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1. Imię i nazwisko habilitantki  
Alfreda Kamińska 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe – z podaniem nazwy, 
miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy 
doktorskiej 

2.1. Posiadany stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk 
o zarządzaniu nadany uchwałą Rady Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 roku. 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu 
lubelskiego 
Promotor w przewodzie doktorskim: 
    prof. dr hab. Marian Strużycki 
     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Recenzenci w przewodzie doktorskim: 

  prof. dr hab. Genowefa Sobczyk 
     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
    prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek 
     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

2.2. 23.11.2009 r. – świadectwo ukończenia Studiów doktoranckich w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów w zakresie nauk 
ekonomicznych, dyscyplina nauk o zarządzaniu. 

2.3. 15.09.1997 r. – świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie 
Zarządzania i Marketingu, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.  

2.4. 18.02.1996 r. – świadectwo ukończenia Kursu Menedżerskiego zorganizowanego 
przez Centrum Doskonalenia Zawodowego CEDOZ w Warszawie. 

2.5. 8.09.1983 r. – dyplom ukończenia 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskanie tytułu magistra inżyniera. 

2.6. Liczne dyplomy i zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w następujących 
kursach i szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy oraz kształcenie 
umiejętności: 
 21.01.2018 r. – Zarządzanie informacją – Szkolenie zorganizowane w ramach 

projektu „Rozwój kompetencji kadry akademickiej Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie” POWR.03.04.00-00-D123/16 w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 22.12.2017 r. - Podnoszenie kompetencji z zakresu innowacyjnych metod 
dydaktycznych - learning by doing – Szkolenie zorganizowane w ramach 
projektu „ Rozwój kompetencji kadry akademickiej Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie” POWR.03.04.00-00-D123/16 w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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 23.11.2000 r. - Negocjacje – praktyka drogi do sukcesu, HILL International 
Training System. 

 30.09.1999 r. - Zarządzanie skutecznymi służbami sprzedaży,  1.06.2000 r. - 
Praktyczne metody szybkiego zwiększania sprzedaży, Centrum Szkolenia 
Biznesu Masters w Lublinie. 

 17.02.1999 r. - Kalkulacja ceny podstawowej – podejście marketingowe, 
Szkoła Przedsiębiorczości i Kadr INFOR. 

 15.01.1999 r. - Zarządzanie Sprzedażą, 25.05.1999 r. - Jak sprzedawać dużym 
sieciom detalicznym, Schenk Institute, Polish-American Consulting and 
Training Company.  

 8.05.1996 r. – Interpretacja i praktyczne zastosowanie wyników badań 
marketingowych, 12.06.1996 r. - Badanie zadowolenia klientów, 1.10.1996 r. 
– Kreowanie tekstów promocyjnych i reklamowych, 17.10.1996 r. –  
Profesjonalna prezentacja firmy i produktu - Agencja Badań Marketingowych 
i Społecznych ARC. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 
naukowych 
Od 2004 roku Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie:  
 1.03.2014 r. - do chwili obecnej Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 

Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych, stanowisko: adiunkt 
 1.03.2011 r. – 28.02.2014 r. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział 

Menedżerski (aktualnie Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych), stanowisko: 
adiunkt 

 20.09.2004 r. – 28.02.2011 r. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział 
Menedżerski, stanowisko: asystent 

W latach 1983-2004 pracowałam w przedsiębiorstwach polskich oraz międzynarodowych 
na stanowisku menedżera oraz dyrektora ds. marketingu i sprzedaży  

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 
ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki  

4.1. Tytuł osiągnięcia 
Jako osiągnięcie naukowe odpowiadające zapisom art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 

które uznaję za znaczny wkład w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk 

o zarządzaniu, wskazuję monografię – dzieło opublikowane w całości: 

Alfreda Kamińska, Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, 
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017. 
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4.2. Recenzenci wydawniczy, pozostałe informacje 
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bojar 

Politechnika Lubelska 
Wydział Zarządzania 
 
dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH 
Szkoła Główna Handlowa 
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Instytut Zarządzania 

 
Pozostałe informacje: 400 s., ISBN 978-83-7556-974-2 

4.3. Cel naukowy wskazanej monografii, uzyskane wyniki badań oraz 
możliwości ich wykorzystania 
Tematyka innowacyjności przedsiębiorstw, wobec utrzymującego się niskiego poziomu 

innowacyjności polskiej gospodarki, stanowi przedmiot zainteresowania i eksploracji zarówno 

teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Jednym z najczęściej analizowanych zagadnień 

w zakresie innowacyjności są determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Jednakże 

literatura przedmiotu rozpatruje zazwyczaj uwarunkowania w kontekście 

makroekonomicznym i mikroekonomicznym. Tymczasem współcześnie coraz większego 

znaczenia nabiera kontekst mezoekonomiczny, rozumiany jako zbiór czynników wywodzących 

się z poziomu regionalnego, tworzących mniej lub bardziej sprzyjające warunki do 

prowadzenia działalności innowacyjnej przez funkcjonujące na obszarze danego regionu 

(województwa) organizacje. 

 Rosnąca rola regionów i wynikający z niej wzrost znaczenia uwarunkowań 

regionalnych są skutkiem między innymi polityki regionalnej Unii Europejskiej dostrzegającej 

w regionach istotny potencjał przyczyniający się do zwiększania innowacyjności, co znajduje 

swój wyraz w przyznawaniu do dyspozycji regionów coraz większych środków finansowych. 

Regiony postrzegane są współcześnie jako obszary skupiające podmioty pomiędzy którymi 

dochodzi do wzajemnych interakcji sprzyjających wymianie wiedzy oraz realizacji 

innowacyjnych przedsięwzięć.  

Przedmiotem rozważań w prezentowanej monografii jest wpływ uwarunkowań 

regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, rozpatrywaną z punktu widzenia 

nauk o zarządzaniu. Interdyscyplinarny charakter innowacyjności oraz czynników 

warunkujących ją wymagał korzystania przeze mnie z dorobku innych dziedzin i dyscyplin 

naukowych, a zwłaszcza osiągnięć ekonomii regionalnej. W literaturze przedmiotu regionalny 

kontekst uwarunkowań innowacyjności analizowany jest głównie z poziomu miasta, 

aglomeracji, metropolii, a więc z poziomu lokalnego. Ośrodki miejskie, a szczególnie 
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metropolie, uchodzą za najważniejsze lokalizacje dla innowacji, oferujące duży potencjał 

innowacyjny, a także bliskość przestrzenną. Stosunkowo niewiele opracowań w polskiej 

i zagranicznej literaturze przedmiotu dotyczy regionalnego kontekstu procesów innowacji, 

a prace badawcze dotyczące regionalnych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw 

ciągle należą do rzadkości i nie mają zazwyczaj kompleksowego charakteru, a zajmują się 

wybiórczo wybranymi rodzajami uwarunkowań.  
Studia literatury oraz własne obserwacje poparte wieloletnim doświadczeniem 

zdobytym podczas pracy w przedsiębiorstwach wskazują na występowanie szerokiego 

spektrum możliwości wpływu regionu na innowacyjność przedsiębiorstw. Z drugiej strony, 

innowacyjność i poziom rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na danym terytorium 

determinują poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu, co znajduje swój wyraz 

w konstrukcji mierników innowacyjności regionów. Pierwsza z wymienionych zależności, tzn. 

wpływ czynników regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw, znacznie rzadziej stanowi 

przedmiot badań zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, i można wręcz mówić 

o występowaniu luki poznawczej w tym zakresie. Luka poznawcza obejmuje zarówno lukę 

teoretyczną – dotyczącą braku systematyzacji czynników regionalnych determinujących 

innowacyjność przedsiębiorstw, lukę empiryczną – związaną z niekompletnością badań, jak 

i lukę praktyczną – wynikającą z wielokierunkowości i niespójności zalecanych do podjęcia 

przez regionalne podmioty działań. Ponadto dynamizm zmian przebiegu procesów 

innowacyjnych oraz czynników je warunkujących implikuje potrzebę przeprowadzania 

systematycznych badań mających na celu identyfikację czynników determinujących 

innowacyjność przedsiębiorstw. 

Przekonanie o dużej wadze naukowej problemu i luce występującej w literaturze 

światowej i polskiej, stanowiło kluczową przesłankę podjęcia przeze mnie tematu wpływu 

uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce oraz określenia 

głównego problemu badawczego podjętego w pracy, który został wyrażony przeze mnie 

w postaci pytania: jaką rolę pełnią uwarunkowania regionalne w determinowaniu 

innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i jak duża jest siła wpływu poszczególnych rodzajów 

uwarunkowań regionalnych na poziom innowacyjności przedsiębiorstw? 

Głównym celem naukowym pracy było określenie siły i sposobu oddziaływania 

uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw oraz związków występujących 

pomiędzy oceną znaczenia regionalnych uwarunkowań a poziomem innowacyjności, 

wielkością i profilem działalności przedsiębiorstw.  
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Realizacji głównego celu naukowego służyło znalezienie odpowiedzi na następujące 

pytania badawcze: 

Pytanie 1: W jaki sposób czynniki regionalne wpływają na innowacyjność przedsiębiorstw? 

Pytanie 2: Jaki jest poziom i charakter innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce? 

Pytanie 3: W jaki sposób władze samorządowe w ramach realizowanej regionalnej polityki 

innowacyjnej mogą stymulować innowacyjność przedsiębiorstw? 

Pytanie 4: Jaka jest siła i sposób oddziaływania uwarunkowań regionalnych na innowacyjność 

badanych przedsiębiorstw w Polsce? 

Pytanie 5: W jaki sposób cechy przedsiębiorstw (wielkość, poziom innowacyjności i rodzaj 

działalności przedsiębiorstwa) różnicują siłę i sposób oddziaływania czynników 

regionalnych na ich innowacyjność? 

Pytanie 6: Jakie są najważniejsze regionalne stymulatory oraz bariery innowacyjności 

przedsiębiorstw? 

Pytanie 7: Czy rozbudowana sieć regionalnych ośrodków innowacji wystarczająco stymuluje 

innowacyjność przedsiębiorstw? 

W monografii powyższe pytania zostały sformułowane w postaci hipotez badawczych.  

W procesie realizacji celu pracy oraz rozwiązania głównego problemu badawczego 

zastosowałam następujące metody badawcze: 

1. Studia teoretyczne literatury przedmiotu z zakresu uwarunkowań innowacyjności, 

przebiegu procesów innowacyjnych, polityki innowacyjnej realizowanej na różnych 

szczeblach oraz dylematów pomiaru innowacyjności. 

2. Analiza wtórna wyników badań prowadzonych przez statystykę publiczną, w tym 

GUS i Eurostat. 

3. Analiza licznych opracowań i raportów instytucji publicznych, w tym 

przygotowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowy Bank Polski, 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jednostki samorządu terytorialnego, 

a także analiza wyników badań krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, 

w tym wyników badań projektu badawczego „Warunki zdynamizowania innowacji 

w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych”, którego kierownikiem był prof. zw. 

dr hab. Stanisław Sudoł, zaś autorka była członkiem zespołu badawczego1. 

                                                            
1 Celem badania było poznanie czynników stymulujących oraz hamujących wdrażanie innowacji produktowych 
i procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce. Wykorzystane zostały trzy metody badawcze, 
w których realizacji uczestniczyła autorka: metoda delficka, ankietyzacja przedsiębiorstw oraz wywiady 
pogłębione z kadrą zarządzającą jednostkami naukowymi i badawczymi. Projekt został sfinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/02700. 
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4. Badania CATI (Computer Assisted Telephone Interview) uzupełnione 

pogłębionymi wywiadami z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw przeprowadzone 

w ramach własnego projektu badań empirycznych.   

W badaniach empirycznych zastosowałam metodę badań ankietowych, które zostały 

uzupełnione metodą pogłębionych wywiadów przeprowadzonych z kadrą zarządzającą 

wyższego szczebla. W badaniach ankietowych narzędzie badawcze stanowił opracowany 

przeze mnie kwestionariusz ankiety, zaś realizację badań z wykorzystaniem metody CATI 

powierzyłam Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Wzorem badań realizowanych 

przez GUS, biorąc za kryterium wielkość przedsiębiorstwa, badaniem objęto małe, średnie 

i duże przedsiębiorstwa. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na próbie 

reprezentatywnej pod względem wielkości (ze względu na liczbę zatrudnionych osób) oraz 

rodzaju działalności wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i objęły 265 małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego oraz 259 małych, średnich 

i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego. Kryteriami doboru województw do 

badań był poziom rozwoju gospodarczego mierzony wysokością PKB na 1 mieszkańca oraz 

poziom innowacyjności regionów. Świadomie zrezygnowałam z przeprowadzania badań 

w najwyżej notowanym pod względem wysokości przyjętych kryteriów województwie 

mazowieckim oraz zajmującym jedne z ostatnich lokat województwie warmińsko-mazurskim. 

Według aktualnie dostępnych danych GUS-u oraz Eurostatu województwo śląskie zajmowało 

4. pozycję w kraju pod względem wysokości PKB per capita oraz poziomu innowacyjności, 

natomiast województwo kujawsko-pomorskie odpowiednio miejsce 10. oraz 14., co pozwoliło 

mi na dokonanie porównań siły oddziaływania uwarunkowań regionalnych na innowacyjność 

przedsiębiorstw w dwóch województwach różniących się poziomem rozwoju społeczno-

gospodarczego. Liczebność badanych prób oraz ich struktura pozwalają na stwierdzenie, iż 

wnioski wypływające z badań dotyczące oceny wpływu i znaczenia uwarunkowań 

regionalnych w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw odnoszą się, z dużym 

prawdopodobieństwem, do całych populacji przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego 

i śląskiego, z wyjątkiem podmiotów mikro.  

Tematyka oraz cele badania warunkowały dobór respondentów. Wywiady zostały 

przeprowadzone z przedstawicielami kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym z osobami 

zarządzającymi firmą (prezesi, dyrektorzy) lub jej częścią oraz właścicielami lub 

współwłaścicielami przedsiębiorstw.  

Badania zasadnicze zostały przeprowadzone w miesiącach październik – grudzień 2016 

roku. Przygotowując kwestionariusz ankiety, bazowałam na literaturze przedmiotu oraz 



Załącznik 2 
do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Alfredy Kamińskiej 

 

9 
 

wieloletnich własnych doświadczeniach zdobytych podczas pracy w przedsiębiorstwach. 

Ponadto, w celu lepszego poznania badanych problemów oraz ujęcia w badaniu najbardziej 

istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców oraz gospodarki elementów, przeprowadziłam 

wywiady częściowo ustrukturyzowane z przedsiębiorcami na temat znaczenia regionalnych 

uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw. W każdym z badanych województw 

zrealizowałam po trzy wywiady pogłębione w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Badanie 

jakościowe stanowiło jedynie uzupełnienie badań ankietowych, a jego głównym celem było 

lepsze poznanie opinii przedsiębiorców na temat badanego zagadnienia i problemów 

innowacyjności oraz udoskonalenie badań ankietowych.  

Głównymi podmiotami badań były przedsiębiorstwa, ale prowadzone rozważania 

dotyczą także instytucji współpracujących z przedsiębiorstwami oraz regionalnych władz 

samorządowych na szczeblu wojewódzkim. 

Zgodnie z procedurą przeprowadzania badań ankietowych zostało ono zapoczątkowane 

badaniami pilotażowymi na próbie 10 przedsiębiorstw z woj. kujawsko-pomorskiego oraz 10 

przedsiębiorstw z woj. śląskiego. Badanie pilotażowe pozwoliło na weryfikację narzędzia 

badawczego, eliminację wszelkich niejasności oraz sprawdzenie czasu potrzebnego na 

przeprowadzenie ankiety. 

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów 

zwieńczonych podsumowaniami, zakończenia, spisów (bibliograficznego, tabel, rysunków). 

Integralną częścią pracy jest aneks zawierający wzór kwestionariusza ankiety oraz wyniki 

analizy statystycznej (3 załączniki). Struktura i logika treści monografii wynikają z celu 

naukowego oraz postawionych pytań badawczych. 

Rozdział pierwszy zatytułowany Innowacyjność przedsiębiorstw i jej znaczenie stanowi 

wprowadzenie do prezentowanej w monografii tematyki i ma na celu systematyzację pojęć 

stosowanych w dalszej części. Przedstawiłam w nim szerokie spektrum definicji innowacji, 

zwracając uwagę na ewolucję oraz niejednoznaczność pojęcia. Scharakteryzowałam również 

kryteria podziału oraz rodzaje innowacji, które wraz z postępującym rozwojem społeczno-

gospodarczym, a jednocześnie pojawiającymi się nowymi wyzwaniami, przybierają nowe 

formy (frugal, inclusive, soft innovation). Zaproponowałam własną definicję innowacji, 

uwzględniającą ich szeroki zakres oraz dążenie do zwiększania skuteczności i efektywności 

funkcjonowania podmiotów wprowadzających innowacje oraz/lub ich otoczenia zewnętrznego. 

Zaprezentowałam źródła innowacji, zaś szczególną uwagę zwróciłam na ewolucję modeli 

procesu innowacyjnego – od prostych modeli linearnych do interakcyjnych modeli sieciowych 

i systemowych, opartych na występowaniu współpracy i powiązań pomiędzy poszczególnymi 
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podmiotami oraz fazami procesu, co implikuje zmianę czynników determinujących 

innowacyjność przedsiębiorstw. Ze względu na temat monografii przedstawiłam koncepcje 

rozwoju bazujące na wpływie środowiska, regionu na procesy innowacji oraz odpowiadające 

im terytorialne modele innowacji. Na zakończenie rozdziału syntetycznie scharakteryzowałam 

wpływ innowacji na poprawę efektywności działań przedsiębiorstw oraz rolę innowacji 

w rozwoju gospodarczym regionów. Współzależności występujące pomiędzy innowacyjnością 

podmiotów gospodarczych, sektorów, regionów, krajów i świata przedstawiłam w postaci 

łańcucha powiązań innowacyjności. Stwierdziłam, że z jednej strony innowacyjność 

podmiotów gospodarczych stanowi determinantę innowacyjności i sytuacji społeczno-

gospodarczej regionów i krajów, z drugiej strony, występuje zależność odwrotna – poziom 

innowacyjności i kondycja gospodarcza regionu i kraju warunkują aktywność innowacyjną 

przedsiębiorstw. Świadomość tych interakcji jest kluczowa dla kształtowania i wdrażania 

skutecznej polityki proinnowacyjnej na różnych poziomach.  

Na podstawie przeprowadzonych w rozdziale pierwszym monografii rozważań 

wysunęłam istotne wnioski dla dalszych studiów teoretycznych oraz badań empirycznych nad 

wpływem uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw: 

 po pierwsze: analizując wpływ czynników mezootoczenia na innowacyjność 

przedsiębiorstw, innowacje należy rozpatrywać w szerokim ujęciu, biorąc pod uwagę 

innowacje produktowe, procesowe, marketingowe oraz organizacyjne; 

 po drugie: zmianie ulegają czynniki warunkujące innowacyjność; w związku z tym, 

że zyskują na znaczeniu czynniki niematerialne (wiedza, doświadczenie, dobre 

relacje z otoczeniem), konieczna jest analiza zakresu współpracy przedsiębiorstw 

z innymi podmiotami regionalnej sceny innowacji; 

 po trzecie: zmienia się przebieg procesów innowacyjnych, które wymagają licznych 

interakcji wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi działami, ale także 

zewnętrznych – pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami, dostawcami, jednostkami 

naukowo-badawczymi, instytucjami wspierającymi działalność przedsiębiorstw, 

władzami samorządowymi, co powinno być uwzględnione w dalszych badaniach. 

W rozdziale drugim zatytułowanym Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw 

scharakteryzowałam i usystematyzowałam czynniki warunkujące innowacyjność 

przedsiębiorstw. W oparciu o studia literatury przedmiotu zaprezentowałam typologie 

uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w ujęciu różnych autorów identyfikujących od 

kilku do kilkudziesięciu czynników determinujących przebieg procesów innowacyjnych 
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w przedsiębiorstwach. Stosując jako kryterium podziału uwarunkowań innowacyjności źródło 

ich powstawania, wyróżniłam uwarunkowania wewnętrzne (endogeniczne), zależne przede 

wszystkim od samego przedsiębiorstwa i posiadanych przez niego zasobów oraz trzy poziomy 

uwarunkowań zewnętrznych (egzogenicznych): (1) poziom mikrootoczenia – obejmujący 

potrzeby i postawy klientów wobec innowacji, natężenie działalności innowacyjnej 

konkurencji, skłonność i zdolność kooperantów do podejmowania innowacyjnych 

przedsięwzięć, (2) poziom mezootoczenia – obejmujący czynniki regionalne zależne w dużym 

stopniu od władz samorządowych oraz prowadzonej przez nie polityki innowacyjnej, w tym 

wsparcie finansowe i organizacyjne podmiotów działających w regionie, aktywizowanie ich 

współpracy, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, wzmacnianie potencjału gospodarczego 

regionu, (3) poziom makro – obejmujący politykę gospodarczą i innowacyjną kraju oraz Unii 

Europejskiej (UE), przejawiającą się w decyzjach ekonomicznych, prawnych, politycznych 

dotyczących warunków prowadzenia działalności innowacyjnej, a także czynniki wynikające 

z sytuacji społecznej, demograficznej, zaawansowania technologicznego kraju, warunków 

środowiskowych oraz postępującej globalizacji świata.  

Zważywszy na tematykę pracy, szerzej rozwinęłam problem regionalnych 

uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, które usystematyzowałam w pięć 

współzależnych ze sobą grup. Scharakteryzowałam również, w oparciu o studia literatury 

przedmiotu oraz wyniki badań projektu „Warunki zdynamizowania innowacji w polskich 

przedsiębiorstwach przemysłowych”, najważniejsze stymulatory i bariery wdrażania 

innowacji, zwracając uwagę na stosunkowo rzadkie analizy regionalnych stymulatorów 

i barier.  

W rozdziale trzecim zatytułowanym Regionalna polityka innowacyjna i jej rola 

w stymulowaniu innowacyjności przedsiębiorstw zaprezentowałam działalność sektora 

publicznego w zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw, które ma miejsce na poziomie 

unijnym, krajowym i regionalnym. Przedstawiłam podstawowe dokumenty konstytuujące ramy 

polityki innowacyjnej w poszczególnych przestrzeniach, w tym strategię Europa 2020 oraz 

regionalne strategie innowacji. Zwróciłam uwagę na zmianę koncepcji polityki innowacyjnej 

od tradycyjnych form wsparcia instytucji realizujących badania naukowe do stymulowania 

wzajemnych interakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi systemy innowacji oraz 

koordynowania tych powiązań w celu tworzenia nowej wiedzy i innowacji. Wykorzystując 

ujęcie modelowe, scharakteryzowałam narodowe i regionalne systemy innowacji, a także 

przedstawiłam ich faktyczne znaczenie w Polsce. Zidentyfikowałam także, ściśle związane 

z regionalnymi uwarunkowaniami, podstawowe obszary i narzędzia oddziaływania regionalnej 
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polityki innowacyjnej na innowacyjność przedsiębiorstw, zwracając uwagę na potrzebę 

przeprowadzania systematycznych ocen skuteczności i efektywności wykorzystania 

poszczególnych narzędzi. 

W rozdziale czwartym zatytułowanym Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce 

w latach 2006-2015 w przekroju regionalnym przedstawiłam zagadnienia dotyczące pomiaru 

poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, regionów oraz krajów, w tym problemy związane 

z doborem właściwych mierników odzwierciedlających wielowymiarowość innowacyjności. 

Ewolucja modeli procesów innowacyjnych skutkuje powstawaniem nowych koncepcji pomiaru 

innowacyjności oraz zastosowaniem nowego rodzaju mierników. Omówiłam najczęściej 

wykorzystywane w literaturze przedmiotu oraz statystyce publicznej proste wskaźniki 

innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozbudowane indeksy złożone z kilkudziesięciu 

subwskaźników, służące do pomiaru innowacyjności gospodarek krajowych oraz regionalnych. 

Wyróżniłam trzy zasadnicze grupy kryteriów służących do pomiaru innowacyjności 

przedsiębiorstw: (1) nakłady na działalność innowacyjną (m.in. wydatki na działalność 

badawczo-rozwojową, inwestycje na zakup sprzętu, technologii, licencji, nakłady na 

podnoszenie kwalifikacji i szkolenia pracowników), (2) mierniki przebiegu procesów 

innowacyjnych (np. zakres i rodzaj współpracy przedsiębiorstw z innymi organizacjami), 

(3) efekty działalności innowacyjnej (np. liczba wdrożonych innowacji produktowych, 

procesowych, marketingowych i organizacyjnych, liczba zgłoszonych patentów, wzorów 

użytkowych, udział nowości w całkowitej sprzedaży). Zwróciłam również uwagę na problemy 

występujące podczas przeprowadzania badań poziomu innowacyjności i wynikające z tego 

powodu błędy.  

Drugą część rozdziału poświęciłam analizie innowacyjności przedsiębiorstw 

w przekroju regionalnym w latach 2006-2015 w oparciu o wyniki badań GUS-u oraz Eurostatu. 

Stwierdziłam, że występuje duże zróżnicowanie regionalne innowacyjności przedsiębiorstw, 

które nie koreluje z sytuacją gospodarczą regionów. W związku z powyższym istotne stało się 

zbadanie czy przyczyną zróżnicowania innowacyjności przedsiębiorstw są także 

uwarunkowania regionalne, co było przedmiotem moich dalszych analiz.  

W rozdziale piątym Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw - 

wyniki badań empirycznych zaprezentowałam założenia metodyczne badań własnych oraz 

określiłam zadania badawcze służące do realizacji celów naukowych pracy przedstawionych 

na stronie 7 Autoreferatu: 
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Zadanie 1: Określenie poziomu innowacyjności badanych przedsiębiorstw. 

Zadanie 2: Określenie siły oddziaływania czynników regionalnych na innowacyjność 

przedsiębiorstw. 

Zadanie 3: Pomiar współzależności pomiędzy oceną znaczenia regionalnych 

uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw a ich poziomem innowacyjności. 

Zadanie 4: Określenie różnic w sile i sposobach oddziaływania regionalnych 

uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, w zależności od wielkości 

przedsiębiorstw, rodzaju działalności oraz poziomu innowacyjności. 

Zadanie 5: Identyfikacja najważniejszych regionalnych stymulatorów i barier wdrażania 

innowacji. 

Zadanie 6: Ocena współpracy przedsiębiorstw z władzami samorządowymi oraz 

regionalnymi instytucjami wsparcia innowacyjności.  

Zgodnie z przebiegiem procesu innowacyjnego, analiza innowacyjności 

przedsiębiorstw uwzględniała prace badawczo-rozwojowe (składniki wejścia), współpracę 

z innymi podmiotami (realizacja procesu) oraz liczbę i stopień nowości wprowadzonych 

innowacji (składniki wyjścia). Poziom innowacyjności przedsiębiorstw określiłam w oparciu 

o liczbę wdrożonych innowacji oraz stopień ich nowości, a następnie skonfrontowałam wyniki 

z subiektywną oceną poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przez badanych. W oparciu 

o liczbę wdrożonych innowacji oraz stopień ich nowości każde przedsiębiorstwo zostało 

przyporządkowane do jednej z pięciu grup pod względem poziomu innowacyjności: 

przedsiębiorstwa nieinnowacyjne, poziom innowacyjności bardzo niski, niski, średni oraz 

bardzo wysoki i wysoki.  

Przedmiotem badań były również zależności występujące pomiędzy liczbą oraz 

stopniem nowości wdrożonych innowacji, stanowiących mierniki poziomu innowacyjności 

przedsiębiorstw, a wielkością przedsiębiorstw mierzoną liczbą zatrudnionych osób oraz 

rodzajem działalności przedsiębiorstw. Przy pomocy metod statystycznych (korelacje rang 

Spearmana) zbadałam również związki występujące pomiędzy poziomem innowacyjności 

przedsiębiorstw a współpracą z instytucjami otoczenia biznesu przy wdrażaniu innowacji oraz 

prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. 

W rozdziale szóstym zatytułowanym Uwarunkowania regionalne innowacyjności 

przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych prezentuję wyniki dalszych badań własnych 

i koncentruję się na ustaleniu siły i sposobu oddziaływania uwarunkowań regionalnych na 

innowacyjność przedsiębiorstw. Ocenie respondentów poddałam 27 czynników mających 

swoje źródło w mezootoczeniu, które przyporządkowałam do pięciu grup. Określiłam 



Załącznik 2 
do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Alfredy Kamińskiej 

 

14 
 

współzależności pomiędzy oceną znaczenia każdego czynnika a cechami przedsiębiorstw 

w postaci wielkości określonej liczbą zatrudnionych osób, poziomem innowacyjności oraz 

rodzajem działalności przedsiębiorstw. Do pomiaru współzależności wykorzystałam metody 

statystyczne: współczynniki korelacji rang Spearmana (dla cech mierzonych w skali 

porządkowej) oraz analizę wariancji (ANOVA) i test Tukeya. 

Uwzględniając znaczenie współpracy i jej wpływ na efektywność procesów innowacji, 

poddałam analizie jakość współpracy przedsiębiorstw przy wdrażaniu innowacji z wybranymi 

podmiotami, w tym m.in. z ośrodkami innowacji, firmami szkoleniowo-doradczymi, 

jednostkami naukowo-badawczymi, innymi przedsiębiorstwami oraz władzami 

samorządowymi.  

Ważnym elementem badań empirycznych była identyfikacja regionalnych czynników 

stymulujących i hamujących innowacyjność przedsiębiorstw oraz określenie różnic w sile 

oddziaływania stymulatorów i barier w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziomu 

innowacyjności i profilu działalności przedsiębiorstw. Dopełnieniem badań było poznanie 

opinii respondentów na temat wybranych aspektów uwarunkowań innowacyjności oraz 

propozycji działań, które powinny być podjęte przez wojewódzkie władze samorządowe w celu 

pobudzania innowacyjności przedsiębiorstw.  

W Zakończeniu dokonałam podsumowania uzyskanych wyników badań. 

Wieloaspektowa analiza regionalnych uwarunkowań pozwoliła na wyciągnięcie szeregu 

wniosków, które wykorzystałam do opracowania rekomendacji dla praktyki gospodarczej. 

Studia literatury przedmiotu oraz własne badania empiryczne pozwoliły na uzyskanie 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze i w rezultacie umożliwiło to ograniczenie luki 

poznawczej stwierdzonej na etapie studiów literatury.  

Podsumowując wyniki studiów literatury przedmiotu oraz wyniki własnych badań 

empirycznych można sformułować następujące kluczowe wnioski i rekomendacje odwołujące 

się do poszczególnych pytań badawczych: 

 

Pytanie 1: W jaki sposób czynniki regionalne wpływają na innowacyjność przedsiębiorstw? 

W wyniku zwiększającej się roli regionów w kształtowaniu procesów społeczno-

gospodarczych, wśród zewnętrznych uwarunkowań działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 

coraz większe znaczenie zyskują czynniki otoczenia regionalnego. Różnorodność 

analizowanych przez przedstawicieli nauki czynników wzrostu innowacyjności świadczy 

o złożoności i wielowymiarowości zjawiska oraz potrzebie kontynuacji badań. Studia literatury 
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przedmiotu zaprezentowane w rozdziale drugim pozwoliły na zidentyfikowanie następujących, 

współzależnych od siebie grup, regionalnych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw: 

Grupa 1: Wsparcie finansowe przez samorząd podmiotów działających w regionie w tym: 

przedsiębiorstw, instytucji naukowych i badawczych, ośrodków innowacji oraz 

instytucji finansowych. 

Grupa 2: Wsparcie organizacyjne i doradcze przez samorząd podmiotów działających 

w regionie w tym: pomoc organizacyjna dla przedsiębiorstw (angażowanie 

w projekty, organizowanie konferencji, szkoleń), angażowanie ośrodków innowacji 

w innowacyjne przedsięwzięcia, składanie zamówień publicznych na innowacyjne 

produkty i usługi, rozwój inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. 

Grupa 3: Współpraca podmiotów w regionie, w tym: funkcjonowanie sieci powiązań, 

współpraca przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz instytucjami wspierającymi 

innowacyjność, współpraca przedsiębiorstw na poziomie międzyregionalnym 

i międzynarodowym. 

Grupa 4: Jakość zasobów ludzkich i niematerialnych regionu, w tym: jakość kapitału ludzkiego 

i społecznego, postawy przedsiębiorcze i innowacyjne, regulacje prawne, 

kwalifikacje administracji publicznej w zakresie innowacji, dostęp do centrów 

wiedzy i nieodpłatnie udostępnianych informacji. 

Grupa 5: Potencjał gospodarczy i finansowy regionu, w tym: stan infrastruktury transportowej 

oraz teleinformatycznej, poziom atrakcyjności regionu dla inwestycji zagranicznych, 

wysokość środków finansowych pozostających do dyspozycji władz 

samorządowych, wszelkie działania skutkujące poprawą sytuacji ekonomicznej 

społeczności lokalnej. 

Zarówno władze samorządowe, jak i wszystkie podmioty tworzące regionalne 

środowisko innowacyjne, mają bezpośredni lub pośredni wpływ na siłę i sposób oddziaływania 

wyżej wymienionych czynników regionalnych. 

Przedsiębiorcy z badanych województw postrzegają, iż uwarunkowania regionalne 

posiadają największą siłę wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw (ocena 3,5 w woj. 

kujawsko-pomorskim, 3,9 w woj. śląskim – w skali od 0 do 5), następnie krajowe (odpowiednio 

w województwach: 3,2 i 3,7), zaś najmniejszą – międzynarodowe (2,5 w każdym 

z województw). Jest to oczywiście w dużej mierze związane z zasięgiem prowadzonej 

działalności, nie mniej przedsiębiorcy coraz bardziej dostrzegają zależność realizacji 

innowacyjnych przedsięwzięć od decyzji władz samorządowych oraz działalności instytucji 

otoczenia biznesu, stanowiących głównych uczestników regionalnych systemów innowacji.



Załącznik 2 
do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Alfredy Kamińskiej 

 

16 
 

Pytanie 2: Jaki jest poziom i charakter innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce? 

Analiza dostępnych danych GUSu oraz Eurostatu pozwala na stwierdzenie, że pomimo 

wykorzystywania środków unijnych oraz krajowych na poprawę poziomu innowacyjności 

przedsiębiorstw, w latach 2006-2015 sytuacja nie tylko nie uległa poprawie, ale pogorszyła się, 

co znajduje wyraz w wysokości większości wskaźników innowacyjności.  

Również poziom innowacyjności badanych przeze mnie przedsiębiorstw, określony 

w oparciu o liczbę oraz poziom nowości wdrożonych innowacji, skonfrontowany 

z subiektywną oceną innowacyjności przedsiębiorstw dokonaną przez respondentów, można 

uznać za niski oraz zbliżony w obu województwach. Ponad połowa przedsiębiorstw nie 

wprowadziła w ciągu trzech lat ani jednej innowacji, co zgodnie ze standardami określonymi 

w Oslo Manual oznacza, że są to przedsiębiorstwa nieinnowacyjne. Biorąc pod uwagę liczbę 

przebadanych przedsiębiorstw oraz ogólną liczbę wdrożonych innowacji, można stwierdzić, że 

średnia liczba innowacji wdrożonych w latach 2013-2015 przez jedno przedsiębiorstwo z woj. 

kujawsko-pomorskiego wynosi 1,17, zaś w woj. śląskim zaledwie 0,97, co odnosząc do danych 

Eurostatu jest niskim i niezadowalającym wynikiem. Przedsiębiorstwa najczęściej 

wprowadzały innowacje produktowe i procesowe. 

Skala nowości innowacji wprowadzonych przez badane przedsiębiorstwa nie jest 

wysoka. Wśród innowacji produktowych ponad 60% to nowości w skali przedsiębiorstwa. 

Wyniki te powinny niepokoić wszystkich zainteresowanych podnoszeniem innowacyjności, 

gdyż faktycznie dopiero produkty stanowiące nowość w skali kraju oraz w skali 

międzynarodowej mogą pozwolić przedsiębiorstwom na szerszy rozwój poprzez zdobywanie 

nowych rynków. 

W przybliżeniu co piąte przedsiębiorstwo posiada bardzo niski poziom innowacyjności. 

Przedsiębiorstwa o niskim i średnim poziomie innowacyjności stanowią odpowiednio 8,3% 

i 9,4% w woj. kujawsko-pomorskim i 13,9% oraz 7,3% w woj. śląskim. Zaledwie 3,4% 

przedsiębiorstw w woj. kujawsko-pomorskim i 1,5% w woj. śląskim odznacza się wysoką lub 

bardzo wysoką innowacyjnością. Zatem pomimo zróżnicowanej sytuacji społeczno-

gospodarczej woj. kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego poziom innowacyjności 

przedsiębiorstw jest zbliżony, co pozwala na stwierdzenie, iż województwa o słabszej pozycji 

gospodarczej mogą dysponować wyższym potencjałem innowacyjnym stymulującym 

innowacyjność przedsiębiorstw, a niższy rozwój społeczno-gospodarczy regionu nie musi 

skutkować niższym poziomem innowacyjności przedsiębiorstw działających na jego obszarze.  

Stwierdziłam, iż wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa zwiększeniu ulega 

średnia liczba wdrożonych innowacji. Przeciętna wyższa innowacyjność większych 
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przedsiębiorstw przejawia się nie tylko w większej średniej liczbie wdrożonych innowacji, ale 

także w wyższym poziomie ich nowości. W większości przypadków wzrost wielkości 

przedsiębiorstwa skutkuje zwiększeniem udziału innowacji produktowych i procesowych 

o wyższej skali nowości.  

Występują znacznych rozmiarów różnice w liczbie wdrożonych innowacji w zależności 

od rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa. Najwięcej innowacji 

wprowadziły przedsiębiorstwa produkcyjne. Również analiza stopnia nowości innowacji 

w odniesieniu do profilu działalności przedsiębiorstwa wskazuje na wyższą innowacyjność ze 

względu na stopień nowości innowacji produktowych przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Znaczna część respondentów (20,3% w woj. kujawsko-pomorskim, 17,7% w woj. 

śląskim) nie potrafiła określić poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, co oznacza 

niezadowalający poziom wiedzy na temat innowacyjności i jej znaczenia wśród pracowników 

najwyższego szczebla. Prezentowane wyniki potwierdzają, że istnieje potrzeba ustawicznego 

podnoszenia świadomości innowacyjnej przedsiębiorców. Znaczny odsetek badanych, 

reprezentujący kadrę zarządzającą wysokiego szczebla, niepotrafiących określić poziomu 

innowacyjności swoich przedsiębiorstw, jest wymownym dowodem „grzechu” 

przedsiębiorców oraz konieczności zmian w tym zakresie. Pomocne byłyby szkolenia, podczas 

których przedsiębiorcy nabywaliby umiejętności wyznaczania poziomu innowacyjności 

przedsiębiorstw. 

Zważywszy na fakt, iż wzrost innowacyjności przedsiębiorstw stanowił cel już 

wcześniej realizowanych programów unijnych oraz krajowych, w tym Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach których zostały wykorzystane znaczące środki 

finansowe, obniżający się poziom innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce należy 

potraktować jako kluczowe wyzwanie na najbliższe lata zarówno dla władz krajowych oraz 

samorządowych, jak i samych przedsiębiorstw. 

Analiza innowacyjności badanych przedsiębiorstw w kontekście współpracy z innymi 

podmiotami przy wdrażaniu innowacji pozwala na stwierdzenie, że przedsiębiorstwa, które 

realizowały procesy innowacyjne przy współudziale innych podmiotów, w tym jednostek 

naukowo-badawczych, charakteryzują się wyższym poziomem innowacyjności. Pomimo 

licznych problemów we współpracy pomiędzy nauką a biznesem wyniki dostępnych badań 

wskazują na występujące korzyści tej współpracy w postaci wzrostu innowacyjności 

przedsiębiorstw, zatem obie strony powinny być zainteresowane nawiązywaniem 

i poszerzaniem kooperacji. Wiedza o korzystnych skutkach współpracy powinna motywować 

samorządy do aktywizowania nawiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami oraz 
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wielopodmiotowej kooperacji w regionie. Prowadzenie współpracy, rozumianej jako aktywne 

zaangażowanie obu stron w realizację procesu, można uczynić warunkiem przyznania dotacji, 

grantu czy innego dofinansowania ze strony samorządu. Organizowanie konferencji, targów, 

różnego typu spotkań przy współudziale przedstawicieli świata biznesu oraz nauki jest okazją 

do nawiązywania kontaktów oraz wzajemnego poznania potrzeb i oczekiwań obu stron, sprzyja 

wymianie wiedzy oraz stanowi źródło informacji dla przedsiębiorstw. Realizowane przez 

samorządy projekty społeczne czy infrastrukturalne również powinny sprzyjać współdziałaniu 

różnych środowisk. 

W obu województwach ok. 85% badanych przedsiębiorstw nie prowadziło własnej 

działalności badawczo-rozwojowej oraz nie zlecało na zewnątrz prac B+R, które są 

wyznacznikami innowacyjności. Samodzielne prace badawczo-rozwojowe realizowało 

w przybliżeniu co 10. przedsiębiorstwo. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają 

prezentowane w literaturze związki występujące pomiędzy poziomem innowacyjności 

przedsiębiorstw a prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Każdy rodzaj 

działalności B+R (własna, zlecana, obie formy) skutkuje wzrostem innowacyjności. 

Świadomość korzyści wynikających z prowadzenia prac badawczo-rozwojowych powinna 

motywować przedsiębiorstwa do jej podejmowania oraz bardziej profesjonalnego, opartego o 

wyniki badań, wdrażania nowości. Z kolei samorządy powinny aktywizować prowadzenie prac 

B+R przez przedsiębiorstwa, wykorzystując posiadane narzędzia, w tym przede wszystkim 

finansowe, organizacyjne oraz doradcze. 

 

Pytanie 3: W jaki sposób władze samorządowe w ramach realizowanej regionalnej polityki 

innowacyjnej mogą stymulować innowacyjność przedsiębiorstw? 

Jedną z cech współczesnej polityki innowacyjnej realizowanej na poziomie unijnym, 

krajowym i regionalnym jest rosnąca rola władz regionalnych i lokalnych w jej planowaniu 

i wdrażaniu. W opinii UE regiony odgrywają podstawową rolę w procesach innowacyjnych, 

ponieważ są głównymi partnerami uniwersytetów, instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw, 

zwłaszcza małych i średnich. Władze samorządowe nie tylko posiadają możliwości wpływania 

na innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale wręcz ustawowo zobligowane są do 

wspomagania rozwoju gospodarczego i innowacyjności. Samorządy dysponują szeregiem 

możliwości oddziaływania na innowacyjność przedsiębiorstw na poziomie mezootoczenia 

poprzez realizację skutecznej regionalnej polityki innowacyjnej, zaś głównym źródłem 

finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w regionach są regionalne programy operacyjne.  
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Realizacja regionalnej polityki innowacyjnej przez samorządy odbywa się 

z wykorzystaniem instrumentów prawno-administracyjnych, ekonomiczno-finansowych, 

inwestycyjnych, instytucjonalno-organizacyjnych, planistycznych i promocyjnych. 

Regionalna polityka innowacyjna, podobnie jak krajowa, wymaga przeprowadzania 

systematycznych analiz oraz ocen pod kątem skuteczności, efektywności, słuszności 

wykorzystania poszczególnych narzędzi, które powinny być systematycznie dostosowywane 

do potrzeb organizacji i zmieniającego się otoczenia.  

Należy podkreślić, że nie tylko samorząd regionalny, ale samorządy wszystkich szczebli 

powinny prowadzić skuteczną politykę innowacyjną spójną z polityką krajową oraz unijną. 

Jednocześnie wielorakość unijnych programów oraz wytyczonych przez nie celów 

i priorytetów nie ułatwia realizacji polityki innowacyjnej na poszczególnych szczeblach, która 

staje się rozproszona, podobnie jak finansujące je środki. Rolą samorządów terytorialnych i ich 

organów jest nie tylko opracowywanie regionalnych strategii innowacji oraz programów 

zgodnych z wymogami UE, ale skuteczne i efektywne koordynowanie wdrażania ich w celu 

stymulowania innowacyjności przy wykorzystaniu posiadanych narzędzi oraz infrastruktury. 

Występuje potrzeba większej aktywności ze strony przedsiębiorców w kształtowaniu 

regionalnej polityki innowacyjnej poprzez angażowanie się w opracowywanie regionalnych 

dokumentów strategicznych, dobrą współpracę z władzami samorządowymi oraz pozostałymi 

uczestnikami rynku, w tym tworzenie sieci współpracy sprzyjających generowaniu, absorbcji 

i dyfuzji innowacji. Konieczne jest szersze uczestnictwo przedsiębiorców w samorządach 

gospodarczych, a także większe zaangażowanie i udział w życiu społeczno-gospodarczym 

regionu.  

 

Pytanie 4: Jaka jest siła i sposób oddziaływania uwarunkowań regionalnych na 

innowacyjność badanych przedsiębiorstw w Polsce? 

Relatywnie najważniejsze czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstw 

w każdej z pięciu badanych grup uwarunkowań regionalnych, wynikające z badań to: 

1. Pośród czynników z grupy wsparcie finansowe podmiotów przez samorząd za 

najważniejsze dla innowacyjności przedsiębiorstw, zarówno w województwie 

kujawsko-pomorskim, jak i śląskim, uznano pomoc finansową na inwestycje 

w środki trwałe, dofinansowanie i rozwój instytucji finansowych oraz ułatwienie 

dostępu przedsiębiorstw do kapitału.  

2. Wśród czynników z grupy samorządowego wsparcia organizacyjnego i doradczego 

w regionie za najważniejsze uznano angażowanie przedsiębiorstw w projekty, 
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organizowanie konferencji, szkoleń oraz angażowanie ośrodków innowacji 

w realizację proinnowacyjnych działań. Przedsiębiorstwa generalnie preferują 

pomoc kierowaną bezpośrednio do nich, a nie do innych podmiotów, dlatego 

bezpośrednie angażowanie przedsiębiorstw w innowacyjne projekty oraz 

umożliwienie zdobywania niezbędnej wiedzy i informacji traktowane jest przez 

respondentów jako istotne uwarunkowanie innowacyjności.  

3. Za czynniki wpływające w największym stopniu na innowacyjność przedsiębiorstw 

spośród metod aktywizacji współpracy podmiotów w regionie przez samorząd 

uznano ceny usług instytucji wspierających innowacyjność oraz pomoc samorządu 

dla przedsiębiorstw w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.  

4. Z grupy czynników budujących i wzmacniających zasoby niematerialne regionu za 

najważniejsze uznano zaangażowanie samorządu w rozwój kapitału ludzkiego 

(przydzielanie grantów, stypendiów, organizowanie szkoleń, wyławianie talentów, 

dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb regionu itp.). Kolejnym czynnikiem 

o największym znaczeniu z tej grupy jest tworzenie centrów wiedzy w regionie 

i nieodpłatne udostępnianie analiz rynku, baz danych, źródeł informacji niezbędnych 

dla realizacji procesów innowacyjnych. 

5. Za najważniejsze czynniki spośród grupy związanej z budową i wzmacnianiem 

zasobów materialnych regionu w obu województwach uznano rozwój infrastruktury 

transportowej oraz rozwój infrastruktury teleinformatycznej. Zwracają uwagę 

wysokie oceny przyznane tej grupie czynników stanowiących podstawę sprawnego 

funkcjonowania przedsiębiorstw.  

Z pięciu poddanych badaniom własnym grup regionalnych uwarunkowań wdrażania 

innowacji przedsiębiorcy najwyżej oceniają znaczenie budowy i wsparcia zasobów 

materialnych oraz niematerialnych regionu. Natomiast najniższy wpływ na innowacyjność ma 

w ich ocenie wsparcie finansowe podmiotów w regionie, z wyjątkiem dofinansowania 

inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Wobec wysokich ocen znaczenia czynników 

finansowych na poziomie makro i mikro jest to ważna i interesująca informacja dla 

samorządów realizujących politykę innowacyjną. Należy zaznaczyć, że żaden z badanych 

czynników nie uzyskał oceny poniżej 2,0, która oznacza niewielkie znaczenie danego czynnika. 

Przedsiębiorcy oczekują od samorządów przede wszystkim dbałości o infrastrukturę oraz 

zasoby materialne i niematerialne regionu, pomocy w nawiązywaniu kontaktów, wsparcia 

organizacyjnego, a pomoc finansowa nie jest najważniejsza. Powyższe stanowi ważną 

wskazówkę dla samorządów, które często tłumaczą swój brak aktywności w zakresie 
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innowacyjności ograniczonym budżetem. Tymczasem z punktu widzenia przedsiębiorców 

poprawa innowacyjności przedsiębiorstw wymaga przede wszystkim działań, które nie 

wymagają ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Należy zaznaczyć, iż badani 

reprezentują poglądy kadry zarządzającej, co ma istotne znaczenie dla procesu wnioskowania. 

Wobec ciągle niesatysfakcjonującej współpracy przedsiębiorstw z podmiotami 

zewnętrznymi przy wdrażaniu innowacji optymistyczne jest lokowanie na trzecim miejscu 

w obu województwach grupy uwarunkowań aktywizowanie współpracy podmiotów w regionie.  

Istotną grupą czynników stymulujących innowacyjność przedsiębiorstw stanowi 

wsparcie organizacyjne i doradcze ze strony samorządu. W opinii respondentów organizacja 

konferencji, seminariów, szkoleń przez samorządy, umożliwianie dzielenia się wiedzą, a także 

bezpośrednie angażowanie przedsiębiorstw w realizację innowacyjnych projektów ułatwiają 

realizację innowacyjnych przedsięwzięć. W świetle priorytetu jakim jest wzrost 

innowacyjności występuje konieczność zdobywania nowej wiedzy przez przedsiębiorstwa 

z zakresu m.in. metod zarządzania innowacjami, czynników stymulujących innowacyjność, 

aktualnych programów wspierania innowacyjności, aktualnych przepisów prawnych 

regulujących działalność innowacyjną, a także, jak wspomniano, metod wyznaczania poziomu 

innowacyjności przedsiębiorstw. Na skalę krajową takie działania prowadzi m.in. Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ale istnieje potrzeba większej aktywności w tym zakresie 

na poziomie województw, z uwzględnieniem specyfiki oraz rzeczywistych problemów 

regionalnych.  

Różnice występujące w poziomie oceny znaczenia poszczególnych czynników 

regionalnych przez respondentów z obu województw różniących się poziomem rozwoju 

społeczno-gospodarczego dotyczą zaledwie trzech z dwudziestu siedmiu badanych czynników, 

co wskazuje na swego rodzaju uniwersalizm znaczenia badanych czynników i potrzebę 

uwzględniania ich przy konstruowaniu założeń oraz realizacji regionalnej polityki 

innowacyjnej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów. 

 

Pytanie 5: W jaki sposób cechy przedsiębiorstw (wielkość, poziom innowacyjności i rodzaj 

działalności przedsiębiorstwa) różnicują siłę i sposób oddziaływania czynników regionalnych 

na ich innowacyjność? 

Interesujących wniosków dostarczyła analiza współzależności pomiędzy oceną 

znaczenia uwarunkowań regionalnych a cechami przedsiębiorstw w postaci wielkości 

określonej liczbą zatrudnionych osób, poziomem innowacyjności oraz rodzajem działalności. 
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W obu województwach przedsiębiorstwa bardziej innowacyjne wyżej oceniały 

w stosunku do podmiotów o niższym poziomie innowacyjności znaczenie następujących 

czynników: 

 pomoc finansowa dla przedsiębiorstw na inwestycje w środki trwałe, 

 pomoc finansowa dla przedsiębiorstw na współpracę z jednostkami naukowo-

badawczymi,  

 dofinansowanie i rozwój instytucji finansowych i ułatwienie dostępu przedsiębiorstw 

do kapitału, 

 angażowanie ośrodków innowacji w realizację proinnowacyjnych działań, 

 składanie przez władze samorządowe zamówień publicznych na innowacyjne 

produkty i usługi, 

 ułatwienie dostępu przedsiębiorstw do usług instytucji badawczych i laboratoriów, 

 ułatwienie współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami szkoleniowo-doradczymi. 

Zatem przedsiębiorstwa o wyższym poziomie innowacyjności są bardziej otwarte na 

otoczenie, współpracę z nim, doceniają potrzebę korzystania z wiedzy i usług jednostek 

naukowo-badawczych i szkoleniowo-doradczych. Przedsiębiorstwa o wyższym poziomie 

innowacyjności z woj kujawsko-pomorskiego wyżej oceniały znaczenie dziewięciu 

z dwudziestu siedmiu badanych czynników, niżej lokowały znaczenie jednego czynnika, zaś 

dla przedsiębiorstw reprezentujących wyższy poziom innowacyjności z województwa 

śląskiego dwanaście czynników posiadało większe znaczenie. 

W obu województwach występowały istotne związki pomiędzy wielkością 

przedsiębiorstw a oceną znaczenia następujących czynników: 

 składanie przez władze samorządowe zamówień publicznych na innowacyjne 

produkty i usługi,  

 ułatwienie dostępu do usług instytucji badawczych i laboratoriów,  

które mają większe znaczenie dla większych przedsiębiorstw.  

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw można stwierdzić, że większe 

przedsiębiorstwa częściej angażują się we współpracę z podmiotami zewnętrznymi, są bardziej 

otwarte na pozyskanie nowej wiedzy, nowych zasobów i technologii, a także ponoszenie 

związanego z tym ryzyka, stąd wyżej oceniają znaczenie kilkunastu regionalnych czynników 

ułatwiających nawiązywanie kontaktów zewnętrznych.  

Występowały istotne statystycznie zależności pomiędzy oceną znaczenia części 

uwarunkowań regionalnych a profilem działalności przedsiębiorstwa, które to zależności 
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dotyczyły oceny czterech czynników regionalnych przez przedsiębiorstwa woj. kujawsko-

pomorskiego i dziesięciu czynników w zróżnicowany sposób ocenianych w zależności od 

rodzaju prowadzonej działalności w woj. śląskim. Przykładowo przedsiębiorstwa produkcyjne 

z woj. śląskiego wyżej oceniały w porównaniu do pozostałych przedsiębiorstw znaczenie 

uwarunkowań finansowych, a także zaangażowanie samorządu w rozwój kapitału ludzkiego. 

Również realizacja innowacyjnych procesów przy współudziale i zaangażowaniu podmiotów 

zewnętrznych prowadzona była najczęściej przez przedsiębiorstwa produkcyjne, co wynika 

z potrzeby pozyskiwania nowych zewnętrznych zasobów niezbędnych do wdrażania innowacji 

produktowych. 

Wobec zróżnicowanych ocen oddziaływania części uwarunkowań regionalnych na 

innowacyjność w zależności od cech przedsiębiorstw, władze regionalne powinny uwzględniać 

w swoich proinnowacyjnych przedsięwzięciach zdywersyfikowane potrzeby i oczekiwania 

przedsiębiorstw wynikające m.in. z wielkości, aktualnego poziomu innowacyjności, profilu 

działalności przedsiębiorstw, świadomości innowacyjnej kadry zarządzającej i pozostałych 

pracowników. Potrzeba poprawy wzajemnej komunikacji pomiędzy stronami oraz większe 

społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw w sprawy regionu wydają się niezbędne w procesie 

zwiększania innowacyjności.  

 

Pytanie 6: Jakie są najważniejsze regionalne stymulatory oraz bariery innowacyjności 

przedsiębiorstw? 

Zadaniem władz samorządowych jest ograniczanie niekorzystnego oddziaływania na 

procesy innowacyjne w regionach czynników hamujących innowacyjność organizacji, 

natomiast zadaniem przedsiębiorstw jest jak najszersze wykorzystywanie sprzyjającego 

oddziaływania regionalnych stymulatorów innowacyjności. W obu województwach za 

najważniejszy czynnik stymulujący innowacyjność przedsiębiorstw uznano poziom 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej oraz możliwość skorzystania z dotacji 

unijnych. Natomiast stosunkowo niskie, nieznacznie poniżej przeciętnej, oceny takich 

stymulatorów jak: odpowiedni klimat w regionie dla przedsiębiorczości, pomoc 

w nawiązywaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej – stanowią wyzwanie dla 

władz samorządowych na najbliższe lata.  

Za najpoważniejsze bariery w obu województwach uznano: biurokrację i opieszałość 

administracji publicznej, poziom infrastruktury transportowej i teleinformatycznej, słabe 

wsparcie finansowe ze strony samorządu dla przedsiębiorstw. O ile niwelowanie pierwszej 

z wymienionych barier nie jest związane z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych, 
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a wymaga jedynie wdrożenia odpowiednich standardów obsługi, często bardziej przyjaznego 

podejścia do klienta, o tyle pokonanie dwu kolejnych związane jest z wydatkowaniem środków, 

które są ograniczone. Konieczna wydaje się zmiana alokacji środków na przedsięwzięcia 

o wyższym stopniu skuteczności i efektywności z punktu widzenia innowacyjności gospodarki 

regionu. 

Ocena części regionalnych stymulatorów i barier uzależniona jest od cech 

przedsiębiorstw, a współzależności występowały najczęściej pomiędzy oceną znaczenia 

hamującego wpływu barier a poziomem innowacyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa 

o wyższym poziomie innowacyjności częściej postrzegają czynniki regionalne jako bariery 

hamujące ich rozwój. Jednocześnie przedsiębiorstwa o wyższym poziomie innowacyjności 

oraz przedsiębiorstwa duże wyżej oceniają stymulujące znaczenie czynników umożliwiających 

nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w realizacji innowacyjnych 

przedsięwzięć. Wyniki badań potwierdzają zróżnicowanie ocen oddziaływania czynników 

regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw w zależności od cech przedsiębiorstw. 

 

Pytanie 7: Czy rozbudowana sieć regionalnych ośrodków innowacji wystarczająco stymuluje 

innowacyjność przedsiębiorstw? 

Przedsiębiorcy przyznają, iż w ostatnich latach coraz częściej korzystają ze wsparcia 

ośrodków innowacji przy realizacji innowacyjnych procesów, ale nadal 75,0% badanych 

przedsiębiorstw z woj. kujawsko-pomorskiego i ok. 65,0% z województwa śląskiego nie 

współpracowało z ośrodkami innowacji. Jednocześnie ponad połowa badanych widzi potrzebę 

poprawy skuteczności działania ośrodków innowacji, co wpłynie na zwiększenie aktywności 

innowacyjnej przedsiębiorstw.  

Wskazane jest usprawnienie funkcjonowania ośrodków innowacji, lepsze dostosowanie 

ofert pod względem cenowym i jakościowym do potrzeb przedsiębiorstw, a także szersze 

zainteresowanie efektami współpracy uzyskanymi przez przedsiębiorstwa. Dostrzega się 

potrzebę przynajmniej częściowego uzależnienia dofinansowania ośrodków innowacji przez 

samorządy od przykładowo liczby wdrożonych innowacji, liczby uzyskanych patentów, 

zgłoszeń wzorów użytkowych przez przedsiębiorstwa. Szeroka sieć ośrodków innowacji nie 

zapewnia właściwej obsługi przedsiębiorcom z badanych województw, zaś ocena jakości 

współpracy z ośrodkami innowacji przez respondentów pozostawia wiele do życzenia. 

Potrzebna jest nowa jakość współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sferą badawczo-

rozwojową, administracją publiczną i ośrodkami innowacji, oparta na zaufaniu, wspólnym 
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uczeniu się i potrzebie dokonywania pozytywnych zmian. Tego typu zmiany dokonują się 

w długich okresach, ale to nie oznacza, że nie są możliwe.  

 

Przeprowadzone badania pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze. Wszystkie zdefiniowane na początku pracy cele zostały, w moim przekonaniu, 

osiągnięte. Określając wkład pracy w rozwój nauk o zarządzaniu można stwierdzić, że 

monografia: 

 uzupełnia wiedzę na temat regionalnych uwarunkowań innowacyjności 

przedsiębiorstw i wypełnia występującą lukę teoretyczną dotyczącą braku 

systematyzacji czynników regionalnych determinujących innowacyjność 

przedsiębiorstw oraz kompleksowego podejścia do uwarunkowań regionalnych, 

 identyfikuje oraz charakteryzuje regionalne uwarunkowania innowacyjności 

przedsiębiorstw zwracając uwagę na ich rosnące znaczenie w stosunku do makro 

i mikro uwarunkowań,  

 identyfikuje kluczowe czynniki mezootoczenia warunkujące innowacyjność 

przedsiębiorstw, 

 identyfikuje sposób i siłę oddziaływania uwarunkowań regionalnych na 

innowacyjność przedsiębiorstw oraz określa regionalne stymulatory i bariery 

innowacyjności,  

 ustala zależności pomiędzy poszczególnymi uwarunkowaniami regionalnymi 

a poziomem innowacyjności, wielkością oraz profilem działalności przedsiębiorstw, 

 zawiera rekomendacje dla praktyki gospodarczej (przedsiębiorstw, władz 

samorządowych, instytucji otoczenia biznesu) w celu lepszego wykorzystania 

czynników regionalnych w realizacji innowacyjnych procesów,  

 inspiruje do dyskusji i dalszych badań uwarunkowań regionalnych, 

 pozwala na wykorzystanie zaproponowanego narzędzia badawczego służącego do 

oceny uwarunkowań regionalnych w kolejnych badaniach w dalszej perspektywie 

czasowej, co umożliwi ocenę skuteczności proinnowacyjnych działań 

podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz władze samorządowe.  

Wymienione elementy poszerzają w mojej opinii wiedzę na temat czynników 

warunkujących innowacyjność polskich przedsiębiorstw i tym samym stanowią znaczny wkład 

w rozwój nauk o zarządzaniu. Wiedza ta jest niezbędna dla prawidłowego kształtowania 
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procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach oraz tworzenia skutecznych i efektywnych 

narzędzi wspierających te procesy. 

Praca prezentuje w sposób kompleksowy i szeroki uwarunkowania regionalne 

innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o badania przeprowadzone na 

reprezentatywnych próbach przedsiębiorstw w dwóch regionach, wypełniając tym samym lukę 

empiryczną.  

Dodatkowym wkładem pracy jest sformułowanie wniosków i rekomendacji dla praktyki 

gospodarczej. Diagnoza regionalnych uwarunkowań oraz identyfikacja regionalnych 

stymulatorów i barier innowacyjności przedsiębiorstw stanowiły punkt wyjścia do realizacji 

celu utylitarnego w postaci określenia zalecanych do wdrożenia przez praktykę gospodarczą 

działań, umożliwiających wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji 

regionów i krajów. 

Uwzględniając aspekt aplikacyjny pracy, należy stwierdzić, iż prezentowane wyniki 

badań oraz wypływające z nich wnioski mogą stanowić pomoc przy opracowywaniu przez 

władze samorządowe koncepcji regionalnej polityki innowacyjnej oraz regionalnych systemów 

innowacji. Beneficjentami prezentowanej wiedzy mogą być również właściciele 

przedsiębiorstw oraz menedżerowie, którzy wykorzystując znajomość sposobu i siły 

oddziaływania uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw, mogą wpływać 

na poprawę konkurencyjności i rozwój swoich organizacji. Wnioski wypływające z badań 

powinny również zainteresować ośrodki innowacji oraz inne podmioty świadczące usługi dla 

biznesu i być dla nich pomocne w kształtowaniu właściwej oferty. Przeprowadzone rozważania 

oraz zaprezentowane wyniki badań empirycznych mają zatem znaczenie naukowe oraz 

utylitarne i stanowią przyczynek do dalszych dyskusji oraz badań. 

Ograniczeniem prezentowanych badań jest subiektywizm respondentów 

w dokonywaniu oceny znaczenia regionalnych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, 

aczkolwiek błędy odpowiedzi starałam się minimalizować poprzez m.in. dobór respondentów 

z grupy kadry zarządzającej. Brak możliwości uwzględnienia wszystkich czynników 

regionalnych oraz wzajemne nakładanie się i przenikanie czynników z różnych poziomów 

otoczenia przedsiębiorstw, a także zastosowane miary poziomu innowacyjności 

przedsiębiorstw – to kolejne ograniczenia badawcze.  

Podjęte rozważania pozwalają na wytyczenie nowych kierunków badań, stanowiących 

rozszerzenie i kontynuację prezentowanych zagadnień, wśród których poznanie wpływu innych 

czynników regionalnych determinujących innowacyjność przedsiębiorstw, w tym między 

innymi kultury innowacyjnej regionu, a także określenie wpływu regionalnych uwarunkowań 
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na efektywność działań przedsiębiorstw, wydaje się szczególnie ważne i interesujące. 

Z pewnością analizy prowadzone na poziomie poszczególnych sekcji PKD dostarczyłyby 

ciekawych i użytecznych wniosków, ale wymagałoby to znacznego zwiększenia próby 

badawczej.  

5. Omówienie aktywności zawodowej oraz pozostałych 
osiągnięć naukowo - badawczych  

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 
Zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem od lat stanowią przedmiot 

mojego zainteresowania w kontekście naukowo-badawczym oraz aplikacyjnym. Pierwszy 

okres mojego życia zawodowego skupił się na praktycznym poznaniu warunków i zasad 

funkcjonowania przedsiębiorstw. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej 

pracowałam w polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach awansując od stanowiska 

specjalisty, poprzez stanowiska menedżerskie (Product Manager, Marketing Manager) do 

dyrektora ds. marketingu i sprzedaży. Szczególnie cenna z naukowego punktu widzenia była 

dla mnie praca w przedsiębiorstwie zagranicznym Comindex, w którym przechodząc 

poszczególne szczeble kariery miałam możliwość dokładnego zapoznania się z działalnością 

przedsiębiorstwa zarządzanego według światowych standardów. Realizowane przeze mnie 

zadania obejmowały m.in.: opracowanie i realizację strategii marketingowej, określanie 

potencjału rynku dla produkowanych wyrobów, ustalanie cen wyrobów, planowanie struktury 

działu marketingu i sprzedaży, pozyskiwanie pracowników. Uczestniczyłam we wprowadzaniu 

do Polski czołowych marek międzynarodowych, które nadal obecne są na rynku (m.in. Bols, 

Develey).  

Wieloaspektowa współpraca z czołowymi agencjami badań rynku, jak GFK, 

SMG/KRC Poland, Nielsen, ARC Rynek i Opinia, pozwoliła mi poszerzyć posiadaną wiedzę 

oraz nabyć cenne doświadczenie w przeprowadzaniu badań ilościowych i jakościowych.  

Do moich zadań należała także koordynacja działań związanych z wprowadzaniem 

nowych innowacyjnych wyrobów na rynek począwszy od etapu pomysłu, poprzez budowę 

prototypu i jego badania, skończywszy na etapie wdrożenia, w czym pomocne były studia 

literaturowe nad przebiegiem i wsparciem procesów innowacyjnych, a także liczne szkolenia. 

Wyrazem moich starań w kierunku poprawy funkcjonalności wyrobów jest zaproponowanie 

zmiany opakowania wyrobu – jestem współautorem wzoru zdobniczego pt. nakrętka – 

zamknięcie butelki, zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod 

numerem 16092 (Świadectwo Autorskie nr 9769 z 16 grudnia 1998 roku).  
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Uczestniczyłam również we wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 

9001. Efektem prowadzonych przeze mnie prac było opracowanie szeregu dokumentacji 

istotnych dla usprawnienia działalności przedsiębiorstwa, w tym procedur wdrażania nowych 

produktów na rynek, strategii i planów marketingowych na poszczególne lata, wytycznych 

w zakresie merchandisingu dla przedstawicieli handlowych. Celem strategicznym mojej 

działalności był rozwój przedsiębiorstwa w którym byłam zatrudniona, stąd zagadnienie to 

stanowiło od samego początku mojej kariery zawodowej przedmiot moich licznych analiz oraz 

studiów. 

W tym czasie nieustannie poszerzałam swoją wiedzę oraz kształciłam umiejętności na 

studiach podyplomowych oraz licznych kursach, szkoleniach i seminariach. Stanowiły one 

okazję do spotkań i ciekawych dyskusji z kadrą naukową reprezentującą prestiżowe uczelnie. 

Jednocześnie sama, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, prowadziłam 

szkolenia dla pracowników placówek handlowych. 

Liczne obserwacje, eksperymenty, rozmowy prowadzone z pracownikami wszystkich 

szczebli zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowane były na mój rozwój naukowy i stały 

się źródłem wiedzy, a także inspiracji dalszych badań dotyczących funkcjonowania i rozwoju 

przedsiębiorstwa. Już wtedy cechowała mnie potrzeba dociekań, poszukiwania odpowiedzi na 

pytania „dlaczego”, „w jaki sposób”. Nieocenione znaczenie w moim rozwoju naukowym 

miała współpraca z klientami, dostawcami, dystrybutorami, sieciami handlowymi oraz 

wszelkimi instytucjami pośredniczącymi. Bezpośrednie kontakty z nimi były źródłem wiedzy, 

a także warunkowały zwiększenie sprzedaży, udziału w rynku, zwiększenie świadomości marki 

wśród klientów przyczyniając się do sukcesu przedsiębiorstwa. Doświadczenia te 

zainspirowały mnie do prowadzenia szerszych rozważań dotyczących znaczenia uwarunkowań 

zewnętrznych oraz współpracy w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw.  

W 2004 roku rozpoczęłam pracę w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 

Doświadczenia zdobyte podczas pracy w przedsiębiorstwach mają bezpośredni związek 

z moimi zainteresowaniami naukowymi oraz prowadzoną działalnością dydaktyczną 

i obejmują zagadnienia związane z marketingiem oraz rozwojem i innowacyjnością 

przedsiębiorstw.  

W pierwszych latach działalności naukowej skupiłam się na analizie funkcjonowania 

przedsiębiorstw w regionie lubelskim, czego efektem była publikacja artykułów na ten temat. 

Zwróciłam uwagę na znaczenie przygranicznego położenia oraz współpracy transgranicznej 
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w działalności podmiotów. Wnioski z prowadzonych analiz przedstawiłam na konferencjach 

międzynarodowych2 oraz w niżej wymienionych publikacjach: 

 Kamińska A., 2006, Stan i rozwój handlu detalicznego w Zamościu jako efekt 
przygranicznej lokalizacji miasta, [w:] S. Partycki, P. Bieńczak (red.), Wyzwania 
współpracy transgranicznej Polska-Ukraina, Materiały pokonferencyjne, UM 
w Chełmie. 

 Kamińska A., 2009, Współpraca transgraniczna regionu lubelskiego z Ukrainą, [w:] 
J. Zakrzewski (red.), Perspektywy rozwoju współpracy polskich i ukraińskich 
przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wschodnioukraiński 
Państwowy Uniwersytet im. W. Dala w Ługańsku, L&J Techtrading Sp. z o.o., 
Warszawa, s. 211 – 218, ISBN 978-83-61848-11-0.  

 Kamińska A., 2009, Transkordonna spiwpracia liubielskogo regionu z Ukrainoju, 
[w:] Obumowlienosti rozwitki miżnarodnoj dijalnosti ukrainckich i polskich 
pidpriemstw, Wschodnioukraiński Państwowy Uniwersytet im. W. Dala 
w Ługańsku, Ługańsk, s. 61-67, ISBN 334-76 (477+438).  

 

Moje doświadczenie zawodowe oraz posiadana wiedza zostały docenione przez 

kierownictwo uczelni, a także studentów, co zaowocowało propozycją współautorstwa 

podręczników dla studentów. W centrum moich zainteresowań znalazł się sektor handlowy – 

jego stan i rola w gospodarce, a także działalność marketingowa przedsiębiorstw handlowych. 

Znalazło to wyraz w aktywnym uczestnictwie w konferencjach3, autorstwie skryptu dla 

studentów oraz współautorstwie rozdziałów w podręczniku pt. „Marketing w handlu” 

opracowanym pod redakcją prof. zw. dr hab. Lidii Białoń:  

 Kamińska A., Szymańska K., 2007, Handel i jego rola w gospodarce, [w:] L. Białoń 
(red.), Marketing w handlu, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa, s. 13-41, ISBN 
978-83-7520-014-0. 

 Kamińska A., Gawron P., 2007, Narzędzia marketingowe przedsiębiorstw 
handlowych, [w:] L. Białoń (red.), Marketing w handlu, Oficyna Wydawnicza WSM, 
Warszawa, 
s. 97-136, ISBN 978-83-7520-014-0. 

 Kamińska A., Gawron P., 2007, Narzędzia marketingowe w działalności handlowej, 
Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa, 43 s., ISBN 978-83-7520-004-1. 

 

Potrzeba poszerzania oraz usystematyzowania posiadanej wiedzy, a także ambicje 

dalszego rozwoju naukowego skłoniły mnie w 2006 roku do podjęcia studiów III stopnia 

                                                            
2 Konferencja Perspektywy rozwoju polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, WSM w Warszawie, 23-24.04.2009 r. 
3 XXI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji Ekspansja czy regres marketingu?, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, 09.2006, Sektor handlu w rozwoju regionów – sukcesy i dylematy, Ministerstwo 
Gospodarki oraz Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 11. 2006r., Handel jako czynnik przemian 
rynkowych, Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 10.2007, Regionalne 
badania koniunktury gospodarczej na tle doświadczeń europejskich, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 
w Zamościu, 06.2008, Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
05.2009r. 
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w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jednocześnie 

szkoliłam swój warsztat badawczy na seminarium doktorskim organizowanym przez moją 

macierzystą uczelnię. W tym czasie prowadziłam działalność naukową koncentrującą się na 

rozwoju przedsiębiorstw. Od lat upatruję w poziomie mezootoczenia ciągle niewykorzystany 

potencjał rozwojowy przedsiębiorstw w Polsce, co w powiązaniu z regionalnym patriotyzmem 

stanowiło jedną z przesłanek do podjęcia studiów i badań nad tematem oddziaływania 

uwarunkowań regionalnych na rozwój przedsiębiorstw. Rozpatrywanie regionalnych aspektów 

działalności przedsiębiorstw motywowało mnie do studiowania literatury z innych obszarów 

poza naukami o zarządzaniu, w tym geografii ekonomicznej i regionalnej. Przedmiotem moich 

analiz była m.in. rola funduszy unijnych w finansowaniu rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz wpływ polityki regionalnej realizowanej przez władze samorządowe na 

rozwój przedsiębiorstw, zaprezentowane m.in. w następujących publikacjach: 

 Kamińska A., 2010, Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło 
finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
Barometr Regionalny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji 
w Zamościu, nr 2(20), s. 51 – 63, ISSN 1644-9398.  

 Kamińska A., 2010, Polityka regionalna jako stymulator rozwoju sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie. Teoria i Praktyka., Wydawnictwo im. Prof. 
L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, nr 1(1), s. 103 – 
112, ISSN 2081-1586, eISSN 2449-9730. 

 

W latach 2009-2010 przeprowadziłam własne badania empiryczne z wykorzystaniem 

kwestionariusza ankiety na próbie 103 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Celem badań było określenie wpływu 

uwarunkowań regionalnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. W grupie 

uwarunkowań regionalnych zidentyfikowałam kilkanaście czynników determinujących rozwój 

przedsiębiorstw, a następnie określiłam związek pomiędzy wybranymi czynnikami (wsparcie 

instytucji otoczenia biznesu, dostęp do kapitału finansowego, przygraniczne położenie regionu) 

a rozwojem przedsiębiorstw. W tym celu określiłam sytuację badanych przedsiębiorstw 

wykorzystując autorski wskaźnik rozwoju przedsiębiorstw wyliczony w oparciu o zmiany 

wybranych mierników ilościowych oraz wyliczyłam współzależności pomiędzy oceną 

znaczenia badanych czynników a rozwojem przedsiębiorstw. Wyniki badań przedstawiłam 

w dysertacji pt. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu lubelskiego, 

przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Mariana Strużyckiego.  

18 stycznia 2011 roku odbyła się publiczna obrona mojej rozprawy doktorskiej, a 28 

lutego 2011 roku Rada Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej 
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w Warszawie podjęła decyzję o nadaniu mi stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

nauk o zarządzaniu. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora kontynuuję w mojej pracy naukowo-

badawczej zainteresowanie problemami rozwoju i marketingu przedsiębiorstw, 

jednocześnie poszukując nowych tematów badawczych.  

Rozważania na temat wpływu mezootoczenia na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw zaprezentowałam w artykułach:  

 Kamińska A., 2011, Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie lubelskim, Barometr Regionalny, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, nr 1 (23), str. 53 – 65, 
ISSN 1644-9398. 

 Kamińska A., 2012, Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Wydawnictwo im. 
Prof. L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, nr 1/2012, 
s. 140 – 144, ISSN 0867-793X. 

 

Wybrane wyniki badań, przeprowadzonych m.in. dla potrzeb doktoratu, wśród 

przedsiębiorstw regionu lubelskiego opublikowałam w monografii pt. Regionalne determinanty 

rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wydanej przez Wydawnictwa Difin w 2011 roku 

(285 s., ISBN 978-83-7641-520-8). W oparciu o wyniki badań sformułowałam wnioski 

i rekomendacje dotyczące pożądanych działań stymulujących rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw w województwie lubelskim zwracając szczególną uwagę na potrzebę 

wykorzystania endogenicznego potencjału oraz przygranicznego położenia regionu, 

konieczność jednoczesnego rozwoju instytucji otoczenia biznesu, a także szerszą współpracę 

pomiędzy władzami samorządowymi a przedsiębiorcami. 

Utrzymujące się zainteresowanie marketingiem zaowocowało publikacją artykułów na 

temat wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych w reaktywacji marki i rozwoju 

przedsiębiorstwa, jednoczesnej skuteczności tradycyjnych form komunikacji marketingowej 

przedsiębiorstw, zastosowania coraz bardziej popularnej metody ustalania cen wyrobów 

w oparciu o rachunek kosztów docelowych oraz budowy tożsamości wizualnej jednostek 

naukowo-badawczych i jej roli we współpracy z biznesem: 

 Kamińska A., 2013, Ponowne wprowadzenie marki na rynek jako przykład strategii 
produktowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 13, cz. II, B. Kożuch 
(red.), Modele biznesowe, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 89-
99, ISBN 1733-2486. 
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 Kamińska A., 2014, Zastosowanie rachunku kosztów docelowych w kreowaniu 
konkurencyjnych wyrobów, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo im. Prof. 
L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, nr 1(9), s. 81-
88, ISSN 2081-1586, eISSN 2449-9730. 

 Kamińska A., 2014, Building Visual Identity of Scientific and Research Units and 
the Role of Visualization in Cooperation with Business, Marketing of Scientific and 
Research Organizations, Institute of Aviation, Vol. 14, Issue 4, s. 3 -15, eISSN 2353-
8414. 

 Kamińska A., Kopczyński P., 2015, Skuteczność tradycyjnych form komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstw, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 14(4), s. 51-59, 
Wydawnictwo im. Prof. L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie, ISSN 2081-1586, eISSN 2449-9730. 

 

Nadal aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniu podręczników dla studentów 

publikując uaktualnione rozdziały w kolejnym wydaniu „Marketingu w handlu”4 oraz nowy 

rozdział dotyczący kształtowania cen wyrobów:  

 Kamińska A., 2011, Cena jako narzędzie marketingowe, [w:] L. Białoń (red.), 
Marketing. Problemy podstawowe., Wydawnictwo im. Prof. L. Krzyżanowskiego 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa, s. 125-151, ISBN 978-83-
7520-059-1. 

 

Pełnione przeze mnie przez okres siedmiu lat funkcje początkowo Prodziekana, 

a później Dziekana Wydziału Menedżerskiego zainspirowały mnie do podjęcia badań jakości 

kształcenia na kierowanym przeze mnie Wydziale. Od początku mojej kariery zawodowej 

postrzegałam jakość jako ważny czynnik determinujący funkcjonowanie i rozwój organizacji 

oraz umożliwiający uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Kierowałam się zasadą, że szkoły 

wyższe, podobnie jak przedsiębiorstwa, muszą wykazać się wysoką jakością świadczonych 

usług, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności swojej działalności, efektywności 

i skuteczności działań. W przypadku procesu kształcenia definiowanie jakości jest bardzo 

zróżnicowane w zależności od roli pełnionej w tym procesie (m.in. student – nauczyciel 

akademicki – uczelnia – absolwent – pracodawca – kraj).  

W latach 2012-2013 kontynuowałam zapoczątkowane w 2005 roku badania wśród 

absolwentów Wydziału. Celem projektu badawczego było określenie sytuacji zawodowej 

absolwentów oraz poznanie znaczenia i roli szkoły w realizacji ich planów zawodowych przy 

uwzględnieniu rodzaju ukończonej specjalności. Badania służyły również ocenie wybranych, 

stanowiących o jakości usługi edukacyjnej, elementów działania szkoły. Efektem 

prowadzonych prac, których wyniki prezentowałam podczas seminariów i spotkań, są liczne 

                                                            
4 Szerzej w Załączniku 4. 
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opracowania wewnętrzne wykorzystywane w strategii uczelni, skutkujące wprowadzeniem 

zmian w ofercie edukacyjnej, a także cykl niżej wymienionych publikacji naukowych:  

 Kamińska A., Werner E., 2007, Ocena jakości kształcenia na Wydziale 
Menedżerskim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w oparciu o badanie 
karier zawodowych absolwentów oraz wybranych elementów działania szkoły, [w:] 
D. Wosik (red.), Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty 
praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 213 – 
221, ISBN 978-83-7417-279-0. 

 Kamińska A., Dawidziuk R., 2013, Jakość kształcenia na Wydziale Menedżerskim 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w opinii absolwentów, Zarządzanie. 
Teoria i Praktyka, Wydawnictwo im. Prof. L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie, nr 2(8), s. 55 – 60, ISSN 2081-1586, eISSN 2449-9730. 

 Kamińska A., Dawidziuk R., 2014, Kariery zawodowe absolwentów Wydziału 
Menedżerskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w kontekście 
ukończonej specjalności, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo im. Prof. 
L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, nr 2(10), s. 69-
74, ISSN 2081-1586, eISSN 2449-9730. 

 

Moje zainteresowania zagadnieniami rozwoju przedsiębiorstw naturalnie ewoluowały 

w kierunku pogłębionych studiów nad innowacyjnością, stanowiącą jeden z czynników wzrostu 

konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw wpływający na poprawę sytuacji społeczno-

gospodarczej regionów i krajów. Swoje zainteresowania skoncentrowałam głównie na 

eksploracji ważnego i aktualnego problemu uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na interesujący mnie już wcześniej aspekt regionalny. Już 

podczas pracy w przedsiębiorstwach na stanowisku marketing managera zwróciłam uwagę na 

wpływ zewnętrznych czynników na innowacyjność przedsiębiorstw. Pogłębione studia 

literatury przedmiotu pozwoliły mi na opracowanie artykułów naukowych oraz rozdziałów 

poruszających problematykę uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, przyczyny braku 

lub niedostatecznego poziomu kooperacji przedsiębiorstw ze sferą nauki, a także znaczenia 

regionu w stymulowaniu innowacyjności przedsiębiorstw:  

 Kamińska A., 2013, Problemy współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sfery 
badawczo-rozwojowej, [w:] Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do 
społeczeństwa i gospodarki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, t. 50, nr 5, s. 95 – 106, ISSN 1426-9724. 

 Kamińska A., 2013, Polityka regionalna jako determinanta rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności, [w:] Włada i biznes: aktualni problemi 
partnerstwa”, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Państwowy Uniwersytet 
Ekonomiczny w Tarnopolu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Tarnopol, 
s. 158 – 162, ISBN 978-617-692-146-2. 
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Wobec ciągle niesatysfakcjonującego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki 

oraz przedsiębiorstw za ważny problem badawczy uznałam rozpoznanie czynników 

determinujących przekształcenie małych i średnich przedsiębiorstw w organizacje 

innowacyjne. Wspólnie z prof. zw. dr hab. Lidią Białoń kierowałam zespołem badawczym 

zajmującym się tym tematem, a efektem prac jest publikacja monografii pod naszą redakcją: 

 Kamińska A., Białoń L. (red.), 2014, Uwarunkowania przekształceń małych 
i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne. Zarys problematyki, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. prof. Leszka Krzyżanowskiego, 
Warszawa, 242 s., ISBN 978-83-7520-170-3. 

 

Głównymi celami prac bazujących na studiach literatury przedmiotu oraz szerokiej 

analizie wyników badań wtórnych była próba zaproponowania modelu organizacji 

innowacyjnej, rozpoznanie czynników determinujących przekształcanie małych i średnich 

przedsiębiorstw w organizacje innowacyjne oraz przygotowanie rekomendacji zalecanych do 

podjęcia na poziomie mikro, mezo i makro w celu zwiększenia innowacyjności polskiej 

gospodarki. Recenzentem pracy jest prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska, która z uznaniem 

odniosła się do tematyki pracy i poruszanych zagadnień. Jestem również autorką dwóch 

rozdziałów w ww. monografii, współautorką wstępu oraz zakończenia. Prezentowana książka 

stanowiła zaproszenie do dyskusji podjętej podczas zorganizowanej przez nas konferencji pod 

tym samym tytułem5. 

Zainteresowanie tematyką innowacyjności stanowiło dla mnie inspirację do podjęcia się 

redakcji naukowej książki w której autorzy, prezentując wyniki aktualnych badań, skupiają się 

na zagadnieniach uwarunkowań innowacyjności, wyborze strategii innowacji, analizują stan 

innowacyjności polskiego przemysłu oraz wybrane aspekty działalności innowacyjnej, w tym 

planowanie procesów innowacji:  

 Kamińska A. (red.), 2014, Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania., 
Wydawnictwo Placet, Warszawa, 206 s., ISBN 978-83-7488-186-9. 

 

Jestem autorką wstępu do tej książki, rozdziału pt. Bariery wdrażania innowacji 

w przedsiębiorstwach w Polsce (s. 83 - 102) oraz zakończenia, prezentującego wnioski 

i rekomendacje mające na celu poprawę innowacyjności polskich przedsiębiorstw. 

Potrzeba analizy wyników badań, wielość występujących informacji a także 

wcześniejsze doświadczenia zdobyte w pracy w przedsiębiorstwach uświadomiły mi znaczenie 

metod statystycznych w kształtowaniu nauki i gospodarki. Jako zaszczyt poczytuję sobie fakt, 

                                                            
5 Konferencja Naukowa Uwarunkowania przekształceń małych i średnich przedsiębiorstw w organizacje 
innowacyjne, WSM w Warszawie, 18.11.2014 r. 
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iż wspólnie z prof. zw. dr hab. Janem Kordosem oraz dr hab. Ewą Frątczak, prof. SGH 

zredagowaliśmy bardzo dobrze przyjętą w środowisku naukowym i biznesowym książkę pt.  

 Frątczak E., Kamińska A., Kordos J. (red.), 2014, Statystyka – zastosowania 
biznesowe i społeczne, Wydawnictwo im. prof. L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie, 280 s., ISBN 978-83-7520-172-7. 

 

Interesujących wniosków i spostrzeżeń dostarczył mi udział w latach 2014-2016 

w projekcie badawczym „Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach 

przemysłowych” kierowanym przez prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisława Sudoła (grant 

badawczy Narodowego Centrum Nauki, numer wniosku C2013/09/B/HS4/02700)6. Celem 

badań było poznanie czynników sprzyjających oraz hamujących wdrażanie innowacji 

produktowych oraz procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce. Z uwagi na 

to, że identyfikacji poddano czynniki występujące w sferze polityki państwa, 

w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowo-badawczych, zastosowano trzy metody 

badawcze – metodę delficką z udziałem 18 ekspertów, ankietyzację 100 przedsiębiorstw 

przemysłowych oraz wywiady bezpośrednie częściowo ustrukturyzowane z kadrą zarządzającą 

ośmiu jednostek naukowych oraz badawczych. Do moich zadań należało m.in.: udział 

w opracowywaniu pytań dla ekspertów, ankiety dla przedsiębiorstw, pytań dla dyrektorów 

instytucji naukowo-badawczych, analiza uzyskanych odpowiedzi, odpowiedzialność za 

współpracę z agencją badań rynku, przeprowadzanie wywiadów, przygotowanie części 

opisowej do raportu z wyników ankietyzacji przedsiębiorstw, udział w formułowaniu 

wniosków oraz przygotowaniu raportu. 

Jestem współautorką raportu prezentującego przebieg oraz wyniki badań: 

 Poznańska K., Sudoł S. (red.), Duchniewicz S., Jaksa M., Kamińska A., Mikosik P., 
Wójcik-Kośla D., 2016, Warunki zdynamizowania innowacji w polskich 
przedsiębiorstwach przemysłowych. Raport z realizacji grantu Narodowego 
Centrum Nauki w Krakowie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie im. prof. Leszka Krzyżanowskiego, Warszawa, 74 s. 

 

Efektem realizacji ww. projektu badawczego było przygotowanie przeze mnie 

referatów na konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie organizowane przez Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 

w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 

                                                            
6 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-
2013/09/B/HS4/02700.  
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w Radomiu, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, International School of 

Management IMS w Preszowie na Słowacji, Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny 

w Brześciu na Białorusi. Dopełnieniem są opublikowane artykuły naukowe oraz rozdziały 

w monografiach:  

 Kamińska A., 2016, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych, Nauki o Zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Nr 1(26), s. 77-90, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803. 

 Kamińska A., 2016, Conditions of Innovativeness Growth of Enterprises in Poland, 
Central European Review of Economics & Finance, Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Vol. 14, No. 4, s. 25-34, 
ISSN 2082-8500. 

 Kamińska A., 2016, Czynniki stymulujące innowacyjność przedsiębiorstw [w:] 
Perspektivy razvitiya investitsionno-stroitel'nogo kompleksa v stranakh Vostochnoy 
Yevropy, A. Г. Проровски (red.), Brest State Technical University, Brześć, s. 94-107, 
ISBN 978-985-493-389-4. 

 Kamińska A., 2016, Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce – stan 
i uwarunkowania, [w:] P. Bartkowiak, R. Kucęba (red.), Business innovation – 
źródła przewagi konkurencyjnej, Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa, Toruń 2016, s. 85- 99, ISBN 978-83-7285-814-6. 

 Kamińska A., 2016, Stymulatory działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych w Polsce, [w:] Z. Dacko-Pikiewicz, V. Maráková, M. Lis (red.), 
Determinanty oraz instrumenty podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, 
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 19-32, 
ISBN 978-83-64927-81-2. 

 Kamińska A., 2015, The innovativeness of industrial enterprises in Poland - selected 
issues, [w:] E. Hvizdová, V. Mokrišová, J. Polačko (ed.), Podnikanie a inovácie 
podnikateľských aktivít X., Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 
Presov, s. 27-34, ISBN: 978-80-89372-65-2. 

 Kamińska A., 2014, Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach w Polsce, 
[w:] A. Kamińska (red.), Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, 
Wydawnictwo Placet, Warszawa 2014, s. 83 -102, ISBN 978-83-7488-186-9.  

 

Badania prowadzone w ramach grantu pozwoliły mi na szerokie poznanie aktualnych 

czynników makro- i mikrooteczenia oraz czynników wewnętrznych determinujących 

innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. Ciągle jednak pozostawało bez odpowiedzi pytanie 

odnośnie roli czynników mezootoczenia w stymulowaniu innowacyjności przedsiębiorstw. 

Również analiza literatury krajowej i zagranicznej nie do końca wyjaśniała ten problem 

badawczy. Stanowiło to bezpośrednią przesłankę podjęcia przeze mnie tematu wpływu 

uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. 

Zainteresowanie tym tematem zrodziło potrzebę szerszych studiów nie tylko nad 

pomiarem innowacyjności przedsiębiorstw, ale także regionów i krajów. Stwierdziłam, że 

wielowymiarowość innowacyjności znajduje odzwierciedlenie w jej pomiarze, definiowaniu 
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potencjału innowacyjnego, a problemy występujące przy pomiarze innowacyjności 

przedstawiałam podczas międzynarodowych konferencji. Dokonałam również szczegółowego 

porównania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014 

w przekroju regionalnym, a efektem są artykuły naukowe w czasopismach polskich 

i zagranicznych:  

 Kamińska A., 2016, Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014 
w przekroju regionalnym, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo im. Prof. 
L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, nr 18(4), s. 49-
57, ISSN 2081-1586, eISSN 2449-9730.  

 Kamińska A., 2017, Dilemmas of Innovativeness Measurement of Companies, 
HERALD of Khmelnytskyi National University, Economic sciences, Khmelnitsky 
National University, Ukraine, no 2, Том 2, s. 168-172, ISSN 2307-5740.  

 Kamińska A., 2017, Kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 
w kontekście ich rozwoju, Management Forum, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 5, no. 2, s. 26-32, ISSN 2392-0025. 

 

Stymulowaniu procesów innowacyjnych realizowanych na poziomie organizacji, 

regionów i krajów służy polityka innowacyjna, której koncepcja ulega zmianie przyjmując 

charakter bardziej systemowy, interdyscyplinarny, skierowany na tworzenie powiązań 

pomiędzy podmiotami. Pogłębiona analiza regionalnej polityki innowacyjnej pozwoliła mi na 

zidentyfikowanie obszarów jej oddziaływania na innowacyjność przedsiębiorstw. 

Wyodrębniłam i scharakteryzowałam cztery najważniejsze w mojej opinii obszary wpływu 

polityki regionalnej: wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i proinnowacyjnych 

podmiotów funkcjonujących w regionie, wpływ na relacje pomiędzy tymi podmiotami oraz 

budowa i wzmocnienie pozostałych elementów potencjału innowacyjnego regionu, w tym 

rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, rozwój infrastruktury sprzyjającej realizacji 

innowacyjnych przedsięwzięć, stymulowanie popytu na innowacje. Studia literatury 

przedmiotu oraz wyniki własnych badań na ten temat zaowocowały następującymi 

publikacjami: 

 Kamińska A., 2017, Regionalna polityka innowacyjna w kontekście wpływu na 
innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] A. Skowronek-Mielczarek (red.), Złota Księga 
dla Profesora Mariana Strużyckiego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej 
Handlowej, Warszawa, s. 175-188, ISBN 978-83-8030-120-7. 

 Kamińska A., 2017, The Areas of Regional Innovative Policy Influence on 
Innovativeness of Companies: a Case Study of the Silesian Voivodeship, Przegląd 
Organizacji, Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, nr 
6/2017, s. 57-62, ISSN 0137-7221. 
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Innowacyjność ma charakter interdyscyplinarny i często stanowi efekt współpracy 

wielu podmiotów. Określenie wpływu uwarunkowań regionalnych na innowacyjność 

przedsiębiorstw wymagało przeanalizowania współpracy badanych przedsiębiorstw 

z podmiotami zewnętrznymi. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że samodzielne 

prowadzenie procesów innowacyjnych przez przedsiębiorstwa skutkuje niskim poziomem ich 

innowacyjności, zaś zaangażowanie wielu podmiotów przy realizacji innowacji sprzyja 

innowacyjności przedsiębiorstw. Wnioski wynikające z badań przedstawiłam w artykule:  

 Kamińska A., 2017, Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi 
w realizacji procesów innowacyjnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 
Wydawca: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, nr 
3 (806), s. 70-85, ISSN 0860-6846. 

 

Rezultatem prowadzonych w ramach projektu własnego prac badawczych nad 

wpływem uwarunkowań regionalnych na innowacyjność przedsiębiorstw są następujące, 

wynikające z aktywnego uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych, publikacje 

indeksowane w Web of Science i SCOPUS:  

 Kamińska A., 2018, Regional Factors Determining Innovativeness of Enterprises in 
Poland – a Case Study of The Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, [w:] O. Dvouletý, 
M. Lukeš, J. Mísař (ed.), Innovation Management, Entrepreneurship and 
Sustainability, Proceedings of the 6th International Conference (IMES), May 31 – 
June 1, 2018, Prague, Czech Republic, s. 469-480, ISBN 978-80-245-2274-6, DOI 
10.18267/pr.2018.dvo.2274.07. 

 Kamińska A., 2018, The Impact of Local Authorities on The Innovative Milieu, [w:] 
F. Bylok, A. Albrychiewicz – Słocińska, L. Cichobłaziński (ed.), Leadership, 
Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, Proceedings of the 
8th International Conference on Management ICoM 2018, 7-8 June, 2018, 
Czestochowa University of Technology, Czestochowa, s. 329-334, ISBN 978-83-
65951-28-18. 

 Kamińska A., 2017, Impact of Regional Conditions on Innovativeness of Enterprises 
in Poland, [w:] K. S. Soliman. (red.), Vision 2020: Sustainable Economic 
development, Innovation Management and Global Growth, Proceedings of the 30th 
International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 
International Business Information Management Association, 8-9 November 2017, 
Madrid, Spain, s. 422-435, ISBN: 978-0-9860419-9-09. 

 

Znaczenie czynników regionalnych dla innowacyjności przedsiębiorstw prezentowałam 

również w krajowych i zagranicznych czasopismach: 

                                                            
7 W trakcie oceny. 
8 W trakcie oceny. 
9 Zaakceptowane przez Web of Science, Scopus, Engineering Village. 
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 Kamińska A., 2018, Regional Conditions of Innovativeness of Enterprises on the 
Example of the Silesian Voivodeship, Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, nr 1(372), s. 241-254, ISSN 0438-5403. 

 Kamińska A., 2018, The Significance of Regional Factors for Stimulating 
Innovativeness of Enterprises in Poland, Journal of Innovation and Business Best 
Practice, IBIMA Publishing, Vol. 2018, ISSN 2166-0743, Article ID 538731.  

 

W ramach współpracy międzynarodowej prowadzonej z Science and Research Institute 

of Social and Economic Development (SRIED) z Ukrainy oraz Eastern European Center of 

Fundamental Researchers (EECFR) z Czech otrzymałam zaproszenie do przedstawienia 

wyników swoich prac badawczych w publikacji: 

 Kamińska A., 2018, Region as a determinant of innovativeness of companies – 
a Case Study of The Silesian Voivodeship in Poland, [w:] R. Rossi (ed.), Theory and 
Practice of Social, Economic and Technological Changes, Eastern European Center 
of Fundamental Research (EECFR), Prague, Czech Republic, s. 331-339, ISBN 978-
617-673-747-6. 

 

Podsumowując moje zainteresowania badawcze można skonkludować, że ewoluowały 

one od zagadnień związanych z marketingiem, rozwojem przedsiębiorstw, jakością kształcenia, 

by tematyka rozwoju przedsiębiorstw stała się dominująca, a następnie uległa koncentracji na 

jednym z czynników rozwoju przedsiębiorstw – innowacyjności, a zwłaszcza w kontekście 

wpływu na nią uwarunkowań regionalnych. 

Potrzeba ciągłego rozwoju oraz ustawicznego kształcenia umiejętności badawczych 

były i są dla mnie przesłanką do uczestnictwa w licznych konferencjach, seminariach, zjazdach, 

szkoleniach. Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłam w 41 konferencjach, w tym 15 miało 

charakter międzynarodowy10. Zaproszona zostałam do zaprezentowania wyników badań 

podczas m.in. następujących konferencji: 

 8th International Conference on Management pt. Leadership, Innovativeness and 
Entrepreneurship in a Sustainable Economy ICoM 2018, 7-8 June, 2018, 
Czestochowa University of Technology, Czestochowa. 

 V-th International Scientific and Practical Conference Vital problems of Economics 
and Management: theoretical and practical aspects, Khmelnytskyi National 
University–Sataniv, Ukraina, 12-14 May, 2017. 

 Szkoła Letnia Zarządzania 2016, W świecie paradoksów i paradygmatów 
zarządzania, Kudowa‐Zdrój, 8‐10.06.2016. 

 International scientific-practical conference Prospects of development of investment 
and construction of the complex in Eastern Europe, Brest, State Technical 
University, Brześć, Białoruś, 24.11. 2016. 

 Entrepreneurship and Innovation of Business Activities, International School Of 
Management Slovakia, Presov, 29-30.04.2015. 

                                                            
10 Szerzej w Załączniku nr 4. 
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Posiadaną wiedzę oraz umiejętności mogłam wykorzystać prowadząc sesje podczas 

konferencji: 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania przekształceń małych 

i średnich przedsiębiorstw w organizacje innowacyjne, WSM w Warszawie, 

18.11.2014. 

 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współdziałanie – szansą czy 

koniecznością dla rozwoju organizacji?, WSM w Warszawie, 9-10.06.2015. 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Warszawie zaprosiło mnie do 

uczestnictwa w panelu „Rola i znaczenie innowacyjności dla współczesnych organizacji” 

podczas IV Kongresu Nauk o Zarządzaniu pt. Inspiracje i innowacyjność nauk o zarządzaniu, 

organizowanego przez TNOiK w Warszawie w dniach 31.03. – 1.04.2016.  

Miałam również zaszczyt i przyjemność prowadzenia konferencji Statystyka w służbie 

biznesu i nauk społecznych organizowanej przez WSM w Warszawie w dniach 25-26.11.2013. 

Z zaangażowaniem uczestniczyłam w cyklu wykładów Krytyczna teoria organizacji 

organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie (m.in. Ryzyko 

w relacjach międzyorganizacyjnych, 27.01.2017, Teraz Polska Innowacyjna: jak ją zbudować, 

22.01.2016). 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora byłam organizatorem następujących 
konferencji krajowych oraz międzynarodowych: 

 Konferencja Naukowa Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury., 

WSM w Warszawie, 18.10.2017. 

 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współdziałanie – szansą czy 

koniecznością dla rozwoju organizacji?, WSM w Warszawie, 9-10.06.2015. 

 Konferencja Naukowa Współczesne problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego 

(dlaczego jedne kraje są bogate a inne biedne?), WSM w Warszawie, 27.05.2014. 

 Konferencja Naukowa Uwarunkowania przekształceń małych i średnich 

przedsiębiorstw w organizacje innowacyjne, WSM w Warszawie, 18.11.2014. 

 Konferencja Naukowa Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych, WSM 

w Warszawie, 25-26.11.2013. 

Byłam również członkiem Komitetów Naukowych i Rad Programowych następujących 

konferencji: 
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 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współdziałanie – szansą czy 

koniecznością dla rozwoju organizacji?, WSM w Warszawie, 9-10.06.2015. 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo wobec wyzwań 

umiędzynarodowienia, WSM w Warszawie, 10-11.06.2014. 

 Konferencja Naukowa Współczesne problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego 

(dlaczego jedne kraje są bogate a inne biedne?), WSM w Warszawie, 27.05.2014. 

 Konferencja Naukowa Uwarunkowania przekształceń małych i średnich 

przedsiębiorstw w organizacje innowacyjne, WSM w Warszawie, 18.11.2014. 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie należnościami w podmiotach 

sektora MSP w dobie kryzysu gospodarczego, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 

i Technicznych w Radomiu, 26.09.2013. 

Niezwykle cenne z naukowego i utylitarnego punktu widzenia są dla mnie także 

spotkania z przedstawicielami biznesu oraz instytucji okołobiznesowych, dlatego 

z zainteresowaniem biorę udział w Kongresach, Forach Gospodarczych, zjazdach praktyków 

gospodarczych, seminariach organizowanych m.in. przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP) i Krajową Izbę Gospodarczą. Te bezpośrednie obserwacje 

i kontakty stanowią źródło wiedzy oraz są inspiracją do dalszych badań pozwalając na bardziej 

dojrzałe formułowanie problemów badawczych.  

Pełnię rolę eksperta w realizowanym na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

badaniu „Ewaluacja regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 

w obszarze wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”. 

Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny pomocy udzielanej przedsiębiorcom 

w ramach tzw. Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych w perspektywie 2014-2020.  

Od 2010 roku ważnym elementem mojej pracy naukowej jest działalność redakcyjna - 

początkowo na stanowisku Sekretarza Redakcji (2010-2013), w kolejnym okresie Zastępcy 

Redaktora Naczelnego (2013-2015), a następnie Redaktora Naczelnego (2015-listopad 2018) 

czasopisma Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory & Practice. Jako 

współtwórca czasopisma byłam bardzo zaangażowana w jego rozwój. Pod moją współredakcją 

ukazały się 4 numery wymienionego czasopisma. Natomiast od 2015 roku zredagowałam 12 

numerów czasopisma Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory & Practice. Pełniąc 

funkcję redaktora naczelnego nawiązałam kontakty z międzynarodowym środowiskiem 
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naukowym (m.in. z Anglii, Białorusi, Czech, Litwy, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier). 

Rozwinęłam również współpracę z czołowymi ośrodkami akademickimi w Polsce. 

Prowadzenie czasopisma wymagało ode mnie ponoszenia znacznego wysiłku organizacyjnego. 

Ważnym przedsięwzięciem było zarchiwizowanie wszystkich artykułów, które ukazały się od 

2010 roku, w bazach indeksacyjnych. Do moich największych osiągnięć związanych 

z prowadzeniem czasopisma zaliczam poprawę jego poziomu naukowego oraz wzrost 

umiędzynarodowienia wyrażający się liczbą artykułów autorów zagranicznych oraz 

zaangażowaniem recenzentów z innych krajów.  

Zaszczytnym elementem mojej działalności naukowo-badawczej jest sporządzanie 

recenzji prac naukowych. Pełniłam funkcję recenzenta naukowego następujących publikacji: 

 Monografia pt. Menedżer marketingu kreatorem firmy innowacyjnej. Wyniki badań 

empirycznych dyplomantów specjalności Marketing, L. Białoń (red.), Wydawnictwo 

im. prof. L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2015, 

ISBN 978-83-7520-199-4, 

 Czasopismo Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory and Practice, 

Wydawnictwo im. Prof. L. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej 

w Warszawie, 

 Czasopismo Turystyka i Rozwój Regionalny, Wydawnictwo SGGW w Warszawie,  

 Czasopismo Annals of Marketing Management and Economics, Wydawnictwo 

SGGW w Warszawie, 

 Rozdziały w monografii Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia,  

D. Wójcik-Kośla, R. Dawidziuk (red.) Wydawnictwo im. Prof. L. Krzyżanowskiego 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2015, ISBN 978-83-7520-154-3. 

Syntetycznego podsumowania mojego dorobku naukowo-badawczego dokonałam 

w punkcie 7 Autoreferatu. 

6. Charakterystyka osiągnięć w obszarze organizacyjnym, 
dydaktycznym i popularyzatorskim  

Posiadane doświadczenie menedżerskie zdobyte podczas pracy w przedsiębiorstwach 

krajowych oraz międzynarodowych było bardzo pomocne podczas pełnienia przeze mnie 

funkcji początkowo Prodziekana (1.09.2007 – 30.06.2012), a później Dziekana Wydziału 

Menedżerskiego WSM w Warszawie (1.07.2012 – 28.02.2014). Pełniąc te funkcje, podobnie 

jak i wcześniej, kierowałam się potrzebą zwiększenia prestiżu i rozwoju Wydziału oraz całej 

Uczelni, co ściśle korelowało z moimi zainteresowaniami naukowymi. W tym czasie 
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zajmowałam się nie tylko koordynacją prac, ale sama bezpośrednio brałam udział w realizacji 

szeregu przedsięwzięć (w tym opracowanie planów i programów kształcenia dla studiów I i II 

stopnia zgodnych z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla kierunku Zarządzanie, 

przygotowanie wniosku o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku 

Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Bełchatowie, opracowanie treści kształcenia oraz 

kart przedmiotów dla nowych przedmiotów, przygotowanie projektów nowych specjalności dla 

kierunku Zarządzanie (studia I i II stopnia), kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz 

nowych Studiów Podyplomowych, uruchomienie nowej specjalności Zarządzanie Projektami). 

Za największe osiągnięcia kierowanego przeze mnie Wydziału (07.2012-02.2014), 

a jednocześnie własne, uznaję:  

 Uzyskanie kategorii naukowej B w wyniku oceny parametrycznej za lata 2009-2012. 

 Wdrożenie reformy szkolnictwa wyższego na Wydziale Menedżerskim – w tym 

opracowanie dokumentacji dostosowanej do Krajowych Ram Kwalifikacji. 

 Poprawa jakości kształcenia na Wydziale Menedżerskim. 

 Uzyskanie punktów przez Wydziałowe czasopismo Zarządzanie. Teoria i Praktyka. 

 Zwiększenie aktywności badawczej - złożenie wniosków o granty na badania 

naukowe przez poszczególne katedry. 

 Zorganizowanie kilku konferencji naukowych oraz seminariów. 

 Utworzenie Studenckich Naukowych Kół Marketingu oraz Zarządzania oraz 

faktyczna aktywność członków. Sukcesy studentów osiągnięte w konkursach 

krajowych i międzynarodowych (Koło Zarządzania, Koło Rachunkowości), udział 

w konferencjach.  

 Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie na 

Wydziale Zamiejscowym w Bełchatowie. 

 Złożenie wniosku w sprawie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na 

kierunku Finanse i rachunkowość (wniosek pozytywnie rozpatrzony). 

 Otrzymanie dofinansowania z MNiSW na działalność statutową dla Wydziału. 

Pomimo satysfakcji z osiąganych przez Wydział wyników oraz zadowolenia 

z wykonywanej pracy, podjęłam decyzję o rezygnacji z funkcji Dziekana. Skłoniła mnie do 

tego potrzeba dalszego własnego rozwoju naukowego, co trudne było do zrealizowania 

w połączeniu z odpowiedzialnym kierowaniem Wydziałem.  

Moje zaangażowanie w sprawy organizacyjne Katedry, Wydziału oraz całej Uczelni 

znajduje wyraz w aktywnie pełnionych przeze mnie pozostałych funkcjach: 
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 Członek Senatu WSM w Warszawie (2013-2017) 

 Przewodnicząca Komisji Wyborczej do Senatu (2013) 

 Członek Rady Bibliotecznej (2007 – 2012) 

 Członek Zespołu ds. Rozwoju Naukowo-Dydaktycznego WSM w Warszawie 

(2007-2011)  

 Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2007-2018) 

 Przewodnicząca Rady Wydziału Menedżerskiego (07.2012-02.2014) 

 Członek Rady Wydziału Menedżerskiego (09.2007 – 06.2012) 

 Sekretarz Redakcji (2010-2013), Zastępca Redaktora Naczelnego (2013-2015), 

Redaktor Naczelny (2015-listopad 2018) czasopisma Zarządzanie. Teoria 

i Praktyka/Management. Theory & Practice 

 Członek komitetów organizacyjnych konferencji i seminariów. 

Ważną część mojego życia zawodowego stanowi dla mnie działalność dydaktyczna. 

Prowadzę zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku 

Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka oraz na Studiach 

Podyplomowych. Wykładane przeze mnie przedmioty są ściśle związane z moimi 

zainteresowaniami naukowymi oraz praktycznym doświadczeniem (m.in. Przedsiębiorczość, 

Marketing, Innowacyjność gospodarki, Firma innowacyjna, Kształtowanie potencjału 

innowacyjnego, Marketing innowacji, Zarządzanie marketingiem, Marketing w działalności 

usługowej). Prowadziłam również zajęcia dokształcające z Przedsiębiorczości dla nauczycieli 

gimnazjów w ramach projektów unijnych (Projekt „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel 

najlepszą inwestycją w edukację” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry 

systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.). 

Podczas zajęć kładę duży nacisk na aktywność i kreatywność słuchaczy w czym 

pomocne są przygotowane przeze mnie prezentacje multimedialne oraz liczne case studies. 

Z ogromnym zaangażowaniem pomagam studentom w rozwiązywaniu problemów naukowych, 

a także osobistych. Z przyjemnością dzielę się ze słuchaczami ciągle uaktualnianą przeze mnie 

wiedzą, co wynagradzane jest przez nich wysokimi ocenami, które otrzymuję, a także 

wyjątkowymi nagrodami w postaci dyplomu i medalu za zajęcie I miejsca w kategorii Przyjaźń 

i życzliwość dla słuchaczy, które otrzymałam w 2015 roku.  

Jestem zaangażowana w uaktualnianie oferty dydaktycznej o nowe przedmioty 

i specjalności dostosowywane do potrzeb rynków pracy. Byłam inicjatorką utworzenia 
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specjalności Zarządzanie działalnością innowacyjną dla której opracowywałam programy 

kształcenia.  

Potrzeba poszerzania wiedzy wśród słuchaczy skłoniła mnie do zaangażowania 

w przygotowanie materiałów pomocniczych do nauki wykładanych przeze mnie przedmiotów. 

Jestem autorką i współautorką pięciu rozdziałów w podręcznikach dla studentów. 

Uzupełnieniem działalności dydaktycznej jest opieka nad studentami sprawowana jako 

promotor 22 prac magisterskich i 16 licencjackich, a także udzielana im pomoc przy 

przygotowywaniu referatów oraz wystąpień na konferencje naukowe. Ponadto zrecenzowałam 

20 prac magisterskich i 36 licencjackich. Od 2013 roku pełnię również funkcję opiekuna 

naukowego Koła Naukowego Przedsiębiorczości Skuteczny Innowator. 

Zwieńczeniem mojej pracy dydaktycznej, a także organizacyjnej i popularyzatorskiej 

jest przyznany mi w 2014 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla 

oświaty i wychowania. 

Ponadto otrzymałam następujące nagrody: 

 Nagroda Rektora i Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie za 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (2015) 

 Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie za całokształt 

osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych (2016). 

7. Podsumowanie dorobku i osiągnięć naukowo-badawczych 
Zestawienie mojego dorobku publikacyjnego przed i po uzyskaniu stopnia doktora 

przedstawiłam w tabeli.  

Rezultatem mojej pracy naukowej są 74 publikacje, z czego 63 ukazały się po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora. 10 prac opublikowałam w j. angielskim, 

1 w j. rosyjskim. Jestem autorką 2 monografii oraz 17 rozdziałów w monografiach, w tym jeden 

jest współautorski.  

Artykuły mojego autorstwa (21) oraz współautorskie (3) ukazały się w recenzowanych 

czasopismach wymienionych w wykazie B Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (m.in. 

Przegląd Organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie. Teoria i Praktyka., 

Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie) oraz 

w czasopismach międzynarodowych (m.in. HERALD of Khmelnytskyi National University, 

Economic sciences., Journal of Innovation and Business Best Practice). 
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5 moich artykułów zostało opublikowanych w wydawnictwach konferencyjnych, w tym 

3 w materiałach z międzynarodowych konferencji indeksowanych w Web of Science i Scopus 

(2 są w trakcie oceny).  

W przypadku zdecydowanej większości publikacji (86%) jestem jedyną autorką. Jestem 

także współautorką podręczników dla studentów. 

 
Zestawienie dorobku publikacyjnego przed i po uzyskaniu stopnia doktora 

Wyszczególnienie Przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

Po uzyskaniu 
stopnia doktora 

Ogółem 

Monografia autorska 0 2 2 
Redakcja monografii 0 1 1 
Współredakcja monografii 0 2 2 
Redakcja czasopisma naukowego  0 12 12 
Współredakcja czasopisma naukowego 0 4 4 
Rozdziały w monografiach: 

 w tym autorskie 
 w tym współautorskie 

5 
5 
0 

12 
11 
1 

17 
16 
1 

Artykuły w czasopismach 
 w tym autorskie 
 w tym współautorskie 

3 
3 
0 

21 
18 
3 

24 
21 
3 

Publikacje w materiałach z konferencji 
międzynarodowych indeksowanych w Web of Science 
(w trakcie oceny) 

 w tym autorskie 

 
 
0 
0 

 
 

3 (2) 
3 (2) 

 
 

3 (2) 
3 (2) 

Publikacje w pozostałych materiałach z konferencji 
 w tym autorskie 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

Raporty 
 w tym autorskie 
 w tym współautorskie  

0 
0 
0 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

Rozdziały w podręcznikach dla studentów 
 w tym autorskie 
 w tym współautorskie 

2 
0 
2 

3 
1 
2 

5 
1 
4 

Razem  
 w tym autorskie 
 w tym współautorskie 

11 
9 
2 

63 
50 
13 

74 
59 
15 

 

Według bazy Google Scholar moje publikacje cytowane były 117 razy, natomiast Index 

Hirscha wynosi 7 (stan na 12.02.2019 r.). Uwzględniając dane Google Scholar oraz własne 

obliczenia, liczba cytowań moich prac z uwzględnieniem części cytowań w monografiach 

wynosi 130.  

W syntetycznym ujęciu mój pozostały dorobek naukowo-badawczy, organizacyjny 

i popularyzatorski obejmuje ponadto: 




