms in the development of start-ups in the fashion market 
The subject of this paper is the model of business-to-consumer e-commerce platforms and conditions of its 
development in the fashion market. The aim of the paper is to present the factors determining the 
attractiveness of this business model for start-ups in the fashion market . The model is analyzed from the 
perspective of (i) the current state of development of electronic commerce, (ii) the specifics of the fashion 
market, (iii) the needs of young designers and manufacturers of clothes and (iv) the requirements of customers 
in this market. The analysis is focused on the activity of e-commerce platforms operating mainly on the Polish 
market, including Showroom, PolscyProjektanci , Mustache , Conceptshop , MyBaze, and DaWanda . 
 
Dr inż. Jerzy Wąchol (Akademia Górniczo-Hutnicza) 

Rozwój przedsiębiorstw, a uwarunkowania  
makroekonomiczne i technologiczne na świecie 

Referat przedstawia warunki rozwoju przedsiębiorstw na świecie z uwzględnieniem otoczenia dalszego, 
szczególnie makroekonomicznego i technologicznego. Prezentowane są kryzysy i spowolnienia gospodarcze na 
świecie z uwzględnieniem danych statystycznych. Analizowane są zmiany technologiczne automatyzacji i 
informatyzacji oraz ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw.  
 

Enterprise Development, And Macroeconomic And Technology In The World 
The Paper presents the conditions for the development of enterprise in the world with regard to the environment, 
particularly technological and macroeconomic. Crises and economic slowdown are presented in the world taking 
into account statistical data. Informatics of automation and technological changes are analyzed and their influence 
on the development of enterprises 
 

Dr hab. prof. SGH Izabela Kowalik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 



Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza jako czynnik wczesnej 
internacjonalizacji MSP 

Tematyka przedsiębiorczości międzynarodowej jest systematycznie analizowana od czasu zidentyfikowania 
modelu wczesnej internacjonalizacji MSP określanego jako „Born global”. W modelu tym szczególną rolę 
odgrywają tzw. dynamiczne zdolności MSP, wynikające często z charakterystyki ich założycieli. Do elementów 
tzw. profilu założyciela zalicza się m.in. jego „przedsiębiorczość” rozumianą jako skłonność do określonego 
postępowania i opisywaną przy pomocy koncepcji międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej (MOP). W 
związku z rosnącą popularnością tego nurtu badań w Polsce, celem artykułu jest odpowiedź na pytania: czy 
koncepcja międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej opracowana za granicą może być stosowana także do 
badania polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU)? Jakie elementy MOP przyczyniają się 
do szybkiej ekspansji polskich PWU? 
Odnosząc się do celu tego opracowania można stwierdzić, że koncepcja MOP stosowana dotąd w badaniach 
zagranicznych, jest podobnie interpretowana przez badanych przedsiębiorców polskich. Do jej badania warto 
jednak przyjąć podejście wielowymiarowe, gdyż poszczególne „klasyczne” wymiary MOP opracowane za granicą 
mają zróżnicowane odniesienie do polskich PWU 
Niniejsze badanie potwierdza także, że polskie PWU odczuwają braki kompetencji w zakresie „marketingu 
strategicznego”, których uzupełnienie powinno przyczynić się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynkach 
eksportowych. 
 

International entrepreneurial orientation as a factor of SME early internationalization 
The international entrepreneurship sphere has been studied systematically since the instant 

internationalization model, called „the born global model”, was identified. The dynamic capabilities of 
companies, often influenced by the owner’s characteristics, play a significant role in this model. So-called owner 
profile in born-global companies includes also his/her entrepreneurial orientation, understood as certain 
attributes and behavior, and analyzed with use of international entrepreneurial orientation concept (IEO). 

Due to the growing popularity of this topic in Poland, the presented study is devoted to answering the 
following questions: Can the IEO concept, developed abroad, be applied to study the Polish-based born-global 
companies? Which elements of IEO contribute most to the quick foreign expansion of these Polish-based 
companies? 

The results of interviews show, that the IEO concept applied abroad is understood in a similar way by the 
Polish entrepreneurs. However, the “classical” EO dimensions are represented to a different extent by the Polish 
companies. Therefore the so-called “multidimensional approach” should be used to analyze IEO. Moreover, the 
study shows, that the Polish international new ventures demonstrate a deficit of competence in the field of 
“strategic marketing”, and its improvement could lead to a better competitive position of these companies in 
the foreign markets. 
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GOŚCIE W PANELU DYSKUSYJNYM: 
Katarzyna Tokarz (HR Microsoft) 
 
Marcelina Pytlarczyk (ekspertka ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu Orange 
Polska) 
 
Mirella Panek-Owsiańska (prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu) 
 

    
     Dr hab. prof. SGH Tomasz Dołęgowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): 

Nowe nurty w etycznej refleksji o biznesie międzynarodowym 
Współczesne etyczne spojrzenie na gospodarkę i biznes uwzględnia szereg źródeł inspiracji. Tradycyjna etyka 
biznesu została częściowo zastąpiona (bądź zdominowana) przez koncepcję społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) oraz rozwoju zrównoważonego. Te koncepcje przeżywają jednak pewien kryzys. Odpowiedzią na 



ten kryzys stały się nowe nurty: koncepcja rozwoju integralnego, economics of happiness and well-being, 
duchowość w zarządzaniu (spirituality of management), etyczne przywództwo oraz inicjatywy wspólnotowe (jak 
economy of communion). Wdrażanie tych nowatorskich koncepcji wymaga oryginalnych metod dydaktycznych, 
wśród których za szczególnie interesujące uznać należy debaty oxfordzkie i deliberatywne. 
 

New trends in ethical reflection on international business 
Modern ethical reflection about economy, economics and business has many sources of inspiration. Traditional 
business ethics has been partly dominated by the concepts of Corporate Social Responsibility and sustainable 
development. However, according to some specialists, we observe crisis of  both concepts because of many 
reasons. Also traditional reflection on competitiveness requires modification – more and more popular is the 
idea of sustainable and responsible competitiveness. One of the answers to above-mentioned crisis is the 
development of new trends: idea of integral development, economics of happiness and well-being, spirituality of 
management, ethical leadership as well as communitarian initiatives (like economy of communion). 
Implementation of these new concepts requires also new didactic methods which  concentrate on debate and 
dialogue, e.g. oxford debates and deliberative debates. 
 

     Dr Ewa Jastrzębska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): 
Zarządzanie różnorodnością jako element CSR – dobre praktyki i korzyści 

Zarządzanie różnorodnością polega na dostrzeganiu i akceptowaniu różnorodności pracowników oraz budowaniu 
w oparciu o nią przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie różnorodnością służy budowaniu 
pozytywnych relacji przede wszystkim z interesariuszami wewnętrznymi, co jest kluczowe z punktu widzenia 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem opracowania jest analiza i ocena działań z zakresu 
zarządzania różnorodnością podejmowanych przez duże firmy będące sygnatariuszami Karty Różnorodności w 
Polsce, ukazana na tle, z jednej strony, genezy i definicji koncepcji zarządzania różnorodnością a z drugiej – 
korzyści płynących z prowadzenia takiego sposobu zarządzania. Tak sformułowany cel i struktura opracowania 
przełożyły się na przyjęte metody badawcze (krytyczna analiza literatury przedmiotu i web research). 

The diversity management as an element of CSR – good practices and benefits 
Diversity management has been defined as a management philosophy of recognising and valuing heterogeneity 
in organisations with a view to improve organisational performance. Diversity management strategies can help 
to build trusting and lasting relationships with primarily internal stakeholders, which is crucial from the point of 
view of the concept of corporate social responsibility (CSR). The purpose of this article is to analyse and 
evaluate the diversity management activities undertaken by large companies that are signatories to the 
Diversity Charter in Poland. This analysis was shown on the background of the origins, the definition of the 
concept of diversity management as well as the benefits of this approach. It was conducted based on a critical 
analysis of literature on this subject and web research. 
 
 
 
 
Dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (Uniwersytet Jagielloński),  
Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska (Uniwersytet Jagielloński) 
Institutional surrounding of innovative activity – innovative gender perspective 

The paper introduces the concept of 'innovative gender' and its institutional framework. Innovation is 
increasingly seen as a way to improve the quality of life, and thus enhance economic development. It is 
therefore a key to prosperous future. It seems rational to increase innovative capacity of the nation by 
exploiting the whole society – young and old, males and females. In the paper attention is paid to the multi-
dimensional differences stemming from gender, which should be perceived as a positive element, because they 
are the source of synergy resulting from collaboration among research or business teams in the process of 
innovation. The main objective of the paper is to present an alternative approach to research on gender and 
innovation process, developed in a research project “Innovative Gender as a new Source of Progress”. The 
methodological inspiration is the model known in the literature as the Innovation Genome. In the paper we will 
present the link between the ability to be innovative and creative with gender. This will be illustrated by the  
results of survey conducted among research personnel in Polish innovative enterprises.  

Otoczenie instytucjonalne aktywności innowacyjnej – perspektywa płci 
Referat omawia pojęcie „innovative gender” i jego otoczenie instytucjonalne. Innowacje są postrzegane jako 
sposób na poprawę jakości życia i na rozwój gospodarczy. Wydaje się więc racjonalnym, aby zwiększyć 
zdolność społeczeństwa do innowacji poprzez wykorzystanie zasobów całego społeczeństwa – bez względu na 
wiek czy płeć. Autorki referatu skupiają się na wielowymiarowych różnicach związanych z płcią, które mogą być 
pozytywnym elementem, gdyż są źródłem synergii wynikającej ze współpracy między członkami zespołów 
badawczych w procesie innowacji. Głównym celem referatu jest zaprezentowanie alternatywnego podejścia do 
badań nad procesem innowacji i płcią, rozwiniętego w ramach projektu “Innovative Gender as a new Source of 
Progress”. Inspiracją metodologiczną jest model znany w literaturze jako  Innovation Genome. W referacie 



zaprezentowane zostaną powiązania pomiędzy zdolnością do innowacyjności i kreatywności a płcią. Będzie to 
zilustrowane wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w polskich innowacyjnych przedsiębiorstwach. 
 

     Dr hab.  Ewa Lisowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);  
Dr Ewa Rumińska-Zimny (Międzynarodowe Forum Kobiet) 

Innowacyjność firm prowadzonych przez kobiety w sektorze turystyki i IT w 
krajach Morza Bałtyckiego: wyniki badania pilotażowego 

Celem opracowania jest analiza innowacyjności firm prowadzonych przez kobiety w sektorze turystyki i sektorze 
IT oraz wskazanie, które czynniki zewnętrznego otoczenia biznesu przyczyniają się do rozwijania 
przedsiębiorczości kobiet w wybranych krajach Morza Bałtyckiego. W analizie zostaną wykorzystane wyniki 
badania pilotażowego przeprowadzonego w 2015 r. w Estonii, Polsce i Szwecji oraz na Litwie i Łotwie. W 
każdym kraju badaniem objęto 20 kobiet (po 10 z obu sektorów). Narzędziem badawczym był kwestionariusz 
wywiadu. Badanie to służyło rozpoznaniu uwarunkowań innowacyjności firm prowadzonych przez kobiety oraz 
sformułowaniu hipotez do weryfikacji w dalszych badaniach. 

Innovation of women-run companies in tourism and creative industries in the Baltic Sea Region 
countries: results of a pilot survey 

The aim of the paper is the analysis of innovation introduced in women-run companies operating in  tourism 
and creatives industries, and identification of external factors in their business environment which contribute to 
the development of women’s entrepreneurship in selected countries in the  Baltic Sea Region. The analysis is 
based on the results of a survey run in 2015 in Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden. The survey 
covered 20 women owners of companies in each country (10 in tourism sector and 10 in creative industries). 
The research tool was a questionnaire and  face-to face interviews. The main purpose of the analysis was to 
explore the determinants of innovation in women-run companies and to formulate hypotheses for further 
research.    

 
Dr Alina Szepelska (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w    
Łomży) 
Źródła finansowania działalności gospodarczej kobiet z obszarów wiejskich na 

przykładzie województwa podlaskiego 
Przedsiębiorcy, w tym kobiety, nie wykorzystują w maksymalnym stopniu możliwości kapitałowych oferowanych 
przez instytucje finansowe. Korzystają najczęściej z kredytu i leasingu, które uznają za najłatwiej dostępne. 
Bariery w dostępie do finansowania w większym stopniu dotyczą kobiet niż mężczyzn. Z badań 
przeprowadzonych na zlecenie Agencji Rozwoju Innowacji SA wynika, że przedsiębiorców zniechęcają głównie 
skomplikowane procedury uzyskania kapitału zewnętrznego, wysokie koszty jego pozyskania oraz wymagane 
zabezpieczenia. W ocenie instytucji finansujących podstawowym problemem małych firm jest słabe 
przygotowanie wniosków o dofinansowanie, co może wynikać m.in. z braku umiejętności i świadomości 
planowania działalności, w tym strategii jej finansowania. Istotną kwestią jest niski poziom informowania 
przedsiębiorców o możliwościach finansowania ich działalności. Wydaje się zatem koniecznym odpowiednie 
przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z ofert instytucji finansowych. 
 
The sources of financing  economic activity of females from rural areas on example of  the Podlaskie 

voivodeship 
Polish entrepreneurs, including females, do not use the maximum of capital potential of the financial 
institutions. They usually use loans and leasing which are easily available. The barriers in financing hit women 
more often than men. The research led by The Agency of Innovations Development (pol. ARI S.A)  clearly show 
that the entrepreneurs are discouraged by complicated procedures of gaining of external capital, high costs of 
achieving it or required warranty. In opinion of financial institutions the main problem of small businesses is an 
inappropriate preparation of fund forms. This may be connected with lack of knowledge of small businesses’ 
owners, lack of planning abilities as well as strategies of proper funding of businesses. A matter of crucial 
importance seems to be the low level of informing entrepreneurs about the available funding abilities that may 
support a business. Subsequently, a need for introducing the entrepreneurs with the market, as well as their 
adequate preparation in the light of exploiting the potential of financial institutions’ offer is vital.  
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Marta Gumkowska (koordynator Programu Badań III Sektora, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor) 
 
Dr Karolina Tylus-Sowa (dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 
 
Dr Rafał Kusa (Akademia Górniczo-Hutnicza) 

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorczej w organizacjach 
niekomercyjnych 

Celem opracowania jest analiza i określenie sposobów umiędzynarodowienia przedsiębiorczej działalności 
organizacji ukierunkowanych na cele społeczne. Aby poznać międzynarodową aktywność przedsiębiorców 
społecznych oraz określić czynniki różnicujące ten rodzaj działalności przeprowadzone zostały studia literatury  
międzynarodowej przedsiębiorczości społecznej. Dla określenia sposobów umiędzynarodowienia przeprowadzona 
została analiza skupień. W analizie uwzględniono następujące czynniki: przedmiot działalności, rodzaj 
beneficjentów, zasięg działalności i formę prawną organizacji. W rezultacie, z próby badawczej obejmującej 55 
przedsiębiorców społecznych działających na skalę międzynarodową wyodrębniono 6 spójnych grup. Są to: (1) 
przedstawiciele handlowi, (2) dostawcy rozwiązań, (3) prospołeczni wynalazcy, (4) przedsiębiorcze 
stowarzyszenia, (5) moderatorzy przedsiębiorstw społecznych, (6) pośrednicy finansowi. Wyniki pokazują 
zróżnicowanie międzynarodowej działalności przedsiębiorców społecznych, pomimo że tylko część z nich prowadzi 
taką działalność. Wyniki analizy przyczyniają się do zrozumienia motywacji przedsiębiorców społecznych i 
sposobów umiędzynarodowienia działalności.  
 

Internationalization of entrepreneurial activity of social purpose organizations 
The paper’s objective is to analyze and identify patterns of international entrepreneurial activity of social purpose 
organizations. The article utilizes international social entrepreneurship literature to develop the understanding of 
international activity of social entrepreneurs and to set the factors which differentiate this kind of activity.  The 
cluster analysis was conducted to identify patterns of international social entrepreneurial activity. The following 
factors were included into analysis: subject of activity, type of beneficiaries, scope of activity, and legal type of 
organization. As a result, the research sample of 55 international social ventures was divided into 6 homogenous 
groups. The groups are: (1) sales representatives, (2) solution providers, (3) prosocial inventors, (4) 
entrepreneurial charities, (5) social ventures’ facilitators, (6) financial intermediaries. The results of the paper 
show the diversity of international activity of social entrepreneurs, although only part of them operates 
internationally. The results contribute to understating the motivations of social entrepreneurs and the ways to 
internationalize. 
 
Mgr Agnieszka Przybył (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), mgr Joanna 
Chojnacka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  

Public Financing for NGO Investments: a Comparative Analysis in Poland and 
China 

According to recent reports NGOs are becoming more and more important for the world’s economy having impact 
on job creation. On the other hand NGOs are facing financial problems with implementation of investments. The 
objective of this article is to analyze and to compare public sources, rules of financing for NGOs in Poland and 
China with emphasis on NGOs acting as a company. We found out, that NGOs both in Poland and in China have 
limitations in applying for public subsidies for investments. The barriers are even bigger for NGOs registered as 
a firm. 
The analysis will be conducted on data available from public resources and on extant literature review. As research 
method the descriptive analysis will be used. 
The results are important for European policy makers and NGO, especially for those having status of the 
entrepreneur according to the  European law (EU, 2014, No 651/2014). Recent papers do not deal with this topic. 
 

Środki publiczne na inwestycje organizacji pozarządowych: Analiza porównawcza na przykładzie 
Polski i Chin 

Według ostatnich badań organizacje pozarządowe mają coraz większe znaczenie dla gospodarki światowej z uwagi 
na ilość generowanych miejsc pracy. Z drugiej strony NGO borykają się z ciągłymi problemami finansowymi na 
realizację inwestycji. Celem artykułu jest dokonanie analizy i porównanie dostępności środków publicznych i zasad 
finansowania  inwestycji organizacji pozarządowych w Polsce i Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem 
organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Ustalono, że trzeci sektor, zarówno w Polsce, jak i w Chinach, 
ma ograniczenia w zakresie pozyskiwania środków publicznych na inwestycje. Środki te są jeszcze mniej dostępne 
dla NGO mających zarejestrowaną działalność gospodarczą. 
Analiza będzie prowadzona na podstawie danych z dostępnych źródeł publicznych oraz w oparciu o obszerny 
przegląd literatury. Jako metodę badawczą przyjęto statystykę opisową. 
Wyniki prezentowane w artykule są ważne zarówno dla europejskich i chińskich decydentów, jak i dla organizacji 
pozarządowych, szczególnie tych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z prawem europejskim. (EU, 
2014, No 651/2014). W dostępnej literaturze nie istnieją opracowania na ten temat. 
 
Mgr Magdalena Ławicka (Uniwersytet Szczeciński) 

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce 



Proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego jest odpowiedzią na postępującą na świecie globalizację. 
Podmioty świadczące usługi edukacyjne dostosowują swoje działania do warunków zmieniającego się otoczenia 
zewnętrznego, tak aby móc konkurować na międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także jak najlepiej 
przygotować absolwentów do funkcjonowania na globalnym rynku pracy. Celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie problematyki internacjonalizacji szkolnictwa wyższego jako szansy rozwoju jednostek naukowych. 
Problem badawczy dotyczy znaczenia umiędzynarodowienia szkół wyższych na rozwój uczelni wyższych w Polsce. 
Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury oraz metoda badań dokumentów – analiza danych 
zastanych. 
 

Internationalization of higher education in Poland 
The process of internationalization of higher education is a response to the globalization of the world economy. 
Higher education institutions (HEIs) as providers of educational service should adapt their actions to the condition 
of environment, to be able to compete on international education market. The purpose of the article is to present 
the issue of internationalization of tertiary education as an opportunity for the development of HEIs. The research 
problem addresses the importance of the internationalization of higher education to the development of higher 
education in Poland. The applied research methods is a critical analysis of literature and desk research. 
 
Mgr Roksana Grzywacz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

Organizacje pozarządowe w świecie biznesu 
Prezentacja ma na celu wsparcie procesu budowania świadomości o organizacjach pozarządowych. Wstęp 
koncentruje się na porównaniu skali ekonomicznej ich funkcjonowania w Polsce i na świecie, w tym odpowiedź na 
takie pytania jak: 
Ile jest NGO w Polsce i na świecie? Czy jest więcej fundacji, czy stowarzyszeń?  
W jakiej działalności najczęściej funkcjonują organizacje pozarządowe? W rozwinięciu główny nacisk stawiany jest 
na przedstawienie korzyści dla biznesu wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Omówienie 
będzie koncentrować się na przedstawieniu organizacji pozarządowych jako partnera w biznesie, z którym warto 
współpracować. Argumentacja zostanie poparta przykładami rzeczywistych inicjatyw. Jednocześnie pokrótce 
omówione zostaną błędy popełniane najczęściej przez organizacje pozarządowe na etapie inicjowania współpracy. 
Na koniec przedstawione zostaną wnioski, w tym wskazanie potencjału płynącego z aktualnej współpracy. 
 

Non –governmental organizations in the business 
The aim of the presentation is to raise the awareness about the non-governmental organizations. The introduction 
is focused on comparison of the scale of NGOs’ economic operations in Poland and in the world and tries to answer 
the following questions: 
How many NGOs do exist in Poland and in the world? What legal forms of NGOs are more common: foundations 
or associations? What kind of activities are most frequently carried out by the NGOs? The main emphasis of the 
workshop is to present the benefits resulting from the cooperation with NGOs to the business. Discussion will 
focus on the presentation of non-governmental organizations as business partners with whom it is worth to 
cooperate. 
Above mentioned thesis will be supported with examples of actual initiatives that took place. At the same time, 
there will be discussed the most common mistakes made by NGOs at the stage of initiating cooperation with 
business. Finally, the conclusions and potential benefits from the current cooperation will be presented. 
 
Dr Dominika Mirońska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

Czynniki sukcesu wdrażania koncepcji tworzenia wspólnej wartości (CSV) w 
krajach rozwijających się 

Koncepcja tworzenia wspólnej wartości (ang.: Creating Shared Value, CSV) zakłada uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw przez powiązanie strategii biznesowych z celami społecznymi. W artykule opisano 
główną ideę koncepcji a także trzy sposoby wprowadzania jej w życie. Celem pracy jest zidentyfikowanie 
obszarów, postrzeganych jako kluczowe czynniki sukcesu przez przedsiębiorstwa działające w krajach 
rozwijających się i wdrażające koncepcję CSV. Obok źródeł wtórnych w analizie wykorzystano dane uzyskane 
podczas wywiadów pogłębionych z założycielami firm realizujących trzy odmienne formy CSV w Ugandzie, na 
Madagaskarze i w Indiach. 
 

Success factors for implementing Creating Shared Value concept in developing countries 
The concept of Creating Shared Value (CSV) is about gaining company’s competitive advantage by linking 
business strategies with social objectives. The article describes the main idea of the concept as well as three ways 
for its implementation. The aim of the study is to identify areas perceived as key success factors by CSV 
companies operating in developing countries. Alongside secondary sources the analysis is based on data obtained 
during in-depth interviews with founders of companies engaged in three different forms of CSV in Uganda, 
Madagascar and India. 
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