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W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji na temat rebrandingu, w tym zmiany 

nazwy marki. Rebranding jest zjawiskiem ważnym, gdyż dotyczy marki, która pełni coraz 

istotniejszą rolę strategiczną i stanowi ważny składnik aktywów niematerialnych 

przedsiębiorstwa, a wybór jej nazwy jest jednym z kluczowych zadań i wyzwań w zarządzaniu 

marketingowym. Ponadto rebranding jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym ze względu 

na zwiększoną częstotliwość występowania różnych jego motywów w mikro- i makrootoczeniu 

przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że rebranding jest przedsięwzięciem 

kapitałochłonnym, ryzykownym, prowadzącym niekiedy do obniżenia morale pracowników, 

spadku lojalności klientów i udziału w rynku, a nawet utraty reputacji. Jest zatem 

zarezerwowany dla sytuacji wyjątkowych lub krytycznych. Z drugiej strony, rebranding jest 

inwestycją i umożliwia zmianę percepcji marki przez interesariuszy, stanowi okazję do 

całkowitej transformacji marki, może prowadzić do zwiększenia satysfakcji, motywacji i 

zaangażowania pracowników oraz zwiększenia wartości przedsiębiorstwa 

Rośnie też liczba publikacji poświęconych marce korporacyjnej (ang. corporate brand), a 

w szczególności dotyczących zależności między zmianami w systemie identyfikacji wizualnej 

a wynikami przedsiębiorstwa. Pomimo tak licznych badań zarówno termin rebranding jak i 

marka korporacyjna nie zostały ujednolicone w literaturze przedmiotu. 

Tematyka zależności pomiędzy motywami a strategiami rebrandingu, w tym rebrandingu 

związanego ze zmianą nazwy marki, stanowi również obszar coraz większego zainteresowania 

badaczy, choć w światowej literaturze przedmiotu wciąż niewiele jest wciąż prac dotyczących 

identyfikacji i typologii motywów rebrandingu, jak i ich zależności ze stosowanymi strategiami 

oraz wpływu na wyniki. Ponadto wyniki badań na temat związku pomiędzy różnymi rodzajami 

strategii rebrandingu a wynikami finansowymi i niefinansowymi przedsiębiorstwa nie są 

jednoznaczne. Wielu badaczy powołuje się też na jedną typologię motywów i jedną 

klasyfikację strategii rebrandingu.  

Zatem mimo rosnącego zainteresowania badaczy, temat rebrandingu, w tym zmiany nazwy 

marki korporacyjnej, jego motywów i stosowanych przez przedsiębiorstwa strategii 

rebrandingu, a także jego wpływu na wyniki podmiotów pozostaje niezgłębiony, a zwłaszcza 

w odniesieniu do przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym działających w 

Polsce, stanowiąc zarazem lukę badawczą – niewyczerpany obszar analizy na wielu 

płaszczyznach: teoriopoznawczej, metodycznej, empirycznej, a także praktycznej. 

W związku ze zidentyfikowaną w wyniku przeglądu literatury luką badawczą tematem 

badania empirycznego są związki pomiędzy: 1) motywami zmiany nazwy marki korporacyjnej 

a strategią zmiany nazwy marki korporacyjnej oraz między 2) strategią zmiany nazwy marki 



korporacyjnej a wynikami przedsiębiorstw z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa, 

reprezentowanej branży oraz struktury kapitału przedsiębiorstwa ze względu na jego 

pochodzenie.  

Celem rozprawy doktorskiej jest w szczególności: 

1) Przegląd, krytyczna analiza i synteza badań na temat rebrandingu, w tym zmiany 

nazwy marki korporacyjnej, w celu charakterystyki tego zjawiska z uwzględnieniem 

jego złożoności (cel teoriopoznawczy). 

2) Opracowanie na podstawie przeglądu literatury przedmiotu modelu strategii zmiany 

nazwy korporacyjnej uwzględniającego motywy, strukturę i wyniki (cel 

metodyczny). 

3) Zbadanie związków pomiędzy motywami a strategiami zmiany nazwy marki 

korporacyjnej przedsiębiorstw oraz między strategiami zmiany nazwy marki 

korporacyjnej a wynikami przedsiębiorstwa, w tym odpowiedź na następujące 

pytania badawcze (cel empiryczny): 

(1) Czy i w jaki sposób motyw zmiany nazwy marki korporacyjnej różnicuje strategię 

zmianę nazwy marki korporacyjnej stosowaną przez przedsiębiorstwo? 

(2) Czy zmiana nazwy marki  korporacyjnej jest pozytywnie związana z wynikami   

przedsiębiorstwa? 

(3) Czy siła związku zmiany nazwy marki korporacyjnej z wynikami finansowymi jest 

moderowana przez: wielkość przedsiębiorstwa, branżę i strukturę kapitału ze względu 

na jego pochodzenie? 

(4) Przedstawienie rekomendacji dla praktyki gospodarczej (cel praktyczny). 

 

Uwzględniając wnioski z literatury przedmiotu sformułowano następujące hipotezy 

główne i pomocnicze: 

 

Hipoteza główna H1: Typ motywu zmiany nazwy marki korporacyjnej przedsiębiorstw 

różnicuje strategię zmiany nazwy marki korporacyjnej tych przedsiębiorstw.  

Hipoteza główna H2.: Zmiana nazwy marki korporacyjnej przedsiębiorstw jest pozytywnie 

związana z wynikami tych przedsiębiorstw. 

Hipoteza główna H3.: Siła związku zmiany nazwy marki korporacyjnej z wynikami 

finansowymi przedsiębiorstw jest moderowana przez: wielkość przedsiębiorstwa, branżę i 

strukturę kapitału ze względu na jego pochodzenie.  



H.3.1. Siła związku zmiany nazwy marki korporacyjnej z wynikami finansowymi 

przedsiębiorstw jest moderowana przez wielkość przedsiębiorstwa. 

H.3.2. Siła związku zmiany nazwy marki korporacyjnej z wynikami finansowymi 

przedsiębiorstw jest moderowana przez branżę przedsiębiorstwa. 

H.3.3. Siła związku zmiany nazwy marki korporacyjnej z wynikami finansowymi 

przedsiębiorstw jest moderowana przez strukturę kapitału ze względu na jego pochodzenie.  

 

 Aby odpowiedzieć na pytania badawcze i zweryfikować postawione hipotezy 

badawcze, zastosowano dwie metody badawcze: (1) w pierwszej kolejności zrealizowano 

badanie ilościowe z zastosowaniem formularza analizy na podstawie źródeł wtórnych, a 

następnie (2) przeprowadzono badanie z zastosowaniem metody wielokrotnego studium 

przypadku w celu pogłębienia wniosków z badania ilościowego 

Badanie ilościowe zostało zrealizowane na zbiorowości 121 przedsiębiorstw będących 

spółkami akcyjnymi notowanymi na rynku głównym Warszawskiej Giełdy Papierów 

Wartościowych w latach 2000-2015 lub spółkami notowanymi na New Connect w latach 2007-

2015, w przypadku których zidentyfikowano w tym przedziale czasowym rebranding marki 

korporacyjnej polegający na zmianie nazwy marki. Wśród 121 spółek akcyjnych 

zidentyfikowano 138 przypadków strategii zmiany nazwy marki korporacyjnej 

Zastosowano triangulację danych, które pozyskano zarówno ze źródeł wtórnych, jak i 

źródeł pierwotnych, a także triangulację metod badawczych jako, że korzystano zarówno z 

wywiadów telefonicznych jak i analizy źródeł wtórnych 

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw pozyskano na podstawie informacji zamieszczonych 

w rocznych sprawozdaniach finansowych spółek gromadzonych w bazie przedsiębiorstw 

Notoria Serwis S.A. w okresie lipiec 2017-kwiecień 2018. W celu identyfikacji motywów i 

strategii zmiany nazwy marki korporacyjnej, a także wyników, zastosowano analizę treści 

dokumentów. W badaniu empirycznym  analizowano dynamikę zmian wskaźników i danych 

finansowych w pięcioletnich szeregach czasowych. 

W celu weryfikacji hipotez badawczych w badaniu ilościowym zastosowano następujące 

metody analizy statystycznej przy użyciu oprogramowania statystycznego IBM SPPS:  

1) Hipotezę H1 zweryfikowano z zastosowaniem analizy krzyżowej (tabela krzyżowa) z 

uwzględnieniem testu niezależności chi-kwadrat i współczynnika V Kramera, 

2) Hipotezę H2 zweryfikowano z zastosowaniem analizy regresji wielorakiej dla jednej 

zmiennej zależnej, 



3) Hipotezę H3 oraz hipotezy pomocnicze zweryfikowano z zastosowaniem analizy regresji 

wielorakiej z uwzględnieniem efektów interakcji pomiędzy badanymi zmiennymi 

(zmiennymi niezależnymi, zależnymi i moderującymi). 

Badanie jakościowe przeprowadzono celem pogłębienia wniosków z badania 

empirycznego. Przeprowadzono studium wielokrotnego przypadku następujących 

przedsiębiorstw: mBank S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Orange Polska S.A., i Grupa Azoty S.A, 

które reprezentują następujące branże: finansowo-ubezpieczeniowa, teleinformatyczna oraz 

przetwórstwa przemysłowego. Każda analiza przypadku składa się z części poświęconej: 1) 

ogólnej charakterystyce badanego przedsiębiorstwa, 2) uwarunkowaniom i motywom zmiany 

nazwy marki korporacyjnej, 3) procesowi i strategii zmiany nazwy marki korporacyjnej oraz 

4) analizie wyników finansowych w kontekście zmiany nazwy marki korporacyjnej.  

Przedstawiono historię przedsiębiorstwa, liczbę klientów i pracowników, podmioty 

wchodzących w skład grupy kapitałowej (jeśli opisywane przedsiębiorstwo jest jego częścią), 

branżę i segment rynku, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, ofertę produktową oraz 

zestawienie najważniejszych osiągnieć przedsiębiorstwa. Następnie przeprowadzono analizę 

makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa dla pięciu lat uwzględnionych także w badaniu 

ilościowych (dwa lata przed zmianą nazwy marki korporacyjnej, rok zmiany nazwy marki 

korporacyjnej oraz dwa lata po zmianie nazwy marki korporacyjnej) i omówiono 

zidentyfikowane motywy zmiany nazwy marki korporacyjnej. Ponadto opisano proces zmiany 

nazwy marki korporacyjnej – długości jego trwania oraz elementów, których dotyczyła zmiana, 

a także charakterystykę wybranej strategii. Zestawiono też dane dotyczące wyników 

finansowych przedsiębiorstwa dla badanego pięciolecia: wskaźniki rentowności ROA, ROE, 

ROI i ROS, przychody ze sprzedaży, obrót, zysk operacyjny, NOPAT, zysk netto i Q Tobina. 

Praca doktorska składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz załącznika. 

Pierwszy rozdział pracy doktorskiej poświęcony jest przeglądowi literatury przedmiotu na 

temat motywów i strategii rebrandingu.  

W rozdziale drugim przedstawiono przegląd literatury przedmiotu z zakresu zależności 

między rebrandingiem,  w tym zmianą nazwy marki korporacyjnej, a wynikami 

niefinansowymi i finansowymi przedsiębiorstw.  

Trzeci rozdział stanowi opis koncepcji badawczej i zastosowanych metod - ilościowej i 

jakościowej.  

W rozdziale czwartym szczegółowo omówiono wyniki analizy statystycznej weryfikującej 

postawione hipotezy badawcze.  



Piąty rozdział dotyczy analizy wielokrotnego przypadku czterech przedsiębiorstw 

wybranych ze zbiorowości badanych spółek – mBank S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Orange 

Polska S.A. i Grupa Azoty S.A. 

Badanie empiryczne pozwoliło potwierdzić hipotezę H1, jako że stwierdzono 

występowanie istotnych statystycznie różnic pomiędzy dominującymi motywami rebrandingu 

a rodzajami zastosowanych strategii dla par: „skrócenie nazwy marki korporacyjnej” i 

„czynniki w otoczeniu”, pary „całkowita zmiana nazwy marki korporacyjnej” i „przejęcie”, 

pary pary „co-branding” i „fuzja”, pary „skrócenie nazwy marki korporacyjnej” i „przejęcie”, 

pary „co-branding” i „czynniki strategiczne” oraz pary „strategia skrócenia nazwy marki 

korporacyjnej” i „czynniki strategiczne”. Przy czym najsilniejszy efekt zaobserwowano dla 

pary „skrócenie nazwy marki korporacyjnej” i „czynniki w otoczeniu”, zaś najsłabszy – dla 

pary „skrócenie nazwy marki korporacyjnej” i „czynniki strategiczne”. 

Przeprowadzone analizy zweryfikowały pozytywnie hipotezę główną H.2. Istotność 

statystyczna została zidentyfikowana dla związków pomiędzy: 1) strategią „co-branding” a 

przyrostem przychodów ze sprzedaży 2,  2) strategią „co-branding” a przyrostem przychodów 

ze sprzedaży 3, 3) strategią „co-branding” a przyrostem ROI, 4) „rozszerzeniem nazwy marki 

korporacyjnej” a przyrostem ROA 2, 5) „rozszerzeniem nazwy marki korporacyjnej” a 

przyrostem ROI, 6) „rozszerzeniem nazwy marki korporacyjnej” a przyrostem zysku 3, 7) 

„rozszerzeniem nazwy marki korporacyjnej” a przyrostem ROE, 8) „całkowitą zmianą nazwy 

marki korporacyjnej” a przyrostem zysku 4, 9) „całkowitą zmianą nazwy marki korporacyjnej” 

a przyrostem ROI . 

Przeprowadzone analizy wykazały również, że te przedsiębiorstwa, które decydowały się 

na zmianę nazwy marki korporacyjnej z powodu fuzji lub czynników strategicznych 

uzyskiwały lepsze wyniki finansowe odpowiednio dla wskaźników: przyrost zysku 1 i 2 (oba 

motywy), przyrost przychodów ze sprzedaży 1, 2, 3, 4, zysku 4 oraz ROI (jedynie fuzja), 

przyrost ROA 1 i 2, zysku 3 oraz ROE (jedynie czynniki strategiczne). 

Hipoteza główna H.3. została  zweryfikowana pozytywnie. Hipoteza pomocnicza H.3.1. 

została zweryfikowana negatywnie dla związków pomiędzy: 1) „rozszerzeniem nazwy marki 

korporacyjnej” i „liczbą pracowników” dla przyrostu zysku 3 oraz 2) „rozszerzeniem nazwy 

marki korporacyjnej” i „liczbą pracowników” dla przyrostu ROA 2.  

Hipoteza pomocnicza H.3.2. została zweryfikowana pozytywnie dla związków pomiędzy: 

1) „rozszerzeniem nazwy marki korporacyjnej”  i branżami: „handel hurtowo-detaliczny”, 

„przetwórstwo przemysłowe” i „informacja i komunikacja” dla przyrostu zysku 1, 2) „co-

brandingiem” i branżami z kategorii „inne” dla przyrostu przychodów ze sprzedaży, 3) 



„rozszerzeniem nazwy marki korporacyjnej” i branżami: „informacja i komunikacja” oraz 

sklasyfikowanymi w kategorii „inne” dla przyrostu ROA 2, 4)„rozszerzeniem nazwy marki 

korporacyjnej” i branżami „informacja i komunikacja” i  „przetwórstwo przemysłowe” dla  

przyrostu zysku 4, 5) „skróceniem nazwy marki korporacyjnej” i branżą „przetwórstwo 

przemysłowe” dla przyrostu zysku 3. Hipoteza pomocnicza H.3.2 została zweryfikowana 

negatywnie dla związków pomiędzy: 1) strategią „co-branding” i „przetwórstwem 

przemysłowym” , „informacją i komunikacją” dla przyrostu przychodów ze sprzedaży 3, 2) 

„rozszerzeniem nazwy marki korporacyjnej” i branżami: „przetwórstwo przemysłowe” i 

„handel hurtowo-detaliczny” dla przyrostu ROA 2. 

Hipoteza pomocnicza H.3.3. została zweryfikowana pozytywnie dla związku pomiędzy 

strategią „co-branding” i „udziałem kapitału zagranicznego” dla przyrostu przychodów ze 

sprzedaży 3. Hipoteza pomocnicza H.3.3. została zweryfikowana negatywnie dla związku 

pomiędzy „skróceniem nazwy marki korporacyjnej” i „udziałem kapitału zagranicznego” dla 

przyrostu zysku 4.  

Ponadto z analiz wynika, iż zastosowanie zmiany nazwy marki korporacyjnej jest 

pozytywnie związane z wynikami finansowymi osiąganymi przez przebadane spółki akcyjne. 

Jednakże związek ten jest moderowany przez kilka czynników. I tak, im większa liczba 

pracowników w przedsiębiorstwie, tym większe prawdopodobieństwo zmiany kierunku tego 

związku z pozytywnego na negatywny w przypadku zastosowania dwóch typów strategii 

zmiany nazwy marki korporacyjnej – skrócenia i rozszerzenia (odpowiednio dla przyrostów: 

ROI, przyrostu zysku 3 i ROA 2). Z kolei większy udział kapitału zagranicznego w strukturze 

kapitału przedsiębiorstwa wzmacnia pozytywny związek między zmianą nazwy marki 

korporacyjnej a wynikami finansowymi – w sytuacji zastosowania strategii „co-branding” (dla 

przyrostu zysku 3). Większy udział kapitału zagranicznego w strukturze pasywów spółek 

powoduje zmianę kierunku związku między zmianą nazwy marki korporacyjnej a wynikami z 

pozytywnego na negatywny – w przypadku zastosowania strategii skrócenia nazwy marki 

korporacyjnej (dla przyrostu zysku 4).  

Stwierdzono też, że branża, w której działa przedsiębiorstwo ma znaczenie w kontekście 

nacechowania kierunku i siły związku między strategią i wynikami spółek akcyjnych. Mimo, 

że po skorygowaniu o efekt interakcji siła wpływu strategii rozszerzenia nazwy marki 

korporacyjnej i co-brandingu na wskaźniki odpowiednio: przyrostu zysku 1, przyrostu ROA 2, 

przyrostu zysku 4 oraz przyrostu przychodów ze sprzedaży 3 pozostała pozytywna, to jednak 

funkcjonowanie przedsiębiorstw w branży handlu hurtowo-detalicznego, przetwórstwa 

przemysłowego i informacji i komunikacji (dla przyrostu zysku 1), informacji i komunikacji 



oraz branż z kategorii „inne” (dla przyrostu ROA 2), informacji i komunikacji (dla przyrostu 

zysku 4) wiąże się ze znacznym zmniejszeniem siły tego związku – często do wartości bliskiej 

zera. Jedynie dla spółek działających w branży przetwórstwa przemysłowego siła związku jest 

pozytywna i nieosłabiona efektem interakcji, pod warunkiem jednak zastosowania strategii 

rozszerzenia i skrócenia nazwy marki korporacyjnej – odpowiednio dla przyrostu zysku 4 i 3.   

Związek pomiędzy strategią a wynikami jest moderowany negatywnie w przypadku 

funkcjonowania spółek w działających w przetwórstwie przemysłowym oraz informacji i 

komunikacji w przypadku zastosowania strategii co-brandingu, (dla przyrostu przychodów ze 

sprzedaży), a także działania przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa 

przemysłowego oraz handlu hurtowo-detalicznego w przypadku zastosowania strategii 

rozszerzenia nazwy marki korporacyjnej” (dla przyrostu ROA 2). 

Na podstawie przeprowadzonego badania jakościowego stwierdzono, że różne czynniki 

miały wpływ na strategie zastosowane przez przedsiębiorstwa jak i uzyskane przez nie wyniki.  

Do najważniejszych zaliczyć można: 1) zaostrzoną konkurencję w branży chemicznej i 

telekomunikacyjnej, 2) wzrost cen surowców w sektorze chemicznym, 3) poniesione koszty na 

politykę fuzji i przejęć oraz strategię rozwoju przedsiębiorstw, 4) trendy konsumenckie, w tym 

odejście od telefonii stacjonarnej na korzyść mobilnej, a także następujące czynniki w sektorze 

finansowo-ubezpieczeniowym: 1) upadłości innych podmiotów, 2) obowiązek wpłaty środków 

na BFG, 3) podatek bankowy, 4) ostrożnościowe regulacje po kryzysie finansowym 

(rekomendacje M, T, S oraz Bazylea III, 5)  utrata zaufania do banków jako instytucji zaufania 

publicznego. Podsumowując, badanie jakościowe pozwoliło na uzyskanie pełnej informacji o 

otoczeniu, w którym funkcjonują badane podmioty i tym samym na właściwą interpretację 

otrzymanych wyników w badaniu empirycznym.  

 Cel metodyczny pracy również został osiągnięty. Autorka opracowała model zależności 

modelu strategii zmiany nazwy korporacyjnej uwzględniającego motywy, strategie i wyniki 

przedsiębiorstw. 

Wnioski z badania umożliwiły też sformułowanie rekomendacji dla praktyki 

gospodarczej. 

 


